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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
Обов’язкова 

Змістових модулей – 2 
Спеціальність 

208 «Агроінженерія»  

курс семестр 

1 2 
Загальна кількість 

годин – 90 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять – 

1,8 год. 

самостійна робота – 

4,3 год. 

Ступінь вищої світи 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 12 год. 

Лабораторні 0 

Семінарські  0 

Практичні 12 год.  

Самостійна 

робота 
66 год. 

Форма контролю: 

Екзамен 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування цілісної 

системи знань про вищу освіту, її методологічні засади, провідні концепції та 

теорії, про закономірності процесу навчання і виховання студентської 

молоді, про організаційні основи навчально-виховного процесу вищої школи, 

а також формування комплексу професійних умінь та навичок, необхідних 

для виконання професійних обов’язків, повноважень та функцій науково-

педагогічних кадрів закладів вищої аграрної освіти. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК6.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК7.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

          Програмні результати навчання (РН) 

РН1. Володіти комплексом необхідних гуманітарних, природничо-наукових 

на професійних знань, достатніх для досягнення інших результатів навчання,  

визначених освітньою програмою. 

РН4. Викладати у закладах вищої освіти та розробляти методичне 

забезпечення спеціальних дисциплін, що стосуються агроінженерії. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  

 

Тема 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ [1; 2; 3; 4; 6; 10; 

20; 24]. Освіта як чинник цивілізаційного поступу та культурного розвитку 

людства. Сучасні тенденції розвитку освіти. Мета та завдання вищої освіти. 

Сучасні системи вищої освіти в зарубіжних країнах. Законодавчо-нормативне 

регулювання вищої освіти та науки в Україні: Закон України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»; 

нормативні акти Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і 

науки, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО), Статут закладу вищої освіти. Принципи діяльності закладів 

вищої освіти. Структура вищої освіти в Україні. Розвиток вищої освіти 

України в умовах глобалізації та інтеграції до європейського освітнього 

простору. Гуманістична парадигма вищої освіти. Компетентнісний підхід. 

Студентоцентрований підхід. 

Тема 2. ПОНЯТТЯ ПРО ПРОЦЕС НАВЧАННЯ. Педагогіка вищої 

школи як наука, основні категорії. Поняття про навчально-виховний процес. 

Предмет, завдання та основні категорії дидактики вищої освіти. Навчання та 

викладання. Сутність і методологічні засади навчання. Навчання як процес, 

його структура. Характеристика основних компонентів процесу навчання. 

Структура діяльності викладача та студента в процесі навчання. Основні 

закономірності навчання. Характеристика основних принципів навчання. 

Функції навчання.  



Тема 3. ЗМІСТ ОСВІТИ В ЗВО. Поняття про види та форми здобуття 

освіти, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні. Зміст освіти та його складові 

(знання, вміння, навички та досвід творчої діяльності, досвід емоційно-

ціннісного ставлення до світу);  зміст освіти у вищій школі. Підходи та 

чинники впливу на його визначення. Вимоги до фахівців з педагогіки вищої 

школи. Компетенція педагога вищої школи. Матриця професійно-

кваліфікаційної моделі педагога вищої школи. Основи стандартизації вищої 

освіти в Україні. Поняття про стандарти вищої освіти, національну рамку 

кваліфікацій, рівні вищої освіти. Стандарти як підгрунття для розробки 

нормативних документів, що визначають зміст вищої освіти (навчальний 

план, навчальна програма і підручник вищої школи).  

Тема 4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Поняття про 

методи, прийоми, засоби навчання. Класифікації методів навчання. Методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої 

освіти. Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти. Методи контролю і самоконтролю за 

ефективністю навчальнопізнавальної діяльністю. Педагогічна ефективність 

та критерії вибору методів навчання у закладах вищої освіти. Поняття, 

функції і види засобів навчання, зв’язок між ними. Особливості 

використання технічних засобів у навчальному процесі у вищій школі. 

Підвищення ефективності навчального процессу у ЗВО шляхом застосування 

технологій електронного навчання та мультимедійних технологій. Методика 

використання сучасних технічних засобів навчання. Дидактичні можливості 

нових ТЗН. 

