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Політика
дисципліни

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 
здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 
завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 
навчання; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про 
авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про 
результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 
використані методики досліджень і джерела інформації.
Відвідування занять. Відповідно до розкладу ФСПО
Ьир8://Ґ8Ро.іібіуи.еби.ііа/навчальна-побота/електронний-розклад/ 
Креативна ініціатива здобувана вищої освіти можлива на принципах 
свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, 
вільного оприлюднення і використання результатів наукових 
досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом.

Що будемо 
вивчати?

Теоретико-методичні основи організації освітнього процесу в ЗВО на 
засадах системного підходу, розкриття цілісності компонентів даного 
процесу та взаємодії суб’єктів (здобувачів вищої освіти та науково- 
педагогічних працівників).

Чому це треба 
вивчати?

Вивчення курсу забезпечує засвоєння студентами магістратури цілісної 
і логічно-послідовної системи знань про впровадження системного 
підходу у вищій освіті; підготовка студентів магістратури як 
професіоналів, що володіють високим інтелектуальним потенціалом та 
професійними компетентностями, здатних до самоосвіти та розвитку, 
що засвоїли основи педагогічних знань про функціонування системи 
освіти та успішно застосовують їх у професійній практиці, формування 
системного педагогічного мислення, професійної самосвідомості.
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Яких результатів
можна
досягнути?

Усвідомлювати й розуміти методологічні функції філософії освіти, 
основні парадигми, закономірності та загальні тенденції розвитку 
системи ЗВО. Виявляти знання основних концепцій, розуміння 
теоретичних і практичних проблем, сучасного стану наукових знань за 
обраною спеціальністю, оволодіння науково-педагогічною 
термінологією.
Критично мислити; застосовувати методи аналізу і синтезу; 
інтерпретувати, узагальнювати результати професійної науково- 
педагогічної діяльності.
Виявляти здатність до саморозвитку, самоосвіти впродовж професійної 
науково-педагогічної діяльності.

Як можна 
використати набуті 
знання та уміння

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Здатність до критичного осмислення основних теорій, принципів,
методів і понять у навчанні та професійній діяльності.
Здатність до організації та планування викладацької діяльності у 
закладах вищої освіти.
Здатність до аналізу, порівняння педагогічних явищ, осмислення та 
дослідження соціальних норм і відносини у рамках галузі освіти.

Зміст дисципліни Еволюція понять «системний підхід», «система»: загальнонауковий 
аспект. Загальна характеристика поняття «система»: сутність, типи та 
характеристика.
Становлення системного світогляду особистості.
Сутність та зміст системної методології.
Системний аналіз організації.
Системний підхід та його впровадження у вищій школі.
Системний підхід у розбудові системи освіти.
Сучасна система вищої освіти України.
Особливості зарубіжної системи вищої освіти.
Освітній процес ЗВО як система.
Практичне застосування системного підходу у вищій освіти.
Системний підхід у керівництві закладом освіти.
Системний підхід до організації науково-дослідної роботи студентів.

Обов’язкові
завдання

Студент повинен виконати усі завдання до практичних занять, 
включаючи відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ.

Міждисциплінарні
зв’язки

Дисципліна «Системний підхід у вищій освіті» пов’язана з 
дисциплінами «Філософія та соціологія освіти», «Державні стандарти і 
якість вищої освіти»

Інформаційне
забезпечення
(з депозитарію,
фонду
бібліотеки
УДПУ та ін.)
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