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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Кузьменко Галина Василівна – кандидат педагогічних наук. У 2016 р. захистила кандидатську 

дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Інституті педагогічної освіти 

і освіти дорослих НАПН України. 

Відповідно до Наказів МОН, молоді та спорту України /Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) брала участь у роботі предметних експертних комісій 

/ робочих груп / складі журі численних Всеукраїнських конкурсів. Протягом 2020/2021 навчального року 

пройшла стажування в Карловому університеті в Празі (Чехія) за спеціальністю «Сучасні парадигми 

мистецької освіти в європейській освіті». 

Співавтор державних програм галузі «Мистецтво» для закладів ЗСО; двох підручників з інтегрованого 

курсу «Мистецтво» з грифом МОН; шести навчально-методичних посібників. Має свідоцтва про 

реєстрацію авторського права на твір. Публікаційна активність: 7 публікацій у виданнях Web of Science 

Core Collection / Scopus; понад 50 – у фахових виданнях, зареєстрованих ВОЗ України, що включені до 

міжнародних наукометричних баз даних.  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Навчальна дисципліна спрямована на: ознайомлення студентів магістратури з ключовими проблемами 

дидактики та теорії виховання, формування навичок їх практичного вирішення у сфері педагогічної 

діяльності у закладах вищої освіти; оволодіння магістрантами знань про педагогічні явища, розвиток 

освіти й науки у їх історичній ретроспективі та сучасні тенденції й трансформації, найновіші досягнення 

у галузі педагогіки вищої школи; формування здатності будувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію, 

встановлювати соціально-психологічний комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного 

процесу, добирати педагогічний інструментарій відповідно до завдань та змісту освітнього процесу, 

створювати презентації та ефективно використовувати мультимедійні технології, програмне забезпечення 

для виконання педагогічних завдань; розуміння інноваційного характеру сучасних методів, форм, 

технологій організації освітнього процесу у вищій школі; засвоєння знань законів та інших нормативно-

правових актів України з питань вищої освіти, освітніх стандартів за відповідними програмами вищої 

освіти.  

Окрім цього, надання студентам спеціальності «Музичне мистецтво» кваліфікації викладача, вимагає 

від них не тільки отримання спеціальних глибоких психолого-педагогічних знань, навичок та вмінь, а 

також необхідності формування особистісних якостей майбутнього викладача фахових дисциплін, 

зокрема, здатності до творчого пошуку, прагнення до професійного самовдосконалення упродовж життя. 

Мета курсу – полягає у розкритті закономірностей розвитку освіти, процесу навчання та розвитку 

творчого потенціалу студентської молоді, її наукової та професійної підготовки, відповідно до державних 
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та європейських стандартів і потреб суспільства; у визначенні закономірностей функціонування психіки 

студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності, а також висвітленні специфіки науково-

педагогічної та методичної діяльності викладача вищої школи. 

Завдання курсу:  

 ознайомити з Болонською декларацією як основою створення єдиного Європейського освітнього 

простору, сутністю поняття «навчання впродовж життя», організацією навчального процесу у ЗВО в 

умовах модульного навчання, інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами 

навчання та розвитку творчого потенціалу студентів, управління в системі вищої освіти; 

 дати знання про особливості процесу пізнання, психологічні особливості студентського періоду 

життя людини, усвідомлення закономірностей професійного становлення й особистісного зростання 

майбутніх фахівців; 

 формувати здатність аналізувати закономірності функціонування системи вищої освіти та її 

складових (освітній процес, управління, викладач, студент тощо); аналізувати й узагальнювати 

практичний досвід педагогічної діяльності у закладах вищої освіти; творчо використовувати педагогічні 

знання для вирішення конкретних завдань майбутньої навчально-професійної та науково-педагогічної 

діяльності; прогнозувати перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції у 

європейський освітній простір.  

ОПИС КУРСУ 

  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 2 Модулів – 1 Семестр – 2 

Змістових модулів – 2 Лекції – 16 Змістових модулів – 2 Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 90 
Практичні – 14 

Загальна кількість 

годин – 90 
Практичні – 2 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Індивідуальні – 0 
Семестрових годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 6 

Індивідуальні – 0 

Самостійна робота – 60 Самостійна робота – 84 

Форма контролю – 

екзамен 

Форма контролю – 

екзамен 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Програмні компетентності 

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. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій, виконавській, 

композиторській, педагогічній діяльності.  

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. 

Програмні результати навчання 

1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності. 
 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами організації навчання з дисципліни «Педагогіка вищої школи» є лекційні (16 год.) та практичні 

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

Методи навчання:  
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 словесні (лекція, евристична бесіда, розповідь-пояснення),  

 наочні (ілюстрація, демонстрація візуального ряду),  

 практичні (дидактичні вправи, підготовка доповідей, практичні роботи),  

 робота з електронними ресурсами, підручником, фаховою літературою;  

 частково-пошуковий;  

 репродуктивний (відтворення інформації, робота за отриманими вже існуючими зразками). 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Обсяг Тема 

44 години ЗМ № 1. Загальні основи педагогіки вищої школи 

16 

Тема 1. Вступ. Понятійний апарат. Загальні основи педагогіки вищої школи. Тенденції 

розвитку вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору 

14 
Тема 2. Управлінська структура закладу вищої освіти в Україні. Педагогічний 

менеджмент. Види діяльності та функції викладача вищої школи 

14 
Тема 3. Педагог та студент як суб’єкти педагогічного процесу у ЗВО. Педагогічна 

майстерність 

46 годин  ЗМ №2. Дидактична система навчання мистецтва у вищій школі  

14 

Тема 4. Сутність та організація процесу навчання у ЗВО в умовах модульного навчання. 

Основні категорії, закони та закономірності, зміст освіти у вищій школі. Методи і засоби 

навчання 

14 Тема 5. Форми організації навчального процесу у вищий школі 

9 
Тема 6. Інноваційні освітні технології у сучасному ЗВО. Система діагностики та 

контролю оцінювання якості знань та умінь студентів 

9 
Тема 7. Науково-дослідницька діяльність студентів магістратури як основа професійної 

підготовки фахівця культурно-мистецької сфери 

90 годин  

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
80-89 B 

добре 
74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 
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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): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 (постійний 

екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку). 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульнорейтинговою 

системою навчання для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 

2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : 

навчальний посібник. – Харків, 2016. – 260 с. 

3. Навчальний посібник з дисципліни «Педагогіка вищої школи» / Уклад. А.В. Лисенко – 

Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 102с. 

4. Стражнікова І. Педагогіка вищої школи: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: 

НАІР, 2018. – 120 с. 

5. Немченко С. Г. Педагогіка вищої школи : Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

/ С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. В. Лебідь. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 534 с. 

 

Допоміжна 

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

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

7. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. 

І. Лисенко. – Д., 2014. – 416 с. 

8. Закон України «Про вищу освіту» // Законодавство України про освіту. Київ: Парламентське 

вид-во, 2014.  

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

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

10. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 290 с. 

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

12. Черняк С.Г. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ: Академперіодика, 2012. 230 с. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути 

он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі 

практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом 

завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Марушкевич%20А.%20А.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Фіцула%2C%20Михайло%20Миколайович
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