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Практична робота № 1 

 

ПРЕДМЕТ, КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ.  

ВИЩА ШКОЛА ЯК ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА.  

 

МЕТА РОБОТИ:  

 

Сформувати уяву про педагогіку як науку; ознайомитись з її структурою.  

Ознайомитись з понятійним апаратом педагогіки як цілісної системи.  

Розглянути вищу школу як педагогічну систему. 

 Час виконання роботи – 4 години. 

 

Після виконання роботи студент повинен : 

 Знати: 

Сутність поняття «педагогіка», її об’єкт і предмет, основні функції і задачі 

науки педагогіки. 

Основні категорії педагогіки. 

 Вміти: 

Виділяти і формулювати об’єкт, предмет, цілі, задачі, функції, категорії 

педагогіки. 

Користуватися понятійним апаратом педагогіки  

Аналізувати наведений теоретичний матеріал. 

 

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1.1 Ознайомитися з наданим теоретичним матеріалом. 

1.2 Відповісти на контрольні питання. 

1.3 Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

1.4 Скласти звіт. 

 

2.  ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

2.1 Розглянути питання: «Система педагогічних наук» [2 с. 5-14; 5 с. 23-37] 

2.2 Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

2.3 Відповісти на контрольні тести (додаток2) 

 

 3. ОПИС РОБОЧОГО МІСЦЯ 

На робочому місці повинно бути: 

Методичний посібник i завдання. 

Необхідна література. 

4. ВМІСТ ЗВІТУ 

В процесі виконання роботи студент готує звіт по роботі, в який входить 

інформація у відповідності із завданням на роботу. Оформлення звіту прово-
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диться згідно вимогам до оформлення звітів з лабораторно-практичних робіт 

ТДАТУ. Звіт повинен містити: 

 - назву i мету роботи; 

 - основні положення теоретичної частини; 

 - виконані завдання, наведені у додатку 1; 

 - висновки. 

 

5. ПИТАНЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ  

1. Що означає поняття «наука» взагалі? 

2. Що означає педагогіка як наука? 

3. Що є предметом педагогіки? 

4. Що є об’єктом педагогіки? 

5. Що таке понятійний апарат педагогіки? 

6. Що означає поняття «категорія педагогіки»? 

7. Що входить у задачі педагогіки? 

8. Назвіть функції педагогіки. 

9. Що входить у систему педагогічних наук? 

 

6.  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Педагогіка як галузь наукового знання виросла в рамках філософії ще в 

глибокій старовині, але, звичайно, багато раніше виникла педагогічна практика 

як віддзеркалення спочатку неусвідомленою, а потім і цілком визначеній пот-

ребі в передаванні знань молодшим. І вже тоді, в доісторичний час, про який ми 

можемо все ж таки судити з археологічних і етнографічних даних, по вивченню 

сучасних суспільств в різних районах світу, що залишилися на первісній стадії 

розвитку, існування практичної педагогіки була фактом.  

Активні дискусії велися навколо визначення педагогіки як науки і (або) 

мистецтва. Такі педагоги, як Я. А. Коменській, І. Г. Песталоцци та інші, підкре-

слювали, що кінцевий результат виховання завжди залежить від правильності 

методу; отже, найважливіше завдання — створення такого методу. Інша конце-

пція обгрунтовувалася представниками так званої педагогіки особи, які в центр 

виховної діяльності ставили особу педагога. Для цієї школи типове зіставлення 

науки і мистецтва; її основою був так званий інтуїтивізм (А. Бергсон, В. Діль-

тей), згідно якому творчий процес цілком залежить від індивідуальності творця 

і не підкоряється ніяким законам. Звідси і загальний висновок — педагогіка не 

може бути наукою.  

Н а у к а  – це сфера людської діяльності, результатом якої є нові знання. 

