
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 
для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  
ступеня доктора філософії  зі спеціальностей: 051 Економіка, 073 

Менеджмент, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва, 211 Ветеринарна медицина. 

 
Цикл загальної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» складена 

відповідно до  освітньо-професійної програми підготовки здобувача вищої освіти  
третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії  зі спеціальностей: 
051 Економіка, 073 Менеджмент, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва, 211 Ветеринарна медицина. 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 
основами педагогіки вищої школи, принципами, методами, формами організації 
навчання і виховання у вузі; підготовка до виконання обов’язків викладача 
вищого навчального закладу, проведення науково-пошукової роботи та 
керівництва дослідницькою роботою студентів, організації навчально-виховного 
процесу у вищих закладах освіти. 

Завдання навчальної дисципліни: поглиблення, розширення, інтеграція 
знань з педагогіки вищої школи, сучасних навчально-виховних технологій; 
практичне опанування різними формами організації навчального і виховного 
процесів у вищих закладах освіти І-ІV рівня акредитації; виховання особистісних 
якостей майбутнього педагога, відповідального ставлення до виконання ролі 
викладача; прагнення до самонавчання, саморозвитку, самовдосконалення. 
формування педагогічної культури як складової частини  високого рівня 
професіоналізму. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи.  
Тема 2.   Вища школа як педагогічна система. Мета, завдання і зміст вищої освіти. 
Тема 3. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої   школи. 
Педагогічна культура. 
Тема 4.   Студент як об’єкт - суб’єкт педагогічної діяльності. 
Тема 5.   Методи, засоби й організаційні форми навчання у ВНЗ. 
Тема 6.   Організація самостійної роботи студентів. 
Тема 7.   Основи педагогічного контролю у вищих навчальних закладах та  
основні форми його здійснення. 
Тема. 8. Організація процесу виховання у ВНЗ. 
Тема 9.   Робота куратора студентської групи. 
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