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Назва навчальної дисципліни  Педагогіка вищої школи  

  

Назва структурного 

підрозділу  

кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін  

Контактні дані розробників, 

залучених до викладання  

Викладач: Ільченко  Алла, к. пед. н., доцент, доцент 

кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

Контакти: ауд. 454, навчальний корпус № 4 e-mail: 

alla.ilchenko@pdaa.edu.ua сторінка викладача:  

https://www.pdaa.edu.ua/people/ilchenko-alla-

myhaylivna  

Рівень вищої освіти  Третій (освітньо-науковий) рівень  

Спеціальність, спеціалізація  201 Агрономія  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни  

дисципліни, які передують її вивченню відповідно до 

структурно-логічної схеми освітньо-наукової програми: 

«Філософія науки», «Бібліографія, інформаційний пошук та 

інтелектуальні власність».  

  

Заплановані результати навчання  

  

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії системи знань про зміст і напрями реформування сучасної вищої освіти, 

теоретико-методологічні, організаційно-процесуальні, методичні засади освітньо-наукового 

процесу у вищій школі; розвиток практичних умінь і навичок організації освітнього процесу, 

науково-дослідної та професійної діяльності майбутніх викладачів вищої школи відповідно до 

державних та європейських стандартів, потреб суспільства.  

  

Основні завдання навчальної дисципліни: поглиблення, розширення, інтеграція знань з 

педагогіки вищої школи; практичне опанування ефективними методами, формами організації 

навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти І-ІV рівня акредитації, впровадження 

сучасних технологій викладання; виховання особистісних якостей майбутнього викладача, 

відповідального ставлення до виконання професійних обов’язків, прагнення до самонавчання, 

саморозвитку, самовдосконалення; формування педагогічної культури як складової частини  

високого рівня професіоналізму сучасного викладача-науковця.  

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні наукові задачі та проблеми, 

включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень для вивчення 

агрономічних наук (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах із 

використанням комплексу міждисциплінарних даних, в умовах глобальної інформатизації  

Компетентності    

Програмні результати  Загальні  фахові  

https://www.pdaa.edu.ua/people/ilchenko-alla-myhaylivna
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ЗК 1. Креативність, 

здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК10. Комплексність у 

педагогічній 

діяльності щодо 

організації та 

здійснення освітнього 

процесу, навчання,  

ФК1. Здатність формулювати 

наукову проблему, розробляти 

робочі гіпотези, визначати 

актуальність, мету, завдання, які 

необхідно вирішити для 

досягнення мети, оцінювати 

необхідні ресурси та час для 

реалізації, що передбачає 

глибоке переосмислення 

наявних та створення нових 

цілісних знань та/або 

професійної  

ПРН4. Знати принципи організації, 

форми здійснення освітньо- 

наукового процесу в сучасних 

умовах, його наукового, 

навчально-  

методичного та нормативного 

забезпечення, опрацювання 

наукових та інформаційних 

джерел при підготовці занять, 

застосування активних методик 

викладання.  

виховання, розвитку і 

професійної 

підготовки студентів 

до певного виду 

професійно- 

орієнтованої 

діяльності.  

  

практики.  

ФК10. Здатність брати участь у 

критичному діалозі, наукових 

дискусіях на міжнародному рівні, 

відстоювати свою власну 

позицію, до підприємництва та 

прояву ініціативи щодо 

впровадження у виробництво 

результатів дисертаційного 

дослідження.  

ФК11. Знання і дотримання норм 

наукової етики і академічної 

доброчесності.  

ПРН10. . Проявляти вміння 

спілкуватися державною та 

іноземною мовами в діалоговому 

режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю у 

відповідній галузі наукової та/або 

професійної діяльності. 

ПРН15. Мати здатність діяти 

соціально свідомо і відповідально 

на основі етичних мотивів, 

приймати обґрунтовані рішення, 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися.  

  

Програма навчальної дисципліни  

  

Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна.  

Тема 2.   Вища школа як педагогічна система. Мета, завдання і зміст вищої освіти.  