Педагогіка вищої школи є наукою і мистецтвом. Як наука педагогіка вищої 

школи має свій об'єкт, предмет, методи дослідження та перспективи розвитку. Во-

на розкриває: сутність виховання студентів як педагогічного процесу; його зако-

ни і закономірності; умови, за яких ці закони повніше проявляються; умови і спо-

соби прогнозування педагогічного процесу; структуру і механізм взаємодії елеме-

нтів педагогічної системи. 
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Як мистецтво педагогіка вищої школи вимагає творчого натхнення і за-

хопленості цією наукою від кожного викладача і творчого застосування теорії у 

практиці. 

Педагогіка вищої школи є теоретичною і прикладною наукою. Як теоретич-

на наука вона відображає причинно-наслідкові відношення і зв'язки у вихованні, 

навчанні і науковій підготовці майбутніх спеціалістів. Така теорія являє собою 

систему ідей, що слугують обґрунтуванням і керівництвом до дії. А також показує 

раціональні шляхи, спрямовує роботу вищої школи у бік бажаної мети, виявляє 

таку систему дій, яка найкращим чином задовольняла і відповідала б поставленим 

цілям. 

Як практична наука педагогіка вищої школи вказує на застосування теоре-

тичних положень, шляхів реалізації законів і закономірностей, принципів у практи-

чній діяльності педагогічних працівників. 

Як і кожна наука, педагогіка вищої школи має свій категорійно-

понятійний апарат. Автори В.М.Галузинський, М.Б. Євтух поділяють їх на три 

види: 

І. Методологічні категорії: педагогічна теорія, педагогічна концепція, 

педагогічна ідея, педагогічна закономірність, педагогічний принцип. 

Педагогічна теорія — система науково-педагогічних знань, яка описує і по-

яснює елементи реальної педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі. 

Складовими елементами педагогічної теорії є педагогічні ідеї, педагогічні поняття, 

педагогічні концепції, педагогічні закономірності і педагогічні принципи. Теорія 

узагальнює їх в окремих явищах. На основі теорії будується методика навчально-

виховної роботи у вищому навчальному закладі. 

Педагогічна концепція — система критичних поглядів на реальну вузівську 

дійсність і відповідного пошуку та пропозиції нових конструктивних ідей. Педаго-

гічна концепція завжди повинна підкріплюватись дослідженнями та емпіричними 

даними. Так, концепція гуманізації і гуманітаризації спирається на соціологічні 

дослідження серед студентів та емпіричні міркування й пропозиції викладачів. 

Педагогічна ідея - це новий напрям думки, твердження або розгорнута мо-

дель, що відображає ті чи інші стосунки або зв'язки у вузівській дійсності. Набу-

ваючи самостійного характеру, ідеї можуть поєднуватись у концепції, частково 

слугуючи поповненням теорії. Наприклад, ідея посилення самостійності у навча-

льній праці студентів, об'єднуючись з іншими законами вузівської дійсності з ура-

хуванням самостійності студентів, набула концептуального характеру. 

Педагогічна закономірність - об'єктивно повторювана послідовність 

явищ. Це універсальна категорія усіх галузей педагогіки. Закономірності поділя-

ють на біологічні, психологічні, соціальні й безпосередньо педагогічні. За іншою 

класифікацією вони можуть бути фундаментальними й конкретними. Зокрема, ав-

тори В.М. Галузинський, М.Б. Євтух виділяють такі закономірності: 

• процес формування особистості студента (у процесі його навчання, ви-

ховання і розвитку) є єдиним і взаємозумовленим; 

• виховання, навчання і освіта студента, його переростання у 

спеціаліста є так само історично зумовленим соціальним процесом; 
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• загальній і специфічний характер виховання студента (в широкому розу-

мінні цього слова) є також єдиним і взаємозумовленим. Чим 

повніше ця єдність, тим вищим постає результат виховання; 

• професійно-педагогічна діяльність викладача і навчальна діяльність сту-

дента є також взаємозумовленими і взаємозалежними; 

• формування особистості студента відбувається в структурі 

внутрішньоколективних стосунків. 

П р и н ц и п и  - це система вимог і положень педагогіки, дотримання яких 

забезпечує продуктивність навчально-виховного процесу. 

До основних принципів належать: 

1. Гуманізація виховання - пріоритет завдань самореалізації 

особистості студента, створення умов для вияву обдарованості і талантів, фор-

мування гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої. 

