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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво; 026 сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Музичне мистецтво; Сценічне 

мистецтво 

Кількість кредитів: 3,0 

Рік підготовки, семестр: 1 курс, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Овчарук Ольга Володимирівна 

Контакти е-mail викладача: o.ovcharuk@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Музичного мистецтва 

Кафедра Гуманітарних дисциплін 

Посада Професор 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Овчарук Ольга Володимирівна - доктор культурології, професор; базова освіта - Київський 

державний педагогічний інститут. Спеціальність «Музика» (диплом з відзнакою). Автор понад 100 наукових 

праць з питань виховання творчої особистості, ролі людини в культурі, культурологічних аспектів 

гуманітарного знання. Науково-педагогічна діяльність відзначена Подякою від імені Київського міського 

голови (2009 р.), нагороджена  Почесною грамотою міністром культури України (2013 р., 2019 р.), медаллю 

«Народна шана українським науковцям» (2019 р.). 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета курсу – на основі узагальнення сучасних методологічних підходів ознайомити студентів із 

ключовими проблемами дидактики та теорії виховання та дати навички їх практичного вирішення у сфері  

педагогічної діяльності. 

Завдання курсу: 

 надати студентам знання щодо провідних тенденцій розвитку сучасної системи вищої освіти 

України; 

 навчити здійснювати аналіз змісту, форм та методів навчання, розвитку і виховання студентів у 

вищому навчальному закладі; 

 вміти визначати методи контролю і оцінки успішності студентів на основі системного підходу; 

 навчити використовувати  нові технології навчання і виховання у вищому навчальному закладі; 

на основі набутих теоретичних знань розвинути навички їх практичного використання у творчій діяльності 

фахівця культурно-мистецької сфери. 

ОПИС КУРСУ 

 Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 
Рік підготовки – 1 
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Модулів – 1 Семестр – 2 Модулів – 1 Семестр – 2 

Змістових модулів – 4 
Лекції – 16 

Змістових модулів – 4 Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 90 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – 2 
Практичні – 14 

Індивідуальні – 

(кількість годин) 

Індивідуальні – 

(кількість годин) 
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Самостійна робота – 

60 год. 

Самостійна робота – 

84 год. 

Форма контролю – 

іспит 

Форма контролю – 

іспит 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» у студентів формуються наступні 

компетентності: 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський 

рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 

«Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії 

музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 
5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію 

та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної 

інтерпретації. 

6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з 

урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей 

здобувачів освіти. 

7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних 

спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських 

інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, 

телебачення, Інтернету. 

8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного 

матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню 

інтерпретацію) під час публічного виступу. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності. 

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного 

твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

У процесі вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи»  у студентів формуються наступні 

компетентності: 
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026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП Сценічне мистецтво) 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу 

складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі сценічного 

мистецтва, або у процесі навчання із залученням творчих, матеріально-

технічних та інших ресурсів та застосуванням теорій та методів 

мистецтвознавства, театрознавства, циркознавства, режисури та 

педагогіки вищої школи. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
17. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

18. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання 

фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів. 

24. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою 

професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі 

сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками 

інших творчих професій в т.ч. і на міжнародному рівні. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне 

мовлення (письмове та усне). 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості інформаційних 

технологій у професійній діяльності. 

16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 

20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного 

мистецтва (цирк, естрада, театр, режисура), осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких 

процесів. 

23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання дисципліни «Педагогіка вищої школи» є лекційні заняття (16 год.), практичні 

заняття (14 год.), самостійна робота (60 год.). 

● Методи навчання: 

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 робота з підручником. 

 самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 
Денна форма навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи 

Тема 1. Педагогіка вищої школи: предмет, 

завдання, функції, основні категорії 8 2   6 12    12 

Тема 2. Сучасна вища школа в освітній системі  

України 12 2 2  8 13  1  12 

Разом за змістовим модулем 1 20 4 2 0 14 25 0 1 0 24 

Змістовий модуль 2. Дидактика вищої школи 

Тема 3. Дидактика вищої школи: основні категорії,  

закони, закономірності та принципи навчання 
12 2 2  8 10    10 

Тема 4. Форми організації навчального процесу у 

вищий школі 
12 2 2  8 11 1   10 

Тема 5. Інноваційні освітні технології  у 

сучасному ЗВО 
12 2 2  8 12 1 1  10 

Разом за змістовим модулем 2 36 6 6 0 24 33 2 1 0 30 

Змістовий модуль 3. Педагог та студент як суб’єкти педагогічного процесу у вищому навчальному 

