
Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 (лекції, семінари)   

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

БЛОХІНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, к.психол.н., доцент 

Контактні 

телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі 

НПП та режим 

роботи 

+38(067)-686-85-02; 

 irinablohina1@ukr.net; 

blokhina.iryna@lll.kpi.ua; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009852765755; 

t.me/blokhinairina; 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Предметом навчальної дисципліни «Педагогіка вищої 

школи» є процес навчання та підготовки фахівців із вищою 

освітою. Вона передбачає підготовку магістрантів до 

майбутньої педагогічної діяльності у закладах вищої освіти 

на посадах асистентів, що передбачає самостійне засвоєння  

педагогічної літератури, розробку та проведення всіх видів 

занять і контрольних заходів у закладі вищої освіти, аналіз і 

вибір ефективних дидактичних методів навчання, критичну 

оцінку своїх занять. Інтегральною компетентністю вивчення 

даної дисципліни є здатність виконувати посадові обов’язки 

викладача закладу вищої освіти. 

Форми та 

технології 

навчання 

Форма навчання – денна,  

Лекції та семінарські заняття у дистанційному режимі, 

отримання лекційного матеріалу через засоби 

телекомунікаційного зв’язку у синхронному режимі 

(платформа Zoom).  

Ідентифікатор конференції 994 331 82 03; 

https://zoom.us/j/9943318203?pwd=Q0FUeG8xYmdrZk04UVdz

dmJrWmVyZz09 

9sNpRM код доступу 

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та інші 

документи 

 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали  

 

https://zoom.us/j/9943318203?pwd=Q0FUeG8xYmdrZk04UVdzdmJrWmVyZz09
https://zoom.us/j/9943318203?pwd=Q0FUeG8xYmdrZk04UVdzdmJrWmVyZz09


Назва навчальної 

дисципліни 

 (освітнього 

компоненту) 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

НПП, що  

забезпечують 

навчання 

Кандидат політичних наук, асистент ОНІПКО ЗОРЯНА 

СЕРГІЇВНА 

Контактні телефони,  

електронна пошта,  

посилання на 

соціальні мережі НПП 

 та режим роботи 

+38(073)1707520 

zoriana.onipko@gmail.com 

Telegram: https://t.me/joinchat/TGDtNhR8Xtl1OEEQFtq6lw 

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни 

 (програмні цілі) 

Мета – формування здатності виконувати посадові 

обов’язки асистента у ВНЗ: організовувати та аналізувати 

свою педагогічну діяльність; планувати навчальні заняття 

згідно з навчальним планом та програмою дисципліни; 

розробляти зміст, проводити структурування навчального 

матеріалу та проводити заняття різних видів; 

забезпечувати послідовність викладення матеріалу та 

міждисциплінарні зв’язки; визначати методи та засоби 

навчання та контролю; організувати та керувати 

пізнавальною діяльністю студентів, формувати у 

студентів критичне мислення та уміння здійснювати 

діяльність зі всіма її складовими;аналізувати навчальну 

та навчально-методичну літературу і вико¬ристовувати її 

в педагогічній практиці; здійснювати контроль і оцінку 

результатів та проводити корекцію процесу навчання 

Форми та технології 

навчання  

Практичні заняття у дистанційному режимі, отримання 

відповідного матеріалу через засоби телекомунікаційного 

зв язку у синхронному режимі (платформа Zoom); або 

асинхронному режиі – отримання запису лекційного 

матеріалу у вигляді веб-сторінок або у іншому форматі, 

розміщеному у Telegram 

https://web.telegram.org/#/im?p=g343695065 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

посилання на силабус: 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyODk3NDcxNDA4

?hl=ru 

Код класу: yhoudi6 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали 

https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyODk3NDcxNDA4

?hl=ru 

Код класу: yhoudi6 

mailto:zoriana.onipko@gmail.com
https://web.telegram.org/#/im?p=g343695065
https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyODk3NDcxNDA4?hl=ru
https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyODk3NDcxNDA4?hl=ru
https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyODk3NDcxNDA4?hl=ru
https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyODk3NDcxNDA4?hl=ru


Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Викладач 

УМАНЕЦЬ  

АННА  ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі НПП 

та режим роботи 

+38(095)1220813 

AnnaUmanets0120@gmail.com 

Telegram:  

Режим роботи за розкладом 

Короткий опис 

дисципліни (програмні 

цілі) 

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує реалізацію: 

- освітніх програм у відповідності до стандартів вищої 

освіти; 

- аналізу та вибору доцільних дидактичних методів 

навчання; 

- розробки та проведення всіх видів занять і контрольних 

заходів у закладі вищої освіти; 

-виховання та інтелектуальному розвитку особистості 

студентів;  

-самостійного засвоєння педагогічної літератури; 

критичної оцінки своїх занять. 

 

Форми та технології 

навчання 

Семінарські заняття проводяться згідно розкладу через 

засоби телекомунікаційного зв’язку у синхронному 

режимі (платформа Zoom). 

Ідентифікатор конференції: 946 429 8551 

Код доступу: iCm75t 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Pedagogy-of-

high-school_2021.pdf 

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали 

http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Pedagogy-of-

high-school_2021.pdf 
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