2. Науковий, освітянський характер навчання. 

3. Єдність національного і загальнолюдського — формування на-

ціональної свідомості, любові до рідної землі і свого народу; володіння 

українською мовою, використання усіх її багатств і засобів у мовній 

практиці; прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, тради-

цій і звичаїв народів, що населяють Україну; оволодіння надбанням світової ку-

льтури. 

4. Демократизація виховання - розвиток різноманітних форм 

співробітництва, встановлення довіри між викладачем і студентом, 

взаємоповага, розуміння запитів та інтересів студентів. 

5. Пріоритет розумової і моральної спрямованості змісту навчання і вихо-

вання. 

6. Поєднання активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентів з 

вимогливим керівництвом викладача. 

7. Урахування індивідуальних, вікових особливостей студентів у 

навчально-виховному процесі. 

ІІІ. Процесуальні категорії: виховання, навчання, освіта, розвиток, фо-

рмування особистості; навчально-виховний процес; навчальний і виховний про-

цес – загалом не відрізняються від тлумачення їх у загальній педагогіці. 

ІІІ. Суттєві категорії: мета, завдання і зміст виховання; професіограма 

спеціаліста (вчителя), діяльність (викладача, студента); диференційований та 

індивідуальний підходи; прогнозування наслідків педагогічного впливу, плану-

вання навчальної роботи; форми, методи і засоби виховання і навчання; педаго-

гічні технології навчання і виховання, управління навчально-виховним проце-

сом; самостійна робота студентів, науково-дослідна діяльність студентів; гума-

нізація і гуманітаризація вищого навчального закладу. 

Ці категорії як і процесуальні, мало чим відрізняються від загально-

педагогічних, хіба що застосуванням їх до певного об’єкту – вищого навчально-

го закладу, студентства, професорсько-викладацького складу. 

Таким чином, п е д а г о г і к а  - це наука про закономірності навчання та 

виховання. 
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С у ч а с н а  п е д а г о г і к а  - це комплекс теоретичних і прикладних наук 

про навчання, виховання і освіту як соціально організовані і цілеспрямовані про-

цеси, а також про шляхи удосконалення цих процесів. 

Педагогіка вищої школи є однією з галузей педагогіки, науки про виховання, 

навчання і освіту молоді і дорослих.  

О б ’ є кт о м  п е д а г о г і к и  є виховання у широкому розумінні. О б ' є к -

т о м  педагогіки вищої школи є система вищої освіти і педагогічні процеси в ній.  

О б ' є кт о м  д о с л і д ж е н н я  педагогіки вищої школи є педагогічна систе-

ма вищої освіти. Поняття "педагогічна система" введене в педагогіку Н.В. Кузьмі-

ною. У сучасному суспільстві виховання здійснюється, головним чином, через 

спеціальні педагогічні системи. Вони є стрижневим і дуже складним об'єктом дос-

лідження науки педагогіки.  

С и с т е м о ю  прийнято називати функціональну структуру, діяльність якої 

підпорядкована певній меті.  

Фахівці, які включені до спільного виду діяльності, теж утворюють систему, 

в якій ця діяльність здійснюється. Отже, навчальні заклади і включені в спеціаль-

ну навчально-виховну діяльність спеціалісти утворюють педагогічну систему. Вся 

сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх навчальних закладів скла-

дає систему освіти, котра вміщує великі педагогічні системи: систему вищої осві-

ти, систему середньої спеціальної освіти, систему загальної середньої освіти та ін.. 

Ці великі педагогічні системи окреслені Законом України "Про освіту" (стаття 43). 

Структура педагогічної системи вищої освіти (ВПС) включає низку середніх педа-

гогічних систем (це окремі вузи) і малих педагогічних систем (МПС) - окремі фа-

культети, курси, групи. 

Отже, о б ' є кт о м  д о с л і д ж е н н я  педагогіки є система освіти і педаго-

гічні процеси у системі вищої освіти.  

