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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Педагогіка вищої школи та педагогіка мистецтва в 

діяльності викладача 

Викладач (-і) Бабельська Л.В. 

Контактний телефон викладача (0342) 523429 

E-mail викладача stepanova@gmail.com 

Формат дисципліни Денна, заочна 

Обсяг дисципліни 90год., 3 кредитів ЕСTS 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Консультації до самостійної роботи проводяться на 

лекційних, семінарських заняттях та дистанційно. 

2. Анотація до курсу 

Зміст навчання дисципліни «Педагогіка вищої школи та педагогіка мистецтва в діяльності 

викладача»забезпечуєтьсяосвітньоюпрограмоюпідготовкифахівцівІVрівняакредитації, 

«магістр» за спеціальністю014. 12 – Середня освіта. "Образотворче мистецтво" та передбачає 

кваліфікацію Вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури. Викладач дисциплін 

художньо-естетичного циклу. Керівник студій (гуртків) за видами мистецтва та художньої 

творчості. 

Дисципліна «Педагогіка вищої школи та педагогіка мистецтва в діяльності викладача» у 

навчальному плані належить до циклу загальної підготовки, обовязкові дисципліни і має 

вагомий освітньо-виховний вплив на становлення особистості вчителя образотворчого 

мистецтва та розвиток його креативних здібностей. 

3. Мета та цілі курсу 

Мета курсу  «Педагогіка вищої школи та педагогіка мистецтва в діяльності викладача» 

надати студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи знань про: 

– дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації;  

– теоретичні, організаційно-процесуальні, методичні засади процесу навчання і виховання 

молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до державних та європейських 

стандартів, потреб суспільства; 

– методики і методології викладання мистецьких  дисциплін; 

– розкрити структуру та напрями реформування вищої освіти загалом та мистецької 

зокрема.  

Сформувати фахові компетентності:  

 здатність організовувати навчальний процес з образотворчого мистецтва на засадах 

особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів; проектувати та 

організовувати навчальний процес на рівні групи, розділу, теми, заняття, педагогічної ситуації; 

 здатність здійснювати відбір методів, форм і засобів навчання образотворчому мистецтву 

та ДПМ, спрямованих на розвиток здібностей студентів та їх виховання; здійснювати  контроль і 

оцінювання навчальних досягнень студентів; здатність керувати дослідницькою діяльністю у 

позанавчальній роботі; здатність використовувати інформаційні технології у навчанні; 

 здатність формувати в студентів уміння користуватися мовою образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва, виконувати передбачені навчальними програмами завдання 

із видів образотворчого мистецтва та ДПМ. 

Завдання:  

– набуття знань про основні педагогічні категорії і поняття, закономірності функціонування 

системи вищої освіти і її складових (навчально-виховний процес, Болонський процес, викладач, 

студент, дуальна освіта тощо); 

– ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами 

навчання, виховання, управління в системі вищої та загальної освіти;  

– розвиток професійного мислення, формування усвідомлення високої значущості 

педагогічної праці у суспільному прогресі людства, розвиток практичних умінь і навичок 
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творчого дослідницького підходу до організації педагогічної діяльності; 

– накопичення початкового досвіду ведення науково-методичної роботи,дослідно-

експериментальних форм педагогічної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен знати: 

 

– основи загальної педагогіки вищої школи; дидактичні принципи організації 

навчально-виховного процесу;  

– методи навчання та виховання;  

– методи педагогічного впливу на особистість;  

– закономірності професійного становлення фахівця з вищою освітою; 

– психологічні аспекти організації мистецької діяльності; 

– психологію професій-но-педагогічної взаємодії у системі «викладач-студент»;  

– психологічні характеристики особистості та професійно-педагогічної діяльності 

викладача вищої школи. 