Тема 3. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи.   

Педагогічна культура. Академічна доброчесність.  

Тема 4.   Здобувач вищої освіти як об’єкт – суб’єкт педагогічної діяльності.  

Студентоцентроване навчання.  

Тема 5. Основи дидактики вищої школи.  

Тема 6. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти.  

Тема 7. Основи педагогічного контролю у вищій школі.  

Тема. 8. Організація процесу виховання у вищій школі. Тема 

9.   Робота куратора академічної групи.   

  

Трудомісткість Загальна кількість годин – 90.   Кількість кредитів – 3. Форма семестрового 

контролю – екзамен.  

  

Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: робоча програма навчальної 

дисципліни, анотація.  

  



 

Політика оцінювання  

1. Академічна доброчесність: Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу 

академічної доброчесності та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти 

Полтавської державної аграрної академії. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

  

2. Система оцінювання  

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання  

Програмні результати навчання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з  

навчальної  

дисципліни,  

%  

Максимальна  

кількість балів  

Мінімальний 

пороговий  

рівень оцінок, 

балів  

ПРН4. Знати принципи організації, 

форми здійснення освітньо- наукового 

процесу в сучасних умовах, його 

наукового, навчально- методичного та 

нормативного забезпечення, 

опрацювання наукових та 

інформаційних джерел при підготовці  

занять, застосування  

60  60  36  

ПРН10. Вільно спілкуватися в 

діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю 

у відповідній галузі наукової та/або 

професійної діяльності.  

20  20  12  

ПРН15. Мати здатність діяти соціально 

свідомо і відповідально на основі 

етичних мотивів, приймати обґрунтовані 

рішення, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися.  

20  20  12  

Разом  100  100  60  

  

Оцінювання результатів навчання  

Програмні результати навчання  Методи навчання  Форми оцінювання 

результатів 

навчання  



 

ПРН4. Знати принципи 

організації, форми здійснення 

освітньо-наукового процесу в 

сучасних умовах, його 

наукового, 

навчальнометодичного та 

нормативного забезпечення, 

опрацювання наукових та 

інформаційних джерел при 

підготовці занять, застосування 

активних методик викладання.  

ПРН10. Вільно спілкуватися в 

діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та 

громадськістю у відповідній 

галузі  

наукової та/або професійної 

діяльності.  

ПРН15. Мати здатність діяти 

соціально свідомо і 

відповідально на основі етичних 

мотивів, приймати обґрунтовані 

рішення, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися.  

1) методи організації і здійснення 

навчальної діяльності:  - словесні 

(лекція, розповідьпояснення, бесіда 

проблемнопошукового характеру, 

обговорення навчальних теоретичних 

питань; - наочні (ілюстрування);  - 

практичні (робота з 

навчальнометодичною літературою; 

конспектування, підготовка реферату, 

тез, розробка конспектів лекційних і 

практичних занять);   

2) методи формування 

пізнавальних інтересів та 

інтерактивні методи (створення 

ситуації інтересу, навчальні дискусії, 

життєві ситуації); 3) методи 

стимулювання, мотивації й обов’язку 

(роз’яснення мети навчального 

предмета, висування вимог до 

вивчення предмета), оперативний 

контроль;  

4) комп’ютерні, мультимедійні 

методи (використання 

мультимедійних презентацій, 

дистанційне навчання.)  

ведення конспекту;  

  

опитування,   

  

участь у дискусіях;  

  

виконання завдань 

самостійної  

роботи;  

  

виконання тестових 

завдань;  

  

підготовка 

реферату, доповіді 

з мультимедійною   

презентацією  

  

екзамен  

  

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни  

  

Назва теми   Форми оцінювання результатів навчання  



 

 

 

Кількість 

балів  

Критерії оцінювання  

1  всі питання теми розкриті повно, змістовно   

0,5  розкриті не всі питання теми, зміст питань неповний  

0  немає конспекту   

- опитування, участь у дискусіях (0-4 бали)  