Педагогічні системи різняться між собою за педагогічною метою, змістом на-

вчання, контингентом вихованців, кваліфікацією педагогів, формами, способами 

керівництва процесами діяльності вихованців, результатами. Проте всі системи ре-

алізують єдину мету, яка визначена державою, суспільством. 

Педагогіка вищої школи, як і кожна наука, має свій предмет дослідження. В 

науковій літературі даються різні визначення предмету педагогіки вищої школи. 

П р е д м е т о м  п е д а г о г і к и  в и щ о ї  ш к о л и  є :  навчально-виховний 

процес та процес професійної підготовки спеціалістів, культурної еліти сучасно-

го суспільства; вивчення закономірних зв'язків, які існують між розвитком, ви-

хованням та навчанням студентів у ВНЗ; розробка на цій основі методологічних, 

теоретичних та методичних проблем становлення сучасного інтелектуального ви-

сококваліфікованого фахівця у будь-якій галузі матеріального чи духовного вироб-

ництва. 

Отже, педагогіка вищої школи - це наука про закономірності навчання і вихо-

вання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповід-

но до вимог держави. Предмет науки завжди конкретизується в її меті і завданнях. 

М е т о ю  цієї науки є дослідження закономірностей розвитку, виховання і 

навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу під-

готовки кваліфікованого спеціаліста. 
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З а в д а н н я  педагогіки вищої школи: 

• аналіз соціально-історичних характеристик системи вищої освіти; 

• аналіз змісту, форм і методів навчання, розвитку і виховання 

студентів у вищому навчальному закладі; 

• аналіз методів контролю і оцінки успішності студентів на основі 

системного підходу; 

• розробка нових технологій навчання і виховання у вищому навчальному за-

кладі; 

• розкриття педагогічних закономірностей формування студентів 

як майбутніх фахівців. 

До завдань педагогіки вищої школи також входить: вивчення діалектичних 

взаємозв'язків об'єктивних і суб'єктивних, соціальних і природних факторів вихо-

вання і розвитку студентства, його потенційних і реальних можливостей; співвід-

ношення цілей і засобів виховання і навчання; розробка теорії та методики вихо-

вання і навчання, які педагог-викладач має враховувати в своїй практичній діяль-

ності, а також критеріїв її ефективності на основі закономірностей цих процесів. 

К а т е г о р і ї  п е д а г о г і к и  – це найбільш загальне і суттєве поняття, що ви-

ражає властивості і відношення в педагогічній дійсності. 

Категорії педагогіки: 

 Виховання 

 Навчання 

 Освіта 

 Розвиток 

Педагогіка вищої школи виконує такі функції. 

• аналітичну (теоретичне вивчення, опис, аналіз педагогічних 

явищ і процесів, причинно-наслідкових зв'язків; аналіз, узагальнення та 

інтерпретація і оцінка педагогічного досвіду); 

• прогностичну (забезпечення наукового обґрунтування цілей, 

планування педагогічного процесу, ефективного керівництва освітньою 

політикою); 

• проективно-конструктивну (розробка нових технологій та втілення резуль-

татів досліджень). 

До основних закономірностей можна віднести й такі: 

• чим педагогічно доцільніше побудований навчально-виховний 

процес у вищому навчальному закладі, тим сильнішим є його вплив на 

особистість майбутнього спеціаліста; 

• чим повніше враховуються мотиви, внутрішні прагнення студентів, тим 

ефективнішим є навчально-виховний процес; 

• чим повніше впливає навчально-виховний процес на всі сфери (верба-

льної, сенсорної та ін.) особистості студента, тим швидше 

відбувається його розвиток і виховання. 

Ці фундаментальні закономірності, що різнобічно ілюструють взаємозале-

жність процесів, є ядром педагогіки вищої школи. Вони слугують виявленню і за-

кріпленню принципів.  
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Педагогіка вищої школи має таку структуру: загальні основи педагогіки, 

теорія виховання, дидактика, теорія управління (менеджмент). 