Тема 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ВИДИ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ЗВО. Поняття про форми організації та 

системи навчання, види навчальних занять у закладах вищої освіти. Лекція у 

вищій школі – особливості, види, психолого-педагогічні вимоги та структура. 

Підготовка та організація лекційних занять. Прийоми активізації процесу 

сприйняття студентами лекцій.  

Семінарські заняття як форма організації навчання, їх особливості. 

Види, дидактичні та методичні вимоги до проведення семінарських занять. 

Підготовка та методичне забезпечення семінарських занять.  

Практичні та лабораторні заняття як форма взаємозв’язку теорії з 

практикою. Дидактичні вимоги і методика проведення практичного заняття.  

Методика підготовки та проведення лабораторного заняття. Навчально-

методичне забезпечення практичного та лабораторного заняття.  

Практична підготовка студентів у вищій школі, особливості її 

організації. Мета, зміст та види практики. Програма та база практики. 

Органiзацiя, керівництво та матерiальне забезпечення практики. Умови 

ефективності практичної підготовки студентів. 

Особливості проведення консультацій та індивідуальних занять 

студентів закладів вищої освіти. Самостійна робота студентів, її сутність та 

значення, обсяг та умови реалізації. Форми та види, вимоги до організації та 

контроль за самостійною роботою студентів. Її методичне забезпечення. 



Методичне забезпечення навчального процесу. Призначення і склад 

методичного забезпечення. Вимоги до навчальних і робочих навчальних 

планів. Вимоги до програм навчальних дисциплін і робочих програм 

кредитних модулів. 

Тема 6. КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ. Сутність, етапи та завдання контролю і 

оцінювання успішності навчання у ЗВО. Функції та принципи контролю 

навчальної діяльності студентів. Функції та принципи контролю навчальної 

діяльності студентів. Методи і форми контролю успішності студентів. Види 

контролю у вищій школі. Рейтингова оцінка знань студентів, її сутність, 

форми реалізації і ефективність. Педагогічні вимоги контролю та оцінювання 

знань студентів. Критерії та норми оцінки знань і вмінь. Критерії якості 

навчання. Поняття про тестовий контроль: види тестів, технологія створення 

тестових завдань, вимоги до тестових завдань, переваги і недоліки тестового 

контролю. Організація і проведення заліків та іспитів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СУБ’ЄКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Тема 7. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК ВЗАЄМОДІЯ. 
Характеристика поняття «педагогічна взаємодія». Поняття про суб’єкт-

суб’єктну взаємодію та суб’єкти педагогічного процесу. Способи та моделі 

педагогічної взаємодії. Особливості педагогічної взаємодії у дистанційній 

формі навчання. Педагогічне спілкування як форма педагогічної взаємодії. 

Функції, цілі, складові та етапи. Педагогічне спілкування як діалог. Функції, 

структура та стилі педагогічного спілкування. Культура слухання. Бар’єри у 

процесі спілкування. Особливості, причини, види та динаміка перебігу 

конфліктів у педагогічній взаємодії. Шляхи попередження та стратегії 

розв’язання конфліктних ситуацій. Правила педагогічного спілкування. 

Педагогічний такт. 

Тема 8. СТУДЕНТСТВО ЯК СУБ’ЄКТ НАВЧАЛЬНО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Загальна 

психологічна характеристика студентського віку. Вищий навчальний заклад 

– один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахівця. 

Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій 

школі, її види та умови ефективності. Типологічні особливості сучасних 

студентів та їх врахування в освітньому процесі.  

Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності. 

Пізнавальні процеси як механізми психічного відображення. Роль мотивації в 

навчально-професійній діяльності. Професійна спрямованість студентів та її 

формування. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців. Організація 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. педагогічна 

взаємодія з ними, врахування культурологічної, особистісно-індивідуальної 

своєрідності студентів.  

Тема 9. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЯК 

ОРГАНІЗАТОРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Викладач вищого 



навчального закладу як науково-педагогічний працівник: зміст діяльності, 

правав та обов’язки. Структура професійної діяльності викладача. 

Професіоналізм та педагогічна майстерність науково-педагогічних 

працівників. Індивідуальний стиль, професійний імідж та авторитет 

викладача. Професійні деформації у педагогічній діяльності. Педагогічна 

культура викладача ЗВО. Педагогічна майстерність викладача вищої школи: 

сутність, критерії, структура, рівні та етапи розвитку. Професійні здібності. 

