
  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ 2.2.2. М0110703. 

2. Назва: Історія вищої освіти; 

3. Тип: вільного вибору; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сокаль Валентина Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент.  
9. Результати навчання:після вивчення дисципліни «Історія вищої освіти»  студент повинен бути 

здатним: 

• володіти основними категоріями педагогіки вищої школи та застосовувати їх при виконанні 

теоретичних і практичних завдань; 

•  ставити мету, планувати, організовувати, стимулювати, контролювати, аналізувати 

результати навчально-пізнавальної діяльності студентів;  

• володіти методами і формами організації навчально-виховного процесу, педагогічної 

діагностики та педагогічного прогнозування;  

• визначати мету навчання та виховання у різних країнах;  

• сприяти самовихованню, самоосвіті та саморозвитку студентів; 

•  використовувати у навчально-виховній роботі духовні надбання рідного народу, традиції 

української етнопедагогіки 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: психологія і педагогіка; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
педагогіка вищої школи, методика викладання у вищій школі. 

12. Зміст курсу: Передумови виникнення вищої освіти. . Вища освіта Епохи Середньовіччя. 

Розвиток вищої освіти в епоху Відродження. Розвиток та становлення провідних університетів світу. 

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти. Виникнення вищих навчальних закладів в Україні. 

Реформування системи вищої освіти України у ХХ ст. Перспективи та проблеми розвитку вищої 

освіти України на сучасному етапі. Вища освіта і Болонський процес. Історія виникнення, 

становлення  та функціонування НУВГП. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Навчально-методичний посібник для викладачів, 

аспірантів, студентів магістратури./ Л.В.Артемова – К.: Кондор, 2007. – 272 с.  

2. Завгородня Т.К. Історія педагогіки: навчально-методичний посібник /Т.К.Завгородня, Л.М. 

Прокопів, І.В. Стражніков. – Івано-Франківськ, 2014 – 160 с. 

3. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва/ В.Кравець.- Тернопіль, 

1996. 

4. .Левківський М.В. Історія педагогіки. / М.В.Левківський. - Київ, 2016 – 189 с. 

5. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки./ О.О.Любар, 

М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко.-  Київ, 1999. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
 лекцій 22 год, семінарських 18 год., самостійна робота 80 год.,   разом 120 год.. 

 Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік вкінці 10 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

 16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Сокаль В.А.., кандидат педагогічних  наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: ВВ 2.2.2. М0110703 

2. Title History of Higher Education:; 

3. Type: free choice; 

4. Level of higher education: II (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6.Semester when studying discipline: 10; 

7.Number of established ECTS credits: 3; 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sokal V.A., candidate of 

pedagogical sciences, Associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline "History of Higher Education" the student must be 

capable of: 

• to possess the main categories of higher education pedagogy and apply them when performing theoretical 

and practical tasks; 

• set goals, plan, organize, stimulate, control, analyze the results of educational and cognitive activities of 

students; 

•to possess methods and forms of organization of the educational process, pedagogical diagnostics and 

pedagogical forecasting; 

• define the purpose of education and education in different countries; 

• promote self-education, self-education and self-development of students; 

• to use in spiritual and educational work spiritual achievements of the native people, traditions of Ukrainian 

ethnopedagogy 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Psychology and pedagogy; 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Pedagogy of higher 

education, Teaching methods in higher education. 

12.Contents of the course: Prerequisites for the emergence of higher education. . Higher education Middle 

Ages. Development of higher education in the Renaissance. Development and formation of the leading 

universities of the world. Contemporary trends in the development of higher education. The emergence of 

higher education institutions in Ukraine. Reform of the system of higher education of Ukraine in the 

twentieth century. Prospects and problems of the development of higher education of Ukraine at the present 

stage. Higher education and Bologna process. History of the emergence, formation and functioning of 

NUVGP. 

13. Recommended editions: 
1. Artemova L.V. The history of pedagogy in Ukraine: Educational and methodical manual for teachers, 

postgraduate students, students of magistracy. / L.V.Artemova - K .: Condor, 2007. - 272 p. 

2. Zavgorodnya T.K. History of pedagogy: educational manual /TK Zavgorodnia, L.M. Prokopov, IV 

Strazhnikov - Ivano-Frankivsk, 2014 - 160 p. 

3. Kravets V. History of classical and foreign pedagogy and schooling / V.Kravets .- Ternopil, 1996. 

4. Levkivsky MV History of pedagogy. / M.V.Levkivsky. - Kyiv, 2016 - 189 p. 

5. Lyubar OO, Stelmakhovich MG, Fedorenko D.T. History of Ukrainian Pedagogy. / O.O.Lyubar, M.G. 

Stelmakhovich, D.T. Fedorenko. - Kyiv, 1999. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
  lectures 22 hours, seminars 18 hours, independent work 80 hours, total 120 hours .. 

 Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and 

role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15.Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 10 semesters. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys 

16.Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

 

Developer of description                             Sokal V.A, the Candidate of pedagogical  

of the disciplinesciences, Associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


