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Дата за 

розкладом  

Час за розкладом  Вид заняття  Зміст заняття  

Тема  

Форма контролю та 

форма оцінювання  

Кількість 

балів  

16.03.20 15.30 – 17.00 Семінар  Тема. 1. 2. Особливості 

реструктуризації та 

розвитку системи 

вищої освіти в Україні 

(1917 – 1990 рр.) 

Розробіть 

періодизацію 

розвитку вищої 

педагогічної освіти в 

радянській Україні 

(1920 – 1990) 

10 балів  

23.03.20 15.30 – 17.00 Семінар  Тема 1.3. Болонський 

процес і модернізація 

системи вищої освіти в 

Україні (1997 – 2010) 

Розробити 

періодизацію 

основних етапів 

Болонського процесу 

5 балів  

30.03.20  15.30 – 17.00  Семінар  Тема 2.1. Сутність 

процесу навчання у 

вищій школі. 

До вивченої теми 

«Сутність процесу 

навчання у вищій 

школі» розробити 20 

тестових запитань (з 

ключем) 

10 балів  

      

      

 

 



Семінарське заняття 1.  

Тема. 1. 2. Особливості реструктуризації та розвитку системи вищої освіти в Україні (1917 – 1990 рр.) 

1. Обґрунтуйте процес становлення вищої освіти в перший період УНР – Центральної Ради ( березень 1917 – квітень 1918 рр.). 

2. Дайте характеристику освітньої політики в Україні часів Гетьманату (квітень – грудень 1918 рр.) 

3. Визначте особливості розвитку вищої освіти в другий період УНР – Директорії (грудень 1918 – січень 1919 рр. )  

4. Виявіть і проаналізуйте провідні тенденції трансформації вищої та вищої педагогічної освіти періоду 1917 – 1919 рр. 

5. Охарактеризуйте процес реконструкції системи вищої педагогічної освіти в Україні періоду 1920 – 1940 рр. 

6. Визначте особливості розвитку вищої освіти часів Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945) 

7. Обґрунтуйте основні етапи і напрями формування системи вищої та вищої педагогічної освіти в Україні середини 40-х – кінця 80-х 

років ХХ століття. 

8. Розробіть періодизацію розвитку вищої педагогічної освіти в радянській Україні (1920 – 1990) 

 Семінарське заняття 2.  

Тема 1.3. Болонський процес і модернізація системи вищої освіти в Україні (1997 – 2010) 

1. Визначте сутність і зміст освітньо-модернізаційних процесів в Україні наприкінці 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст.  

2. Проаналізуйте основні етапи Болонського процесу. 

3. розкрийте зміст Болонських  реформ. 

4. Доведіть значення Великої хартії університетів у становленні єдиного Європейського регіону вищої освіти. 

5. Визначте роль принципу автономії в управлінні вищим навчальним закладом у контексті Болонського реформування. 

6. Розробити періодизацію основних етапів Болонського процесу 

Семінарське заняття 3.  

 ІІ. Дидактика вищої школи 

Тема 2.1. Сутність процесу навчання у вищій школі. 

1. Поняття про дидактику вищої школи. 

2. Основні категорії дидактики вищої школи. 

3. Сутність і структура процесу навчання.  

4. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу  

5. Закономірності дидактики вищої школи. 

6. Принципи навчання у вищому навчальному заклад 

7.  До вивченої теми «Сутність процесу навчання у вищій школі» розробити 20 тестових запитань (з ключем) 