закладі 

Тема 6. Педагогічна діяльність та педагогічна 

культура викладача вищого навчального закладу 
12 2 2  8 11 1   10 

Тема 7. Студент як об’єкт-суб’єкт  педагогічної 

діяльності 
12 2 2  8 11 1   10 

Разом за змістовим модулем 3 24 4 4 0 16 22 2 0 0 20 

Змістовий модуль 4. Науково-дослідницька діяльність студентів магістратури 

Тема 8. Науково-дослідницька діяльність як 

основа  професійної підготовки фахівця 

культурно-мистецької сфери 

10 2 2  6 10    10 

Разом за змістовим модулем 4 10 2 2 0 6 10 0 0 0 10 

Усього годин 90 16 14 0 60 90 4 2 0 84 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 
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0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 4 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 500 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

500:5*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 500:5 = 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): 5 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, модульний контроль 4, 

самостійна робота ) * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену 

(диференційованого заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = 

результат екзамену (диф.заліку) 
Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого заліку) + 

результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за кожен): 

кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, модульний контроль 

4,  самостійна робота) = результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Андрущенко В. П. Педагогіка вищої школи: підручник / ред. В. Г. Кремень ; АПН України, Ін-т 

вищ. освіти. Київ: Педагогічна думка, 2009. 256 с.  

2. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 

2003. 

3. Закон України «Про вищу освіту» // Законодавство України про освіту. Київ: Парламентське вид-

во, 2014.  

4. Кудіна В. В.  Педагогіка вищої школи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. Київ: Ленвіт, 

2007. 194 с.  

5. Кузьмінський А. І.Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 486 с. 

6. Ельбрехт О. М. Педагогіка вищої школи: модульний лекційно-практичний курс / Європейський 

ун-т. Київ: Видавництво Європейського ун-ту, 2005. 80 с.  

7. Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи : посіб. для магістрів. Київ: Вид. Паливода А. В., 2008. 

134 с. 

8. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 400 с. 

9. Лузан П. Г. Методи і форми організації навчання у вищій школі. Київ: Вид-во НАУ, 2003. 276 с.  

10. Лузан П. Г. Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів. Київ: 

НАУ, 2004. 272 с.  

11. Марушкевич А.  А. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

Ф-т психології.  Київ: Обрії, 2012. 220 с.  

12. Мороз О.  Г. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. для молодих викладачів, 

аспірантів і майбутніх магістрів / заг. ред. О.  Г. Мороз ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т вищ. 

освіти АПН України. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. 267 с.  

13. Фіцула М .М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ: Академвидав, 2010. 456 с. 

14. Чернілевський Д. В., Томчук М. І. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посібник для 

студ. вищих навч. закл. / Вінницький соціально-економічний ін-т Ун-ту "Україна". Вінниця : [б.в.] : 

Міленіум, 2006. 402 с 

15. Руснак І. С., Іванчук М. Г.Педагогіка і психологія вищої школи: навч.-метод. посіб. 
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16. Черняк С. Г. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ: Академперіодика, 2012. 230 с. 

 

Допоміжна 

1. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Знання, 2005.  

2. З. Курлянд. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2005. 

3. Мартинець Л. А. Педагогіка вищої школи: опорний конспект лекцій. Вінниця: ДонНУ імені 

Василя Стуса, 2019. 40 с. 

4. Тищенко В. М. Викладач вищої школи: феномен професії: монографія. Львів: Сполом, 2006. 

5. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 

6. Чернілевський Д. В., Томчук М. І. Педагогіка і психологія вищої школи: навч. посіб. Вінниця, 2006. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Вітвіцька С. С. Основи педагогіки вищої школи: навч. посіб. [Електронний ресурс]. 

http://thinbook.org/book/230-osnovi-pedagogiki-vishhoyi-shkoli-navchalnijposibnik-vitvicka-pp.html  

2. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [Електронний ресурс]. http://www.info-

library.com.ua/books-text-4039.html  

3. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [Електронний ресурс] http://www.info-

library.com.ua/books-text-4039.html  

4. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [Електронний ресурс]. http://www.info-

library.com.ua/books-text-4039.html  

5. Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні заклади України. 

http://osvita.org.ua  

7. Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система. 

http://www.virtual.ks.ua/students/7488-subject-tasks-main-categoriespedagogics-high-school-as-the-educational-

system.html  

8. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [Електронний ресурс]. 

http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у 

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти першоджерел, 

оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті читаєте з ксерокопії, Ваша 

відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах 

кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), 

потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 
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