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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Назва дисципліни «Національна система вищої освіти в історико-педагогічному контексті». 
Викладач Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки. 
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E-mail: evaler58@ukr.net 
Сторінка дисципліни http://ipood.com.ua/phd-011/ 
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Онлайн-консультації за попередньою домовленістю у робочі дні з 10.00 до 17.30 (Skype: andragogika_olena). 
 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
На початку ХХІ століття особливо важливого значення набувають неперервна освіта, освіта дорослих, складовою яких є вища освіта. Нові 

вимоги до підготовки сучасних фахівців зумовлюють актуальність модернізації системи національної вищої освіти. Серед пріоритетних завдань 
національної системи вищої освіти, поряд із необхідністю інтеграції до Європейського освітнього простору, актуальності набуло збереження та 
збагачення української освітньо-історичної спадщини. Трансформаційні процеси у вищій освіті мають базуватися на здобутках української вищої 
школи, передбачати збереження й примноження національних традицій в освіті. 

Розвиток національної системи вищої освіти доцільно висвітлювати в історико-педагогічному контексті (XVI – XXI ст.) із урахуванням 
певних особливостей, тенденцій, притаманних різним хронологічним періодам її розвитку. 

Сучасний етап реформування системи вищої освіти в Україні характеризується помітним посиленням уваги до історико-педагогічних 
проблем її розвитку. З огляду на це актуальність вивчення дисципліни визначається тим, що звернення до історії розвитку вищої освіти суттєво 
розширює уявлення про еволюцію систем викладання у закладах вищої освіти різних типів; про закономірності розвитку національної вищої 
освіти на тлі соціально-політичних і культурних змін, що відбувалися в державі. Викладене вище зумовлює необхідність і доцільність вивчення 
історії розвитку системи вищої освіти в Україні здобувачами ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у 
галузі 01 Освіта, педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки відповідно до навчального плану їх підготовки у рамках опанування 
нормативного курсу «Національна система вищої освіти в історико-педагогічному контексті».  

 
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання дисципліни «Національна система вищої освіти в історико-педагогічному контексті» – формування у здобувачів знань з 
історії розвитку національної системи вищої освіти, провідних тенденцій і прогностичних напрямів розвитку освітніх процесів в Україні; 
актуалізація історико-педагогічного досвіду в контексті сучасних перетворень у сфері національної вищої освіти; розвиток аналітичних і 
когнітивних умінь здобувачів, що сприятиме усвідомленому набуттю знань та адекватному використанню історико-педагогічного досвіду у 
практичній діяльності. Дисципліна також спрямована на розвиток свідомої громадянської позиції, здатності цінувати та поважати 
мультикультурність. 

Передбачається самостійна дослідницька діяльність, проведення лекційних, практичних, семінарських занять, індивідуальні завдання. 

http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Anishchenko.pdf
http://ipood.com.ua/phd-011/


Основними завданнями вивчення дисципліни «Національна система вищої освіти в історико-педагогічному контексті» є формування таких 
компетентностей:  

загальних компетентностей: 
- аналітичні уміння. Здатність до пошуку, відбору, аналізу й оброблення інформації, до формулювання самостійних тверджень, положень, 

оцінок. Здатність до організації і проведення фундаментальних, прикладних науково-педагогічних досліджень (ЗК 1); 
- когнітивні уміння. Здатність до здійснення класифікацій отриманого нового знання (визначення причинно-наслідкових зв’язків, 

принципів, сукупності методів тощо) за результатами емоційного переживання і осмислення рангу наукової новизни власного наробку. Здатність 
планувати та керувати власним часом (ЗК 2); 

- ціннісні орієнтири. Уміння цінувати та поважати мультикультурність. Здатність діяти на засадах соціальної відповідальності і з 
дотриманням свідомої громадянської позиції (ЗК 8); 

фахових компетентностей: 
- готовність до генерації власних ідей щодо наукових інновацій; здатність до побудови шляхів і способів створення нового наукового 

продукту, творчого підходу до розв’язання обраної наукової проблеми за результатами опертя  на методологію філософського і загальнонаукового 
рівнів. Готовність до розробки змісту, технологій і окремих методик забезпечення функціонування певних складників системи неперервної 
національної освіти у вимірах конкретно-наукового методологічного розгляду (ФК 4); 

- здатність здійснювати історико-педагогічний аналіз педагогічного явища в динаміці та часовій послідовності; здійснювати аналіз 
історії розвитку ідей педагогів, науковців, традиції оригінальних систем підготовки вчителя провідними педагогічними навчальними закладами 
України, доцільно здійснювати періодизацію розвитку національної і зарубіжної освіти (ФК 9); 

- здатність застосовувати самоаналіз та самооцінку. Здатність моделювати у професійному бутті динаміку власного професійно-
культурного розвитку у вимірах потенціалу таких властивостей особистості, як комунікативність, інтелектуальність, інноваційність; здатність до 
реалізації професійної творчості як засобу кар’єрного руху на рівні її впливу на професійно-культурний розвиток; до професійної самоосвіти і 
самовиховання (ФК 13). 

