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Про дисципліну  

Анотація курсу:  

    в т.ч. мета та цілі 

курсу*  

Актуальність дисципліни визначається тим, що системний підхід все 

глибше впроваджується у педагогіку. Системний підхід у педагогіці 

спрямований на розкриття цілісності педагогічних об´єктів, виявлення у 

них різноманітних типів зв’язків та зведення їх в єдину теоретичну картину. 

Як систему можна розглядати будь-яку пізнавальну діяльність, а її 

складовими є сам суб´єкт пізнання (особистість), процес пізнання, продукт 

пізнання, мета пізнання, умови, в яких вона перебуває тощо. Будь-яка 

педагогічна ідея може бути успішно втілена за умови забезпечення 

системності під час її реалізації.  

Метою вивчення дисципліни «Системний підхід у вищій освіті» є 

формування у випускника здатності до організації науково- педагогічної 

діяльності та виховної роботи зі здобувачами на засадах системного 

підходу. 

 

Компетентності та 

результати навчання*  

Перелік соціальних, 

м'яких навичок (soft skills)  

Завдання дисципліни — оволодіння здобувачами знаннями щодо 

наукових засад використання системного підходу у вищій освіті, сутності 

базових понять системної методології, особливостей функціонування 

системи вищої освіти як елементу соціокультурного середовища 

суспільства та компоненту (підсистеми) освіти, концептуальних засад 

управління ЗВО; формування вміння застосовувати здобуті знання у 

практичній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Системний підхід у вищій 

освіті» здобувачи мають набути/розвинути: 

загальні компетентності: 

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

− здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

− здатність планувати та управляти часом; 

− знання та розуміння предметної області та розуміння професії; навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 

проведення досліджень на відповідному рівні; здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; 

− здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

− здатність бути критичним і самокритичним; 

− здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

− здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

− здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

− здатність приймати обґрунтовані рішення; 

− навички міжособистісної взаємодії; 

− здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

− здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі; 

− цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

− здатність працювати автономно; 

− здатність виявляти ініціативу; 

− здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; визначеність і 

наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

− здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо; 

здатністьпрацювати в команді;  

фахові компетентності: 

знання та розуміння: основних понять теорії систем; системних 

принципів; особливостей функціонування системи вищої освіти як 
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елементу соціокультруного середовища суспільства та компоненту 

(підсистеми) освіти України; складові функціонального середовища 

вищої освіти; принципів функціонування та розвитку системи вищої 

освіти; концептуальних засад розвитку потенціалу ЗВО України в умовах 

глобалізації; закономірностей та принципів педагогічного процесу як 

системи; особливостей системної організації науково-дослідної 

діяльності у ЗВО; наукових підходів, закономірностей та принципів 

управління сучасним закладом вищої освіти; вимог системного підходу 

до керівництва трудовим колективом; систем організації освітнього 

процесу у ЗВО; особливостей системи управління компетентнісно 

орієнтованою освітою у вищій школі; 

застосування знань на практиці: уміти характеризувати систему 

вищої освіти; визначати особливості ЗВО як соціально-педагогічної 

системи та об’єкту управління; визначати вплив зовнішніх та внутрішніх 

чинників на досягнення мети діяльності ЗВО; використовувати 

системний підхід до організації управлінської, науково-педагогічної 

діяльності та виховної роботи зі здобувачами; 

впроваджувати/використовувати систему фінансово-економічних, 

організаційно-педагогічних та соціально-психологічних методів 

управління ЗВО; 

використання відповідної термінології з дисципліни в усній та 

письмовій формах рідною мовою чи іноземною та різних комунікаційних 

стилів (неофіційного, офіційного та наукового). 

 

Структура курсу*  Тема 1. Сутність та зміст системної методології 

Тема 2. Сучасна система вищої освіти України 

Тема 3. Особливості закладу вищої освіти як соціально-педагогічної системи 

Тема 4. Управління закладом вищої освіти на основі системного підходу 

Год 

л/с 

Тема Результати Завдання Інформа-

ція для 

людей з 

інвалід-

ністю 

2 

| 

2 

Тема 1. 

Сутність та 

зміст 

системної 

методології 
 

У результаті вивчення 

навчальної дисципліни 

«Системний підхід у 

вищій освіті» здобувачи 

мають набути/розвинути: 

загальні 

компетентності: 

− здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу;  

− здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях; 

− здатність планувати 

та управляти часом; 

− знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії; 

навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій; здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні; 

здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; 

Самостійне опрацювання наступних питань: 

1. Проаналізуйте універсальні ознаки 

системи. 

2. Охарактеризуйте типи систем. 

3. Розкрийте сутність поняття 

«підсистема». В яких відносинах вона 

знаходиться з системою? 

4. Охарактеризуйте поняття «структура 

системи». При яких умовах вона може 

змінюватися? 

5. Надайте визначення поняттю «цілісність 

системи». 

6. Охарактеризуйте Закон України «Про 

вищу освіту» як про макро та мікросистему. 