Вміти: 

– застосувати методи та прийоми педагогічного впливу на особистість; 

– використовувати знання з педагогіки в організації навчання, управлінні колективом, 

стимулюванні соціальної активності; 

– застосовувати педагогічні знання в організації учбової діяльності та вихованні 

студентів, а також при вирішенні конкретних завдань майбутньої науково-педагогічної 

діяльності;  

– налагоджувати оптимальну педагогічну взаємодію зі студентами, конструктивно 

розв’язувати можливі міжособистісні конфлікти у взаєминах зі студентами; 

– володіти технікою використання методів педагогічного дослідження у вивченні та 

впровадженні ефективних форм і методів навчання і виховання; 

– методологічними методами в організації мистецької діяльності студентів. 

-  

4. Результати навчання (компетентності) 

ЗК1. Синтез та аналіз. Здатність до узагальнень, абстрактного мислення, поєднання аналізу та 

синтезу для розуміння процесів та явищ у галузі образотворчого мистецтва, уміння чітко 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

ЗК 3. Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, 

переконувати та впливати на інших учасників колективу; уміння знаходити компромісні 

рішення й брати на себе відповідальність за їх втілення. Здатність мотивувати людей, ставити 

цілі, обґрунтовувати методи дослідження та рухатися до спільної мети. 

ФК 1. Здатність здійснювати методичну діяльність при навчанні учнів та ЗВО образотворчого  

та декоративно-прикладного мистецтва, художньої культури та дизайну.  

ФК 2. Здатність організовувати навчальний процес з образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, художньої культури та дизайну. на засадах особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного та компетентнісного підходів; проектувати та організовувати навчальний процес 

на рівні курсу, розділу, теми, уроку, педагогічної ситуації. 

 ФК 3. Здатність формувати в учнів і ЗВО уміння користуватися мовою образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва, художньої культури та дизайну,  виконувати передбачені 

навчальними програмами завдання з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 

художньої культури та дизайну.  

 ФК 4. Здатність здійснювати відбір методів, форм і засобів навчання образотворчому та 

декоративно-прикладному мистецтву, художній культурі та дизайну,  спрямованих на розвиток 

здібностей учнів і ЗВО та їх виховання; здійснювати  контроль і оцінювання навчальних 

досягнень учнів та ЗВО з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, художньої 

культури та дизайну; здатність керувати дослідницькою діяльністю учнів і ЗВО у позакласній і 

позааудиторній роботі; здатність використовувати інформаційні технології у навчанні.  

 ФК 5. Здатність виявляти розуміння предмета, структури і ролі мистецтва у формуванні 

сучасної наукової картини світу; мати чітке уявлення про історичне підґрунтя  мистецтва, 

принципи і механізми його функціонування й розвитку, системний і антропоцентричний 

підходи в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві, художній культурі та 

дизайні; усвідомлення ролі мистецтва в житті соціуму; уміння розвивати в учнів та ЗВО 

необхідні мистецтвознавчі компетенції. 



 ФК 6. Здатність використовувати профільні знання в галузі образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, художній культурі та дизайні для оцінки сучасного мистецтвознавчого 

процесу в Україні та світі, мистецьких узагальнень, виокремлення тенденцій розвитку 

мистецтва, розуміння феномену естетичного в українському мистецтві.  

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

Семінарськіз аняття/ практичні / лабораторні 10 

Самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативни

й / 

вибірковий 

ІІ 014.12.СО.ОМ І за вибором ВНЗ 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Модуль І. Теоретико-практичні положення педагогіки вищої школи. 

Змістовий модуль І. Дидактика вищої школи. 

Тема 1. Загальна характеристика 

вищої освіти та її складових як 

системи і процесу. 

 

лекційне  4, 13, 14,  

19, 23 

2  згідно з 

розкладом 

Тема 2. Психолого-педагогічні 

основи засвоєння знань у процесі 

навчання 

лекційне  4, 7, 9, 10, 

17, 18 

2 

 

 згідно з 

розкладом 

 

Тема 3. Поняття про методи, форми 

та прийоми навчання у ЗВО та 

профільній школі. 

 

лекційне 1, 11, 16, 18, 

21 

2 

 

 згідно з 

розкладом 

 

Тема 4. Методи активізації 

пізнавальної діяльності студентів. 