Кількість 

балів  

Критерії оцінювання  



 

 

4  здобувач вищої освіти ґрунтовно і послідовно викладає вивчений навчальний 

матеріал, виявляє повне розуміння його змісту; обґрунтовує власні думки; 

застосовує теоретичні знання при вирішенні практичних питань і ситуацій, 

наводить необхідні приклади, аргументує їх; активно бере участь у дискусіях,  

 

 диспутах, виявляє ініціативу; знає принципи організації, форми здійснення 

освітньо-наукового процесу в сучасних умовах, його наукового, 

навчальнометодичного та нормативного забезпечення, опрацьовує наукові та 

інформаційні джерела при підготовці занять, розуміє особливості застосування 

активних методик викладання; вільно спілкується в діалоговому режимі з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю у відповідній галузі наукової 

та/або професійної діяльності, дотримується мовних та мовленнєвих норм 

сучасної літературної мови, демонструє здатність діяти соціально свідомо і 

відповідально на основі етичних мотивів, приймає обґрунтовані рішення, виявляє 

бажання до саморозвитку і самовдосконалення.  

3  здобувач вищої освіти ґрунтовно і послідовно викладає вивчений навчальний 

матеріал, виявляє належне розуміння його змісту, але припускається незначних 

помилок, які самостійно виправляє після зауважень викладача; застосовує 

теоретичні знання при вирішенні практичних питань і ситуацій з допомогою 

викладача, наводить необхідна приклади, аргументує їх; бере участь у дискусіях, 

диспутах; виявляє ініціативу; демонструє знання принципів організації, форм 

здійснення освітньо-наукового процесу в сучасних умовах, його наукового, 

навчально-методичного та нормативного забезпечення на достатньому рівні, 

опрацьовує наукові та інформаційні джерела при підготовці занять, розуміє 

особливості застосування активних методик викладання; вільно спілкується в 

діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю у 

відповідній галузі наукової та/або професійної діяльності, дотримується мовних 

та мовленнєвих норм сучасної літературної мови, демонструє здатність діяти 

соціально свідомо і відповідально на основі етичних мотивів, приймає 

обґрунтовані рішення, виявляє бажання до саморозвитку і самовдосконалення.  

2  здобувач вищої освіти виявляє знання і розуміння основних положень теми з 

дисципліни, викладає матеріал не досить повно, не завжди глибоко і переконливо 

обґрунтовує власні думки; пов’язує теоретичний матеріал з практичними 

уміннями з допомогою викладача; участь у дискусіях, диспутах бере не охоче, не 

виявляє ініціативу; демонструє знання принципів організації, форм здійснення 

освітньо-наукового процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-

методичного та нормативного забезпечення на середньому рівні, опрацьовує 

наукові та інформаційні джерела при підготовці занять під керівництвом 

викладача, частково розуміє особливості застосування активних методик 

викладання; вільно спілкується в діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю у відповідній галузі наукової та/або професійної 

діяльності, дотримується мовних та мовленнєвих норм сучасної літературної 

мови, демонструє здатність діяти соціально свідомо і відповідально на основі 

етичних мотивів, приймає обґрунтовані рішення, виявляє бажання до 

саморозвитку і самовдосконалення.  



 

 

1  здобувач вищої освіти не виявляє знань більшої частини навчального матеріалу, 

допускає суттєві помилки, що можуть спотворювати зміст питань; не вміє 

глибоко і переконливо обґрунтовувати власні думки і відчуває труднощі під час 

добору прикладів та поєднання теорії з практичними навичками; участь у 

дискусіях, диспутах бере не охоче, не виявляє ініціативу; демонструє знання 

принципів організації, форм здійснення освітньо-наукового процесу в сучасних 

умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення 

на низькому рівні, не опрацьовує наукові та інформаційні джерела при підготовці 

занять, частково розуміє особливості застосування активних методик 

викладання; не спілкується в діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю у відповідній галузі наукової та/або професійної  

- розв’язування тестів (0-9 балів)  

Кількість 

балів  

Критерії оцінювання  

0-9  

  

здобувач вищої освіти демонструє знання принципів організації, форм здійснення 

освітньо-наукового процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-

методичного та нормативного забезпечення  

(30 теоретичних питань; 0,3 – за кожну правильну відповідь).  