7. Поясніть властивості вищої освіти як 

гомогенної системи 

8. Розкрийте сутність гомеостазу та 

гомеокінезу в системі вищої школи 

9. Охарактеризуйте сутність і 

функціонування закону адаптації в системі 

вищої школи 

10. Проаналізуйте місце ентропії в 

системному функціонуванниі вищої школи 

11. Охарактеризуйте системостворюючі 

фактори вищої освіти 

12. Розкрийте сутність принципу цілісності 

2 

| 

2 

Тема 2. 

Сучасна 

система 

вищої освіти 

України 
 

2 

| 

2 

Тема 3. 

Особливості 

закладу вищої 

освіти як 

соціально-

педагогічної 

системи 

2 

| 

2 

Тема 4. 

Управління 

закладом 

вищої освіти 

на основі 
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системного 

підходу 

− здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел; 

− здатність бути 

критичним і 

самокритичним; 

− здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації; 

− здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність); 

− здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми; 

− здатність приймати 

обґрунтовані рішення; 

− навички 

міжособистісної 

взаємодії; 

− здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети; 

− здатність 

спілкуватися з 

нефахівцями своєї 

галузі; 

− цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності; 

− здатність 

працювати автономно; 

− здатність виявляти 

ініціативу; 

− здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів); 

здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт; 

визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і 

взятих обов’язків; 

− здатність діяти 

соціально відповідально 

та громадянські свідомо; 

здатністьпрацювати в 

команді;  

фахові 

компетентності: 

знання та 

розуміння: основних 

понять теорії систем; 

системних принципів; 

особливостей 

функціонування 

системи вищої освіти 

як елементу 

соціокультруного 

середовища 

системи 

13. Охарактеризуйте сутність принципу 

структурності системи 

14. Поясніть взаємозалежність системи і 

середовища 

15. Охарактеризуйте принцип ієрархічності 

системи 

16. Поясніть сутність принципу 

множинності опису системи 

17. Розкрийте сутність гомеостазу та 

гомеокінезу в управлінні функціонуванням 

вищої освіти 

18. Надайте визначення поняттю 

«системний підхід» 

19. Поясніть сутність понять 

«гомогенність» та «гетерогенність» системи 

20. Поясніть сутність понять 

«гомогенність» та «гетерогенність» системи 

21. Назвіть основні елементи системи освіти 

22. Поясніть сутність системного підходу як 

методології  проектування, прогнозуванния і 

моделювання вищої освіти у часі і просторі 

23. Охарактеризуйте основні поняття 

синергетики як теорії складних систем 

24. Проаналізуйте внутрішні системні 

чинники модернізації вищої школи 

25. Охарактеризуйте вплив зовнішніх 

чинників на модернізацію вищої освіти 

26. Охарактеризуйте систему суб’єктів 

оточуючого середовища вищої школи 

27. Проаналізуйте сучасні нормативно-

правові засади регламентації організаційної 

структури вищої школи 

28. Охарактеризуйте стандарти вищої 

школи як підсистему вищої освіти: призначення, 

відповідність вимогам роботодавців, 

спрямованість на самореалізацію особистості у 

вищій школі 

29. Проаналізуйте основні напрями 

модернізації управління сучасною вищою 

школою України 

30. Наведіть кваліфікацію ступенів сучасної 

вищої освіти 

31. Назвіть рівні сучасної вищої освіти 

32. Поясніть, що таке декомпозиція 

системи. Як це поняття стосується системи 

освіти? 

33. Охарактеризуйте можливості і потреби 

використання правила «золотої пропорції» у 

викладацькій діяльності 

34. Поясніть сутність поняття 

«закономірність педагогічного процесу» 

35. Охарактеризуйте принципи 

педагогічного процесу 

36. Проаналізуйте систему педагогічного 

контролю у вищій школі 

37. Розкрийте особливості системи 

авторитарної педагогіки 

38. Охарактеризуйте особливості системи 

гуманної педагогіки 

39. Поясніть сутність системи модульного 

контролю навчальних досягнень студентів 

40. Розкрийте системні властивості 
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суспільства та 

компоненту 

(підсистеми) освіти 

України; складові 

функціонального 

середовища вищої 

освіти; принципів 

функціонування та 

розвитку системи 

вищої освіти; 

концептуальних засад 

розвитку потенціалу 

ЗВО України в умовах 

глобалізації; 

закономірностей та 

принципів 

педагогічного 

процесу як системи; 

особливостей 

системної організації 

науково-дослідної 

діяльності у ЗВО; 

наукових підходів, 

закономірностей та 

принципів управління 

сучасним закладом 

вищої освіти; вимог 

системного підходу 

до керівництва 

трудовим колективом; 

систем організації 

освітнього процесу у 

ЗВО; особливостей 

системи управління 

компетентнісно 

орієнтованою освітою 

у вищій школі; 

застосування 

знань на практиці: 

уміти 

характеризувати 

систему вищої освіти; 

визначати 

особливості ЗВО як 

соціально-

педагогічної системи 

та об’єкту управління; 

визначати вплив 

зовнішніх та 

внутрішніх чинників 

на досягнення мети 

діяльності ЗВО; 