Поняття про професійну техніку. Спрямованість особистості викладача. 

Тема 10. ВИХОВНА РОБОТА КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ 

ГРУПИ. Поняття про виховну роботу у вищій школі. Сутність процесу 

виховання: його завдання, етапи та управління ним. Основні закономірності 

виховання. Основні принципи виховання.  

Особливості, функції та завдання куратора академічної групи Зміст 

роботи кураторів академічних груп та напрями виховання студентської 

молоді (моральне, трудове, економічне, правове, екологічне, естетичне, 

фізичне тощо).  

Психологія студентської групи. Поняття про колектив, його ознаки та 

динаміка розвитку. Формування студентського коллективу, його структура. 

Психологічні особливості студентського самоврядування  

Планування роботи куратора. Загальні методи виховання (методи 

формування свідомості, методи стимулювання діяльності й поведінки, 

методи контролю й аналізу ефективності виховання). Форми виховної роботи 

(масові, групові, індивідуальні).   

Тема 11. ПОНЯТТЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ. Технологічний підхід в освіті. Поняття про 

технологію навчання як системну категорію. Сутність, рівні та ознаки 

педагогічної технології. Структура та критерії педагогічних технологій. 

Класифікація та характеристика основних педагогічних технологій 

Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі. 

Поняття та ознаки іновавційності в освіті. Інформаційно-комунікаційні 

технології навчання  – мета, завдання та особливості застосування у ВНЗ. 

Особливості впровадження інтерактивної технології навчання у вищій школі. 

Дистанційна освіта у вищій школі. Соціально-економічні потреби в 

дистанційній освіті. Сутність дистанційного навчання. Мотиви і принципи 

організації дистанційного навчання. Умови ефективності дистанційного 

навчання.  

Тема 12. УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
Завдання, напрями діяльності і структура вищого навчального закладу. 

Сутність управління вищим навчальним закладом. Зміст діяльності з 

управління вищим навчальним закладом. Принципи управління вищим 

навчальним закладом. Структура управління вищим навчальним закладом. 

Особливості організації внутрішнього управління ВНЗ. Структурні 

підрозділи ВНЗ та принципи управління ними. Органи громадського 

самоврядування у вищих навчальних закладах. Студентське самоврядування.  

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навч. 

тижд. 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лек 

сем. 

(пр.) 

л

а

б. 

СР

С 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ 

1-2 

Лекція 1 Поняття про процес навчання 2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Структура процесу навчання 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 1-2 

Тенденції розвитку вищої освіти. 

Поняття про процес навчання 
- - - 10 3 

3-4 

Лекція 2 Зміст освіти в ЗВО 2 - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Методи навчання у вищій школі 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 3-4 

Зміст освіти в ЗВО. Методи і 

засоби навчання у вищій школі 
- - - 10 4 

5-6 

Лекція 3 Форми організації процесу 

навчання та види навчальних 

занять у ЗВО 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Форми організації процесу 

навчання та види навчальних 

занять у ЗВО 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 5 

Форми організації процесу 

навчання та види навчальних 

занять у ЗВО 

- - - 10 3 

 

7-8 

Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1 
- - - 3 - 

ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 - - - - 10 

Разом за змістовий модуль 1 – 45 год: 6 6  33 35 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СУБ’ЄКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ 

9-10 

Лекція 4 Контроль за навчально-

пізнавальною діяльністю студентів 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Педагогічне спілкування як діалог 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 6-7 

Види контролю у вищій школі. 

Конфлікти у педагогічній 

взаємодії. 

- - - 10 3 

11-12 

Лекція 5 Педагогічний процесс як взаємодія 2 - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Формування студентського 

колективу 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 8-9 

Студентство як суб’єкт навчально-

професійної та педагогічної 

діяльності. Науково-педагогічні 

працівники як організатори 

- - - 10 3 



педагогічної взаємодії. 

13-14 

Лекція 6 Науково-педагогічні працівники 

як організатори педагогічної 

взаємодії. 
2 - - - - 

Практичне заняття  

6 

Управління вищим навчальним 

закладом 
- 2 - - 5 

Самостійна робота 

10 

Зміст виховної роботи кураторів 

академічних груп а напрями 

виховання студентської молоді.  