 
ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами дистанційного навчання, в якому 
передбачено використання сучасних інформаційних технологій, комп'ютерної графіки, аудіо та відео матеріалів, онлайн консультування тощо.  

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Результати навчання дисципліни «Національна система вищої освіти в історико-педагогічному контексті» можна вважати успішними за 

умови досягнення предметних результатів: 
- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі педагогічної освіти і освіти дорослих, що передбачає ґрунтовне переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань на основі історико-педагогічного досвіду національної вищої освіти (ПРН 4); 
- здатність здійснювати обґрунтування методологічних засад розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих в українському і 

зарубіжному контексті; визначати тенденції розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих в синхронічному і діахронічному вимірах 
(ПРН 15); 

- здатність розв’язувати процесуальні проблеми організації навчання у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих, що передбачає вміння 
адаптовувати технології навчання з урахуванням індивідуальних освітніх потреб та розробляти інноваційні технології з метою 
удосконалення освітнього процесу (ПРН 18). 

Форми і методи діагностики успішності навчання: аналіз, бесіда, вправи, тестові завдання, завдання до практичних занять і для 
самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання та захист творчих проектів. 



ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
Загальний обсяг – 30 
Кількість годин: лекції –  4, практичні – 4, семінарські – 4. 
 

Вид заняття Кількість годин 

Лекції 4 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 8 

самостійна робота 18 
 

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

Рік 
викладання 

Курс (рік 
навчання) 

Семестр Спеціальність 
Кількість 

кредитів / годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид 
підсумкового 

контролю 

Нормативна / 
вибіркова 

2 3 1,2 
011 Освітні, 

педагогічні науки 
1 1 залік нормативна 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ 
Ефективність вивчення дисципліни «Національна система вищої освіти в історико-педагогічному контексті» значно підвищиться, якщо 

здобувач умотивований до актуалізації раціональних ідей історико-педагогічного досвіду в сучасних умовах розвитку вищої освіти в Україні; 
зацікавлений у розвиткові здатності розв’язувати комплексні проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних і створення нових цілісних знань і людиновимірної, особистісно орієнтованої практики; має навички самостійного 
опрацювання наукових та інших джерел на паперових та електронних носіях, досвід проєктної діяльності з історії освіти, опанував на рівні 
бакалаврату й магістратури дисципліни гуманітарного спрямування відповідно до фаху, здобутого у закладі вищої освіти. 

 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 
У період сесії використовується медіапроектор; бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, 

методистом і викладачами з приводу проведення занять і консультацій. 
У міжсесійний період використовується комп'ютерна техніка (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніка для комунікації з 

адміністрацією, методистом, викладачами та підготовки (друку) роздаткових матеріалів. 
 

ПОЛІТИКИ ДИСЦИПЛІНИ 
При організації освітнього процесу в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України майбутні доктори філософії, викладачі, адміністрація 

діють відповідно до: Положення «Про аспірантуру і докторантуру» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України, Положення «Про забезпечення якості освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», 
Положення «Про політику академічної доброчесності в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», 
Положення «Про порядок реалізації права на академічну мобільність в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України», Положення «Про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів 
філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про визнання результатів 
неформальної освіти у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» тощо. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Тиждень, 

дата, 

години 
 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки 

до модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль І. 

Національна система вищої 

освіти в історико-

педагогічному контексті. 

 

Тема 1.1.  

Особливості розвитку вищої 

освіти на теренах України 

(ХVІ – ХІХ ст.) 

Лекція 

Face to face, 

Оnline 
 

Самостійна 

робота 

Оnline 
 

 

 

Презентації, 

роздаткові 

матеріали  

4, 9, 10, 13, 16, 

21. 

Заклади вищої освіти на 

теренах України: передумови 

виникнення, основні тенденції 

розвитку. Організація та зміст 

освітнього процесу у перших 

університетах України. 

Класичні університети.  

Вища освіта як система у 

другій половині ХІХ ст. – 

першому десятилітті ХХ ст. 

(зміст, організаційні форми, 

методи навчання).  

1-10 

балів 

Жовтень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 1.2.  

Розвиток вищої освіти як 

системи в Україні (1917 – 

1990 роки) 

Лекція 

Face to face, 

оnline 

 
Самостійна 

робота 

Оnline 

 

 

Презентації, 

роздаткові 

матеріали 

10, 11, 12, 13, 

16, 17. 

Основні тенденції розвитку 

вищої освіти в Україні 

упродовж 1917 – 1920 років. 

Сутність освітньої політики у 

галузі вищої освіти в 20– 30-

х  рр. Особливості розвитку 

вищої школи в УРСР у 1940 –

1990 рр. Розвиток ідей 

неперервності освіти. 

1-10 

балів 

жовтень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 1.3.  

Вища педагогічна освіта в 

Україні (ХІХ – початок 90-х 

років ХХ ст.). 

 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Face to face, 

оnline 

 
Самостійна 

робота 

Оnline 

 

Презентації, 

роздаткові 

матеріали 

1, 5, 10, 11, 14, 

27. 