- виконання завдань самостійної роботи (0-2 бали)  

Кількість 

балів  

Критерії оцінювання  

2  завдання самостійної роботи з теми виконані відповідно до методичних 

рекомендацій у повному обсязі, з дотриманням принципу автономної та якісної 

роботи, академічної доброчесності щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків;  

1  завдання самостійної роботи з теми виконані не всі, або мають неточності чи 

незначні помилки, з дотриманням принципу автономної та якісної роботи щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків;  

0  завдання самостійної роботи не виконані, або виконані неправильно.  

-реферат (0-4 бали)  

Кількість 

балів  

Критерії оцінювання  

 діяльності, не демонструє здатність діяти соціально свідомо і відповідально на 

основі етичних мотивів, не приймає обґрунтовані рішення, не виявляє бажання 

до саморозвитку і самовдосконалення.  

0  відповідь відсутня; здобувач вищої освіти не бере участь у дискусіях; не виявляє 

ініціативу; не демонструє знання принципів організації, форм здійснення 

освітньо-наукового процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-

методичного та нормативного забезпечення, не опрацьовує наукові та 

інформаційні джерела при підготовці занять, не розуміє особливості 

застосування активних методик викладання; вільно не спілкується в діалоговому 

режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю у відповідній галузі 

наукової та/або професійної діяльності, не дотримується мовних та мовленнєвих 

норм сучасної літературної мови, не демонструє здатність діяти соціально 

свідомо і відповідально на основі етичних мотивів, не приймає обґрунтовані 

рішення, не виявляє бажання до саморозвитку і самовдосконалення.  



 

 

4  

  

виконані всі вимоги до написання і захисту реферату; визначена проблема й 

обґрунтована її актуальність; зроблений аналіз різних поглядів на проблему 

науковців; сформульовані чіткі завдання дослідження; логічно викладена власна 

позиція; зміст реферату відповідає темі, що розкрита повністю; сформульовані 

висновки відповідно до завдань; витриманий обсяг реферату; дотримані вимоги 

до зовнішнього оформлення; дані правильні відповіді на додаткові питання; 

вибудовує свою діяльність на базі принципів професійної етики та персональної 

відповідальності з дотриманням принципу автономної та якісної роботи щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків, в процесі доповіді демонструє на 

високому рівні сформовані  навички професійної комунікації.  

3  виконані всі вимоги до написання і захисту реферату; визначена проблема й 

обґрунтована її актуальність; зроблений аналіз різних поглядів на проблему 

науковців; сформульовані чіткі завдання дослідження; логічно викладена власна 

позиція; зміст реферату відповідає темі, що розкрита повністю; сформульовані 

висновки відповідно до завдань; витриманий обсяг реферату; дотримані вимоги 

до зовнішнього оформлення; відповіді на додаткові питання  

 не повні; вибудовує свою діяльність на базі принципів професійної етики та 

персональної відповідальності з дотриманням принципу автономної та якісної 

роботи щодо поставлених завдань і взятих обов’язків, в процесі доповіді 

демонструє на достатньому рівні сформовані  навички професійної комунікації.  

2  

  

основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені 

деякі недоліки; не обґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі; наявні 

певні неточності у викладенні матеріалу; вимоги щодо оформлення реферату 

дотримані; на додаткові питання дані неповні відповіді; здобувач вищої освіти в 

процесі доповіді демонструє на середньому рівні сформовані  навички 

професійної комунікації.  

1  є істотні відступи від вимог до реферування, зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді на 

додаткові питання; висновки відсутні; здобувач вищої освіти в процесі доповіді 

не розкриває повно тему реферату, не вибудовує свою діяльність на базі 

принципів професійної етики та персональної відповідальності; демонструє на 

низькому рівні сформовані  навички професійної комунікації.  