Як наука педагогіка вищої школи тісно пов'язана з психологією вищої шко-

ли, яка досліджує психологічні закономірності навчання і виховання (розвиток пі-

знавальних процесів, критерії розумового розвитку), а також філософією, соціоло-

гією та іншими науками, об'єктом вивчення яких є людина. Система педагогічних 

наук: філософія освіти; загальна педагогіка; історія педагогіки; вікова педагогіка; 

педагогіка вищої школи; спеціальна педагогіка; соціальна педагогіка; сімейна педа-

гогіка; військова педагогіка; приватна педагогіка. Опорна схема викладених теоре-

тичних питань має вигляд, представлений на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Опорна схема теоретичних питань 

ПЕДАГОГІКА  - наука про  

закономірності навчання та виховання 

ОБ’ЄКТ НАУКИ  
- галузь дійсності,  

яку вивчає дана наука 

ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІКИ  

- виховання 

ПРЕДМЕТ  НАУКИ  
- особова точка зору на об’єкт 

ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІКИ  
– система відношень, що  

виникають в процесі виховання 

 

КАТЕГОРІЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

Виховання 

Навчання 

Освіта 

Розвиток 

ФУНКЦІЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

Аналітична 

Конструктивна 

Проектна 

Прогностична 

ЗАДАЧІ  ПЕДАГОГІКИ 

Вивчення закономірностей в 

галузі навчання і виховання 

Розробка і втілення нових 

методів, форм і засобів 

Прогнозування розвитку 

освіти 

СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК 

 Філософія освіти 

 Загальна педагогіка 

 Історія педагогіки 

 Вікова педагогіка 

 Педагогіка вищої школи 

 Спеціальна педагогіка 

 Соціальна педагогіка 

 Сімейна педагогіка 

 Військова педагогіка 

 Приватні методики 
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Оскільки предметом дослідження педагогіки вищої школи є педагогічний 

процес у системі вищої освіти,  необхідно дати визначення поняття вищої освіти, її 

ролі та структури в Україні. 

Визначення вищої освіти подане у декларації, прийнятій на Всесвітній 

конференції ЮНЕСКО, що відбувалася у Парижі 5-8 жовтня 1998 року. У цьому 

документі говориться, що вищою освітою називаються всі види навчальних курсів, 

підготовки або перепідготовки на післядипломному рівні, що здійснюється універ-

ситетами або іншими навчальними закладами, котрі визначені компетентними 

державними органами як навчальні заклади вищої освіти. 

У законі України "Про вищу освіту" вищу освіту визначено як рівень 

освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті 

послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту на-

вчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здо-

буттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації; зміст вищої освіти 

- обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в 

процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техні-

ки, технологій, культури та мистецтва; зміст навчання — структура, зміст і обсяг 

навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття ви-

щої освіти і певної кваліфікації.  

Вища школа виконує такі функції: виховну, освітню, загальнокультурну, 

науково-дослідну, інтернаціональну. Вища школа бере активну участь у розв'язан-

ні всіх задач державотворення; у створенні матеріального добробуту, вдоскона-

ленні суспільних відносин, вихованні громадянина-патріота України; у підвищенні 

культурного рівня населення України, формуванні інтелектуального потенціалу 

країни; забезпеченні підвищення кваліфікації викладачів, підготовці наукових кад-

рів для участі в НТР; сприянні демократизації суспільства та укріпленні миру; у 

розвитку міжнародного співробітництва. 

В Україні мета, задачі, структура, типи вищих навчальних закладів визна-

чені Законом України «Про освіту» (1996). 

Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та практи-

чну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно 

до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової і професійної під-

готовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації. 

Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти. До ви-

щих закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, можуть 

прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту. 

Підготовка фахівців у вищих закладах освіти може проводитись з відривом 

(очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих 

форм, а з окремих спеціальностей - екстерном. 

Завдання, права та обов'язки вищого закладу освіти визначаються Законом 

України „Про вищу освіту" та Положенням про державний заклад освіти
1
. 

Структура вищого закладу освіти визначається відповідно до Положення 

про державний вищий заклад освіти та його Статуту. Основними структурними 

підрозділами вищого закладу освіти третього і четвертого рівнів акредитації є: ін-
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ститути, факультети, кафедри, курси тощо. 