Дидактичні вимоги до проведення 

лекцій. 

лекційне  3, 8, 12 2 

 

 згідно з 

розкладом 

Тема 5. Особливості технології та 

техніки організації та проведення 

семінарів, практичних, 

індивідуальних занять 

 

лекційне  3, 4, 5, 6,15 2 

 

 згідно з 

розкладом 

семінарське  2 5б. згідно з 

розкладом 

Тема 6. Психолого-педагогічні 

засади організації самостійної 

навчальної роботи студентів 

лекційне 3, 4, 5, 20, 

22 

2  згідно з 

розкладом 

Модуль ІІ. Теоретико-практичні положення педагогіки мистецтва у ЗВО. 

Змістовий модуль І. Інноваційні освітні методики та технології активізації навчання та 

психолого-педагогічні умови їх забезпечення 

Тема 7. Технології навчання у вищій 

школі. 
лекційне  3, 4, 5, 24 2  згідно з 

розкладом 

семінарське  2 5б. згідно з 

розкладом 

Тема 8. Інноваційні педагогічні 

технології активізації навчання 
лекційне 10,12,25,36 2  згідно з 

розкладом 

семінарське  2 5б. згідно з 

розкладом 

Тема 9. Організація проблемного 

навчання. Види інтенсивних 
лекційне 5,7,15,32 2  згідно з 

розкладом 



технологій (Ігрові інтерактивні 

технології. Дидактичні ігри в процесі 

оволодіння змістом дисципліни). 

семінарське  4 10б. згідно з 

розкладом 

Тема 10.Поняття контролю 

навчальної діяльності студентів: 

функції, принципи організації, види 

та форми та методика організації 

педагогічного контролю навчальних 

досягнень студентів у ВНЗ. 

лекційне  2, 3, 5, 22 2  згідно з 

розкладом 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

Оцінювання курсу 

Контроль рівня знань студентів щодо 

засвоєння ними тем з навчальної дисципліни 

«Історія художньої культури і мистецтв» в 

умовах організації навчального процесу за 

кредитно-модульною системою здійснюється 

шляхом поточного, модульного, підсумкового 

(семестрового) контролю за 100-бальною 

шкалою оцінювання,  за шкалою EСTS та 

національною шкалою оцінювання.  Поточний 

контроль – це оцінювання навчальних досягнень 

студента  (рівень теоретичних знань та практичні 

навички з тем, включених до змістових модулів), 

здобутих під  час проведення аудиторних  

занять,  виконання самостійної  роботи, 

консультаціях (під час відпрацювання 

пропущених занять чи за бажання  підвищити 

попереднє оцінювання) та активності студента 

на занятті.   Поточний контроль реалізується у 

формі опитування, виконання практичних робіт, 

експрес-контролю, контролю засвоєння 

навчального матеріалу, запланованого на 

самостійне опрацювання студентом тощо.   

Максимальний бал за виконання певної 

практичної роботи або успішної теоретичної 

відповіді–5 балів:   

5б. виставляється, якщо студент студент 

міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, 

основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і 

будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного 

матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 

інших проблем, демонструє високий рівень 

засвоєння практичних навичок;  

4б. – студент добре засвоїв теоретичний 

матеріал, володіє основними аспектами з 

першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні 

навички, висловлює свої міркування з приводу 

тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у логіці викладу 

теоретичного змісту або при аналізі 

практичного;  

3б. – студент в основному опанував 

теоретичними знаннями навчальної дисципліни, 

орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але непереконливо 



відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність 

стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у 

знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 

пов’язувати їх із майбутньою діяльністю;  

2б. – студент не опанував навчальний 

матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 

визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, 

відсутні наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. 

Вимоги до письмової роботи Письмова робота виконується у формі реферату. 

Структура реферату містить такі елементи: 

• титульна сторінка, 

• план, 

• вступ, 

• основна частина (розділи, пункти і підпункти), 

• висновки, 

• список використаних джерел, 

• додатки. 