Основні тенденції розвитку 

вищої педагогічної освіти у 

ХІХ – на початку 90-х років 

ХХ ст. в Україні. Система 

педагогічної освіти у структурі 

класичних університетів. 

Кафедри педагогіки. 

Вищі педагогічні курси. 

Педагогічні інститути. 

Учительські інститути.  

Трансформація навчальних 

планів і програм у  

1-10 

балів 

Жовтень 



системі підготовки 

педагогічних кадрів (50 – 60-і 

роки ХХ ст). Розвиток мережі 

педінститутів, розширення 

переліку спеціальностей (70 – 

80-і роки ХХ ст.). 

Згідно з 

розкладом 

Тема 1.4.  

Розвиток вищої освіти у 

незалежній Україні (1991 – 

2020). 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Face to face, 

оnline 

 

 
Самостійна 

робота 

Оnline 

 

Презентації, 

роздаткові 

матеріали 

6, 7, 8, 14, 15, 

20, 22. 

Державна політика, 

нормативно-правове 

забезпечення, фактори 

розвитку вищої освіти в 

Україні (1991 – 2020). 

Болонський процес. Кредитно-

модульна система навчання. 

Стандарти вищої освіти. 

Освітні послуги сучасних ЗВО. 

Академічна доброчесність у 

ЗВО. Професійна, особиста 

мобільність суб’єктів освітньої 

взаємодії. Грантова підтримка 

навчальної, науково-дослідної 

діяльності. 

1-10 

балів 

Жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Індивідуальне дослідницьке 

завдання. 

Самостійна 

робота 

 Весь перелік. Виконання індивідуального 

завдання (створення та 

оприлюднення презентації за 

результатами індивідуальної 

науково-дослідницької 

діяльності). 

20 балів Жовтень 

  



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: усне опитування, презентація індивідуального завдання, виконання завдань для самостійної роботи, бесіди, мозковий 

штурм, взаємоопитування тощо. 

Форма контролю: залік. 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, складається з рейтингу з навчальної роботи, для 

оцінювання якої призначається максимально 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен, залік) – 40 балів. 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні /семінарські заняття, самостійна робота) можливий шляхом 

спільного прийняття рішення викладача й майбутнього доктора філософії на першому занятті.  

Рівень знань  умінь і навичок з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»): 

«відмінно» – здобувач у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно, аргументовано його викладає під час усних 

виступів і письмових відповідей, глибоко, всебічно / вичерпно розкриває зміст теоретичних питань і виконує практичні завдання, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу;  

«добре» – здобувач достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів і письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань і виконує практичні завдання, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Водночас при викладанні деяких питань бракує достатньої глибини та аргументованості суджень, здобувач припускається окремих несуттєвих 

неточностей і незначних помилок;  

«задовільно» – здобувач у цілому володіє навчальним матеріалом, фрагментарно, без належної аргументації та обґрунтування, викладає 

його основний зміст під час усних виступів і письмових відповідей, без використання необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності й помилки; 

 «незадовільно» – здобувач не орієнтується у базовому навчальному матеріалі, не в змозі викласти сутність основних питань під час усних 

виступів і письмових відповідей. 

Згідно з Положенням «Про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх 

докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», контрольні заходи включають поточний 

та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських занять. Форма проведення поточного контролю під час 

навчальних занять з дисципліни «Національна система вищої освіти в історико-педагогічному контексті» – усне опитування, презентація 

індивідуального завдання, виконання завдань для самостійної роботи тощо. Усне опитування проводиться за допомогою методів бесіди, 

мозкового штурму, взаємоопитування тощо.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершальних 

етапах. Підсумковий контроль включає залік відповідно переліку питань, розроблених викладачем. У письмовому підсумковому опитуванні 

можуть використовуватися тести тощо. 

Результати поточного та підсумкового контролю визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

При визначенні рейтингу здобувача враховуються бали, які він отримує під час семінарських, практичних занять та за самостійну роботу. 

Бали за поточну освітню діяльність визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих 

оцінок та помножена на коефіцієнт 12, що становить не більше 60  сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни. Бали за підсумками 

проведення заліку або іспиту визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок і 

помножена на коефіцієнт 8, що становить не більше 40 балів сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни.   



Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 

 Залікова 

робота 

Сума 

 Модуль І Індивідуальне 

завдання Т1 Т2 Т3 Т4 

10 10 10 10 20 40 100 

 

Т1, Т2 ... – теми модулів.  

Примітка. Отримання 20 балів за індивідуальне завдання є необхідною умовою допуску здобувача до підсумкового контролю.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

Для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Періодичні видання 

«Вища освіта України» 

«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» 

«Освітологія» 

«Новітня освіта» 

«Філософія освіти» 

 «Естетика і етика педагогічної дії» 

«Український педагогічний журнал» 

 

Інформаційні ресурси 

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.   http://www.nbuv.gov.ua  

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.     https://dnpb.gov.ua/ua/ 

Електронна бібліотека НАПН України:      https://lib.iitta.gov.ua/ 

Електронна бібліотека ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України http://ipood.com.ua/ 

Електронні бібліотеки закладів вищої освіти в Україні та зарубіжжі 
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