Управління вищим закладом освіти здійснюється на основі суміщення прав 

центральних органів виконавчої влади та керівництва вищого закладу освіти, роз-

межування повноважень, поєднання управління та самоврядування. 

Для вирішення основних питань діяльності вищого закладу освіти відповідно 

до його Статуту створюються робочі та дорадчі органи: 

• робочі органи - ректорат, деканати (для вищих закладів освіти 

третього і четвертого рівнів акредитації), адміністративна рада (для 

вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації), приймальна комісія; 

• дорадчі органи - вчена рада (вищих закладів освіти третього і 

четвертого рівнів акредитації), педагогічна рада (для вищих закладів 

освіти першого і другого рівнів акредитації), бюджетно-фінансова комісія тощо. 

У своїй діяльності вищі навчальні заклади керуються принципами: кожному, 

хто має середню освіту, гарантовані рівні умови; гуманізм, демократизм; пріори-

тетність загальнолюдських цінностей; органічний зв'язок навчання і науково-

практичної діяльності з історією, культурою України; науковий, світський харак-

тер освіти; відповідність світовим стандартам. 

Статут вищого навчального закладу складається із розділів: 

1. Загальні положення. 

II. Структура і управління університету. 

ІІІ. Співробітники університету 

IV. Студенти і аспіранти, 

V.  Права університету. 

VI. Бібліотека університету. 

VII.Фінансово-господарська діяльність університету. 

VIII.Міжнародне співробітництво. 

Система вищої освіти в Україні визначена "Законом про освіту" 

(ст.43) і Положенням про державний вищий заклад освіти. В Україні діють 

такі вищі заклади освіти: університет (класичний, профільний), академія, 

інститут, консерваторія, коледж, технікум (училище ). 

Порядок створення, реорганізації, ліквідації, ліцензування, атестації 

та акредитації вищого закладу освіти, здійснення державного контролю за 

якістю підготовки фахівців вищих закладів освіти встановлює Кабінет мініс-

трів України. Порядок організації навчального процесу, форми навчання та 

контролю за набуттям знань студентами, порядок їх атестації та тривалість 

канікул встановлює Міністерство освіти і науки. Умови прийому студентів 

до вищих закладів освіти розробляє Міністерство освіти і науки; воно ж за-

тверджує їх після попереднього розгляду Віце-прем'єр-міністром України. 

Згідно з цими умовами кожен вищий заклад освіти розробляє власні правила 

прийому, які затверджує Міністерство освіти і науки. 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки студентів, спо-

собів реалізації освітньо-професійних програм та соціальних функцій у системі 

освіти України діють вищі заклади освіти таких рівнів акредитації: 

- вищі заклади освіти першого рівня акредитації (технікум, училище та 

інші зрівняні з ними за результатами акредитації вищі заклади освіти), які готують 
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фахівців: на основі повної загальної середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації 

молодшого спеціаліста; на основі базової загальної середньої освіти - з присвоєн-

ням кваліфікації молодшого спеціаліста та з одночасним отриманням повної зага-

льної середньої освіти; 

- вищі заклади освіти другого рівня акредитації (коледжі та інші 

зрівняні з ними за результатами акредитації вищі заклади освіти), які 

готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням ква-

ліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра; 

- вищі заклади освіти третього і четвертого рівнів акредитації (універ-

ситети, академії, інститути, консерваторії та інші зрівняні з ними за результатами 

акредитації вищі заклади освіти), які готують фахівців: на основі повної загальної 

середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра; на 

основі вищої освіти - з присудженням наукових ступенів кандидата та доктора 

наук у встановленому порядку. 

Отже, вища освіта як педагогічна система є багатофункціональною і бага-

тоступеневою. Вона включає цільовий, змістовий, організаційний і методичний 

компоненти. 

Мета вищої освіти сьогодні - це підготовка фахівців, здатних за-

безпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільс-

тва через новаторство у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі. 