Титульний аркуш містить найменування 

міністерства, якому підпорядкований 

навчальний заклад; назву вищого навчального 

закладу; назву кафедри, де виконана робота; 

курс, групу, факультет, прізвище, ім'я, по 

батькові автора;  

Після титульного аркуша розташовується зміст 

(план) (аркуш не нумерується), в якому містяться 

назви розділів і параграфів та вказуються 

сторінки (інтервал - 1,5). 

Зміст (план) наукової праці повинен відповідати 

вимогам: 

• теми кожного розділу однакові за важливістю а 

самі розділи – приблизно однакові за обсягом; 

• варто охоплювати весь матеріал, що 

відноситься до теми, але нічого зайвого; 

• теми і зміст окремих розділів не повинні 

«накладатися»; 

• жоден із пунктів плану не може повторювати 

назви роботи. 

Вступ обсягом 1-2 сторінки. У ньому 

обґрунтовують актуальність обраної теми, 

оцінюють стан дослідження наукової проблеми, 

формулюють мету і визначають завдання 

реферату, дають короткий загальний огляд 

наявної літератури і використаних джерел.  

За змістом реферат може бути аналітичним 

оглядом історії вивчення питання (що нового 

вніс той чи інший дослідник) або сучасного її 

стану, критичним аналізом наукової дискусії 

(зіставлення різних підходів до вирішення 

наукової проблеми), а також у вигляді 

розгорнутої рецензії конкретної наукової роботи. 

Зміст реферату має відповідати його темі, меті і 

завданням. Послідовно розкривати всі 

передбачені планом питання, обґрунтовувати, 

пояснювати основні положення, підкріплювати 



їх конкретними прикладами і фактами.  

Висновки – самостійна частина реферату. У них 

потрібно висвітлити такі аспекти: 

• оцінити ступінь досягнення мети і виконання 

завдань роботи; 

• перерахувати і стисло охарактеризувати відомі 

наукові підходи досліджених проблеми, а також 

виділення нових аспектів, дискусійних питань, 

що підлягають подальшому вивченню; 

• визначити, що є цінним у реферованих роботах, 

що вимагає додаткового аналізу й уточнення, а 

що викликає сумніви. Обсяг висновків – 1-2 

сторінки. 

Семінарські заняття Семінарське заняття – вид навчального 

заняття, на якому викладач організує дискусію з 

попередньо визначених проблем. На підставі 

індивідуальних завдань (рефератів) студенти 

готують тези виступів з цих проблем. Перелік 

тем семінарських занять визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни. На кожному 

семінарському занятті викладач оцінює 

підготовлені студентами реферати, їх виступи, 

активність в дискусії, вміння формулювати та 

відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові 

оцінки за кожне семінарське заняття вноситься 

до журналу занять навчальної групи. Одержані 

студентом оцінки за окремі семінарські заняття 

враховуються при визначенні підсумкової оцінки 

(рейтингу) з даної навчальної дисципліни. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться 

у формі заліку -форма підсумкового контролю, 

що полягає в оцінюванні засвоєння студентом 

навчального матеріалу з певної навчальної 

дисципліни, і складається із зданих залікових 

змістових модулів, виконаних тестових завдань, 

ситуаційних робіт, опрацювання завдань робочих 

зошитів, тематичних рефератів, лабораторних 

робіт тощо, передбачених робочою навчальною 

програмою. Залік (диференційований залік) 

планується за відсутності екзамену з КМ.  

7. Політика курсу 

Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких 

подій – реагування відповідно до https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpnu.edu.ua%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fcode_of_honor.doc 

Пропущені лекційні заняття відпрацьовується студентом відповідно до вимог кафедри. Пропущені 

практичні заняття, незалежно від причин пропуску, студент відпрацьовує в позаурочний час, попередньо 

узгоджений з викладачем. Слід наголосити, що місія курсу - виявити у студентів бажання свідомого 

вивчення та опанування того чи іншого виду мистецтва, створити відповідне тло для формування у 

студентів системи компетентностей, передбачених навчальною програмою. Виходячи з цього, поведінка 

студентів має відповідати високій репутації університету. 
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