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ВСТУП

Підготовка кадрів в умовах магістратури і аспірантури 
передбачає формування у них певних компетентностей. Од-
нією з таких компетентностей є спроможність викладати 
у вищих навчальних закладах. Зважаючи на те, що значна 
кількість магістрів і аспірантів не мають вищої педагогічної 
освіти, існує необхідність у запровадженні спеціальної на-
вчальної дисципліни, яка б висвітлювала питання викладан-
ня у вищій школі і, відповідно, формувала у них педагогічну 
компетентність.

Цю проблему вирішує введення таких навчальних дис-
циплін, як «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Педа-
гогіка та психологія вищої школи», «Методика викладання у 
вищій школі» тощо.

Теоретичні основи навчальної діяльності у вищій школі 
ґрунтовно відображені Т. Агаповою, Л. Артемовою, Я. Болюба-
шем, М. Булановою-Топорковою, О. Вишневським, С. Золотухі-
ною, О. Іоновою, В. Кухаренком, В. Луценко, Л. Мараховським, 
В. Михайловським, В. Нікіфоровим, Е. Петровим, І. Підласим, 
В. Ортинським, В. Приходько, Л. Радванською, Н. Шароновою, 
Н. Фоменко, С. Шевченко, О. Ясєвим та ін. 

Серед сучасних українських науковців особливо слід ви-
ділити роботи А. Алексюка, Т. Борової, І. Гавриш, С. Гонча-
ренка, В. Євдокимова, Л. Журавської, В. Лозової, П. Олійни-
ка, Л. Поважної, Г. Полякової, В. Сидоренка, Г. Троцко, В. Фе-
дорченко, М. Фіцули, Г. Цехмістрової та ін. 

Однак слід констатувати, що абсолютна більшість наукових 
і методичних робіт сьогодні присвячені питанням методики 
викладання у середній школі, які частково використовуються і 
методистами вищої школи. Це, перш за все, роботи Ю. Бабан-