Наголос все більше робиться на якості освіти, універсальності підготовки 

випускника та його адаптованості до ринку праці, на особистісну орієнтованість 

навчального процесу, його інформатизацію, визначальну важливість освіти у за-

безпеченні сталого людського розвитку. Необхідність цих процесів диктується 

Європейською орієнтацією України загалом та входженням вищої освіти України 

у Європейське освітнє і наукове поле зокрема. Україна, чітко визначивши орієн-

тир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію 

освітньої діяльності у контексті європейських вимог, наполегливо працює над 

практичним приєднанням до Болонського процесу. 

У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і при-

йнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до вищої 

освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), біль-

шість з яких і сформулювали згодом принципи Болонської декларації (1999). 

Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти - 

це: уведення двоциклового навчання; запровадження кредитної системи; форму-

вання системи контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і ви-

кладачів; забезпечення працевлаштування випускників; забезпечення привабли-

вості європейської системи освіти. Подальші дії після досягнення шести цілей Бо-

лонського процесу: прийняття системи легкозрозумілих і адекватних ступенів; 

прийняття системи двоциклової освіти (доступеневе і після ступеневе навчання); 

запровадження системи кредитів — кредитно-накопичувальної системи (ЄСПЗ) 

або інших сумісних з нею систем, які здатні забезпечити як диференційно-

розрізнювальну, так і накопичувальну функції; сприяння мобільності студентів і 

викладачів (усунення перешкод вільному пересуванню студентів і викладачів); 

забезпечення високоякісних стандартів вищої освіти; сприяння європейському 
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підходу до вищої освіти (запровадження програм, курсів, модулів із „європейсь-

ким" змістом); навчання протягом усього життя; спільна праця вищих навчальних 

закладів і студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів 

у заснуванні та формуванні Зони європейської вищої освіти. 

Обрані шляхи модернізації вищої освіти України співзвучні зі за-

гальноєвропейськими підходами. 

Основні принципи цих реформ полягають у наступному: 

По-перше, підготовка висококваліфікованого фахівця здійснюється як на-

скрізна, послідовна, цілісна система: учень студент фахівець (бакалавр, магістр). 

По-друге, реалізація стандартів освіти сучасності в їх змістовному і органі-

заційному вираженні здійснюється на позиціях: самостійності і творчої активності 

того, хто навчає і того, хто навчається протягом усього життя. 

Основним змістом діяльності вищого навчального закладу повинно стати 

формування інноваційного освітньо-виховного середовища, що передбачає: зміну 

організації і змісту освіти з метою інтеграції у світовий освітній простір; оптимі-

зацію кадрового забезпечення; комплексне вдосконалення професійної майстер-

ності педагогів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними 

видами діяльності. 

Навчальний процес в сучасному університеті повинен бути спрямованим 

на реалізацію змісту вищої освіти на підставі державних стандартів і кваліфіка-

ційних вимог до фахівців та з урахуванням інваріантів, що дають можливість 

продовжити освіту у будь-якому закордонному ВНЗ, або отримати відповідну 

кваліфікацію за кордоном на основі певного закінченого циклу освіти. Тому він 

має здійснюватися з урахуванням можливостей сучасних інформаційних техноло-

гій навчання та орієнтуватися на формування освіченої, гармонійно розвиненої 

особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобі-

льності та швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, системі управ-

ління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

Отже, створення теорії педагогіки вищої школи - це об'єктивний процес 

наукового пізнання, розвиток якого визначається рівнем формалізації педагогіч-

них знань та їх теоретичним обґрунтуванням. Разом з тим пізнання психолого-

педагогічних закономірностей процесу навчання і виховання у вищій школі зале-

жить від того, як і на якому методологічному, теоретичному, методичному і прак-

тичному рівнях будуються педагогічні дослідження. 
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Додаток 1 

  

Розгадати кросворд «ПЕДАГОГІКА» - ключове слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Кросворд «Педагогіка» 

 

Педагогіка – це наука про закономірності навчання і виховання студен-

тів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до 

вимог держави. 

 

По горизонталі: 

1. Група категорій, до якої належать поняття виховання, навчання, осві-

та, розвиток. 

2. Один з основних принципів виховання. 