- - - 10 4 

15-16 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2 
- - - 3 - 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
    10 

Разом за змістовий модуль 2 – 45 год: 6 6  33 35 

Екзамен     30 

ВСЬОГО З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – 90 ГОД. 12 12  66 100 

 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Законодавчо-нормативне регулювання вищої освіти та науки в Україні.  

2. Рівні та ступені вищої освіти.  

3. Структура вищої освіти в Україні.  

4. Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації та інтеграції до 

європейського освітнього простору.  

5. Принципи діяльності закладів вищої освіти.  

6. Педагогіка вищої школи як наука, основні категорії.  

7. Поняття про навчально-виховний процес 

8. Предмет, завдання та основні категорії дидактики вищої освіти.  

9. Навчання як процес, його структура.  

10. Закономірності та принципи навчання у вищій школі 

11. Поняття про види та форми здобуття освіти, освітні та освітньо-

кваліфікаційні рівні.  

12. Зміст освіти та його складові  

13. Поняття про стандарти вищої освіти, національну рамку кваліфікацій, 

рівні вищої освіти.  

14. Методи, прийоми, засоби навчання. Класифікація методів навчання. 

15. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти.  

16. Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти.  

17. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльністю. 

18. Поняття про форми організації та системи навчання, види навчальних 

занять у закладах вищої освіти 

19. Лекція у вищій школі – особливості, види, психолого-педагогічні 

вимоги та структура.  

20. Семінарські заняття як форма організації навчання, їх особливості, 

структура та вимоги до організації.  

21. Практичні заняття у вищій школі – особливості, види, психолого-

педагогічні вимоги та структура.  

22. Методика підготовки та проведення лабораторного заняття. 

23. Практична підготовка студентів у вищій школі – її особливості та 

вимоги до організації.  

24. Мета, зміст та види практики  у вищій школі. 

25. Самостійна робота студентів, її сутність та значення, обсяг та умови 

реалізації. 

26. Рейтингова оцінка знань студентів, її сутність, форми реалізації і 

ефективність.  

27. Методи і форми контролю успішності студентів.  

28. Педагогічні вимоги контролю та оцінювання знань студентів 



29. Сутність, етапи, завдання та функції контролю та оцінювання 

успішності навчання у ВНЗ 

30. Організація і проведення заліків та іспитів. 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Характеристика поняття «педагогічна взаємодія».  

2. Особливості педагогічної взаємодії у дистанційній формі навчання.  

3. Поняття про суб’єкт-суб’єктну взаємодію та суб’єкти педагогічного 

процесу.  

4. Педагогічне спілкування як діалог.  

5. Функції, структура та стилі педагогічного спілкування. 

6. Шляхи попередження та стратегії розв’язання конфліктних ситуацій. 

7. Особливості, причини та динаміка перебігу конфліктів у педагогічній 

взаємодії.  

8. Загальна психологічна характеристика студентського віку 

9. Типологічні особливості сучасних студентів та їх врахування в 

освітньому процесі.  

10. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності.  

11. Викладач вищого навчального закладу як науково-педагогічний 

працівник: зміст діяльності, правав та обов’язки. 

12. Структура професійної діяльності викладача.  

13. Індивідуальний стиль, професійний імідж та авторитет викладача 

14. Педагогічна культура викладача ЗВО. 

15. Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти.  

16. Поняття про виховну роботу у вищій школі.  

17. Сутність процесу виховання: його завдання, етапи та принципи.  

18. Особливості, функції та завдання куратора академічної групи  

19. Зміст роботи кураторів академічних груп  

20. Напрями виховання студентської молоді 

21. Поняття про колектив, його ознаки та динаміка розвитку.  

22. Формування студентського коллективу, його структура.  

23. Загальні методи виховання та форми виховної роботи  

24. Сутність, рівні, ознаки та структура педагогічної технології.  

25. Класифікація та характеристика основних педагогічних технологій  

26. Інформаційно-комунікаційні технології навчання – мета, завдання та 

особливості застосування у ВНЗ.  

27. Поняття та ознаки іновавційності в освіті.  

28. Принципи управління вищим навчальним закладом  

29. Структура управління вищим навчальним закладом.  

30. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах.  
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