0  реферативна робота не виконана.  

Сума балів  

за  

екзамен  

0-20  

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти  

Рівень досягнення запланованих 
результатів навчання з навчальної  

Рівень сформованості 
компетентностей, визначених  



 

 

-мультимедійна презентація (0-4 бали)  

Кількість 

балів  

Критерії оцінювання  

4  

  

  

у презентації відображено глибоке розуміння та усвідомлення матеріалу, 

творчий підхід до поставлених задач. Під час аналізу-інтерпретації зроблені 

самостійні висновки, аргументація, є власне ставлення до проблеми. Малюнки, 

звуки, фото, анімації – у кількості, виправданій змістом презентації. Робота 

виконана творчо і самостійно з дотриманням принципів професійної етики та 

персональної відповідальності, академічної доброчесності; презентація 

характеризується оригінальністю з дотриманням вимог професійної комунікації.  

3  

  

презентація має чіткі цілі, відповідні завдання з теми; представляє собою 

інформацію з різноманітних джерел, структуровану у формі опорного конспекту, 

зрозумілу для аудиторії; зроблений акцент на важливих питаннях теми, здобувач 

дотримується принципів професійної етики та персональної відповідальності, 

академічної доброчесності, демонструє на достатньому рівні навички 

професійної комунікації.  

2  

  

презентація сфокусована на темі, але висвітлює її змісту частково; наявна певна 

організаційна структура; можуть бути незначні помилки чи незрозумілості, 

вибудовує свою діяльність на базі принципів професійної етики та персональної 

відповідальності, академічної доброчесності, демонструє на середньому рівні 

навички професійної комунікації;  

1  презентація сфокусована на темі, але не висвітлює її змісту; організаційна 

структура не логічна; можуть бути значні помилки чи незрозумілості, не 

дотримується принципів професійної етики та персональної відповідальності, 

академічної доброчесності, демонструє на низькому рівні навички професійної 

комунікації.  

0  презентація не виконана.  

  

Форма проведення семестрового контролю згідно з робочим та навчальним планом – екзамен.   

  

Шкала та критерії оцінювання екзамену  

дисципліни  освітньо-професійною програмою для  



 

 

   навчальної дисципліни  

  

17-20  

Наявний високий рівень досягнення 

запланованих результатів вивчення 

навчальної дисципліни, що 

засвідчують його безумовну готовність 

до подальшого навчання та/або 

професійної діяльності за фахом  

Наявний високий рівень 

сформованості всіх загальних і 

фахових компетентностей, 

передбачених освітньою програмою 

спеціальності    

  

13-16  

  

Наявний достатній рівень досягнення 

запланованих результатів вивчення 

навчальної дисципліни та готовності 

до подальшого навчання та/або 

професійної діяльності за фахом  

Наявний достатній рівень 

сформованості загальних і фахових 

компетентностей, передбачених 

освітньою програмою спеціальності. 

Не сформовані компетентності 

відсутні.    

  

9-12  

Наявні мінімально достатні для 

подальшого навчання та/або 

професійної діяльності за фахом 

результати вивчення навчальної 

дисципліни.  

Наявний мінімально достатній  та 

достатній рівень сформованості 

загальних і фахових компетентностей, 

передбачених освітньою програмою 

спеціальності.  Несформовані 

компетентності відсутні.    

  

4-8  

Ряд запланованих результатів вивчення 

навчальної дисципліни відсутні. Рівень 

наявних результатів навчання не є 

достатнім для подальшого навчання 

та/або професійної діяльності за фахом  

Лише частина визначених освітньою 
програмою спеціальності для 
навчальної дисципліни загальних і 
фахових компетентностей сформовані 
в студента на мінімально- 

достатньому або недостатньому рівні,  

рівень сформованості решти  

компетентностей є недостатнім або 

компетентність взагалі відсутня.    

0-3  Результати навчання практично 

відсутні.  

Компетентності не сформовані  
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