3. Один з різновидів вищих закладів освіти, що здійснює підготовку фа-

хівців з вищою освітою за освітньо-професійною програмою усіх рівнів з окре-

мо визначених галузей знань і виробництва. 

4. Об’єктивно повторювальна послідовність явищ – це … 

5. Одна з функцій педагогіки вищої школи, яка забезпечує наукове об-

ґрунтування цілей і планування педагогічного процесу. 

6. Система критичних поглядів на реальну вузівську дійсність і відпові-

дного пошуку та пропозицій нових ідей – це … 

7. Найменший підрозділ у ієрархічній структурі вищого закладу. 

8. Новий напрям думки, твердження, або розгорнута модель, що відо-

бражає стосунки або зв’язки у вузівський дійсності. 

9. Один із суб’єктів педагогіки співробітництва. 

10. Процес взаємодії студента і викладача з метою оволодіння студентом 

знань, умінь і навичок, його розвитку і виховання. 
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Додаток 2 

Відповісти на тестові питання 

 

1. Педагогіка вищої школи – це… 

 1 – частина філософії; 

 2 – синтез знань про природу; 

 3 – комплекс теоретичних і прикладних наук про процеси виховання, на-

вчання, освіти; 

 4 – наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх 

наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави та 

суспільства 

 

2. Об’єктом педагогіки вищої школи є: 

1 – педагогічна система вищої школи 

2 – система вищої освіти і педагогічні процеси в ній 

3 – система народної освіти і педагогічні процеси в системі вищої школи 

 

1.  До процесуальної категорії в педагогіці вищої школи належать: 

1 – навчально-виховний процес, навчальний і виховний процес; 

2 – виховання, навчання, освіта, розвиток, формування особистості; 

 

2.  Яку функцію виконує педагогіка вищої школи при розробці нових техноло-

гій та втілення результатів досліджень? 

1 – проективно-конструктивну; 

2 – прогностичну; 

3 – аналітичну. 

5. Встановіть правильну послідовність розв’язання педагогічної задачі: 

 1 – вибір системи методів; 

 2 – аналіз ситуації та постановка проблеми; 

 3 – аналіз вихідних даних; 

 4 – висунення гіпотези; 

 5 – аналіз результатів впливу. 

 

6. Яку функцію виконує педагогіка вищої школи при теоретичному вивченні, 

описі, аналізі педагогічних явищ і процесів причинно-наслідкових зв’язків? 

1 – прогностичну; 

2 – аналітичну; 

3 – проективно-конструктивну. 

 

7. Система вищої освіти в Україні включає такі рівні акредитації навчальних 

закладів: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  
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8. Що визначило виникнення педагогіки як науки? 

1 – об’єктивна потреба у підготовці людини до життя і праці; 

2 – піклування батьків про щастя дітей; 

3 – біологічний закон зберігання роду; 

4 – прогрес науки і техніки. 

 

9. Встановіть ієрархію наступних визначень педагогіки, починаючи з самого 

загального і закінчуючи самим окремим. Проставте відповідні цифри навпроти 

визначень: 

1 – педагогіка – мистецтво вихователя впливати вихованця з метою фор-

мування його світогляду;  

2 – педагогіка – наука про виховання; 

3 – педагогіка – частина суспільної культури; 

4 – педагогіка – наука про виховання та навчання дітей; 

5 – педагогіка – про проблеми освіти і навчання людей. 

 

10. У яку групу включено основні категорії педагогіки? 

1 – середа, спадковість, виховання; 

2 – знання, вміння, навички; 

3 – виховання, навчання, освіта; 

4 – дозрівання, система, соціалізація. 

 

11. Яка схема вірно відображує найбільш суттєві зв’язки педагогіки з іншими 

науками? 

 

1 – педагогіка (фізика, література, рідна мова, математика, історія, інозе-

мна мова, географія); 

2 - педагогіка (етика, естетика, психологія, соціологія, анатомія і фізіоло-

гія); 

3 – педагогіка (суспільствознавство, історія, філософія, інформатика, пси-

хологія, соціологія). 

   

 

 