використовувати 

системний підхід до 

організації 

управлінської, 

науково-педагогічної 

діяльності та виховної 

роботи зі 

здобувачами; 

впроваджувати/викор

истовувати систему 

фінансово-

педагогічного процесу 

41. Охарактеризуйте процес виховання 

студентів у вищій школі з  позиції системного 

підходу 

42. Розкрийте сутність системи 

проблемного навчання 

43. Охарактеризуйте сутність системи 

інтерактивного навчання 

44. Поясніть, у чому полягає сутність 

процесу проблемного навчання 

45. Охарактеризуйте систему 

рейтингування у вищій школі України 

46. Проаналізуйте систему ліцензування та 

акредитації у вищій школі України 

47. Охарактеризуйте функції Національного 

агенства забезпечення якості вищої освіти 

48. Охарактеризуйте механізми 

забезпечення атономності ЗВО у контексті 

імплементації Закону «Про вищу освіту» 

49. Розкрийте сутність соціальних 

цінностей як підсистеми вищої освіти  

50. Проаналізуйте особливості застосування 

системного підходу до аналізу науково-

педагогічної діяльності 

51. Охарактеризуйте інформаційний 

простір вищої освіти з позиції системного 

підходу 

52. Проаналізуйте структурні елементи 

сучасної системи якості освіти 

 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання студента з навчальної дисципліни 

«Системний підхід у вищій школі» сприяє 

поглибленню системи знань та практичних 

умінь з предмету. 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання оформлюється у вигляді реферату 

на довільно обрану тему. 

Робота надсилається викладачу до 

початку сесії в електронному варіанті. 

Оцінка за індивідуальне науково-дослідне 

завдання виставляється на заключному 

занятті з курсу на основі попереднього 

ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ та 

захисту роботи шляхом публічного виступу 

студента з обраної теми (до 5 хв.). У 

відповідях не допускаються «пряме» 

копіювання тексту! 

Теми для реферату: 

1. Наведіть приклади закритих та відкритих, 

динамічних та статичних, складних та 

простих систем. 

2. Наведіть приклади ієрархічності системи. 

3. Поясніть,яким чином системний підхід 

використовується як методологія в науці. 

4. Проаналізуйте, хто з вітчизняних науковців 

одним з перших використовували системний 

підхід у педагогіці. 

5. Поясніть, які науки, наукові напрями визнано 

джерелом системного підходу. 
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економічних, 

організаційно-

педагогічних та 

соціально-

психологічних 

методів управління 

ЗВО; 

використання 

відповідної термінології 

з дисципліни в усній та 

письмовій формах 

рідною мовою чи 

іноземною та різних 

комунікаційних стилів 

(неофіційного, 

офіційного та 

наукового). 

 

6. Обгрунтуйте зв’язок системного підходу з 

моделюванням. 

7. Наведіть ієрархію цілей для соціально-

економічних систем. Чи можна залучати це 

дерево цілей до системи вищої освіти? 

8. Наведіть приклад застосування системного 

підходу у власній професійній діяльності. 

9. Поясніть, які засоби конструювання змісту 

освіти Ви вважаєте необхідними. 

10. Поясніть, що або хто може вважатися 

суб’єктами та об’єктами педагогічного 

процесу? Наведіть приклади. Які зв’язки 

встановлюються між суб’єктами та об’єктами 

педагогічного процесу? 

11. Охарактеризуйте закономірності 

педагогічного процесу, які Ви вважаєте 

визначальними. 

12. Проаналізуйте суперечності педагогічного 

процесу. Означте етапи вирішення 

педагогічних проблем. 

13. Поясніть, на які принципи спирається 

цілісність педагогічного процесу. 

14. Охарактеризуйте принципи виховання, які Ви 

вважаєте визначальними. 

15. Обгрунтуйте тезу про те, що вища школа має 

бути джерелом інноваційності в сучасному 

суспільстві. 

16. Проаналізуйте особливості створення 

системи стандартів вищої освіти на основі 

компетентнісного підходу відповідно до 

кваліфікаційних рівнів Національної рамки 

кваліфікацій. 

17. Охарактеризуйте систему кадрового 

забезпечення вищого навчального закладу: 

цілі, завдання, досягнення, проблеми. 

18. Охарактеризуйте систему технічного 

забезпечення навчального процесу 

19. Проаналізуйте систему забезпечення якості 

навчання у ВНЗ. 

20. Розкрийте особливості системи організації 

навчання у вищій школі. 

21. Проаналізуйте основні елементи системи 

науково-дослідної роботи студентів. 

22. Розкрийте особливості системи підготовки 

докторів філософії у вищій школі у контексті 

імплементації Закону «Про вищу освіту». 

23. Охарактеризуйте систему вищої освіти у 

розвинених країнах (на прикладі США). 

24. Проаналізуйте особливості місій і девізів топ-

закладів світової системи вищої освіти. 

25. Охарактеризуйте специфіку візій і цінностей 

топ-закладів світової системи вищої освіти. 

 
 

Методи оцінювання  COURSE GRADE COMPOSITION*   

 

Місце дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої  
освіти    

  

Системність, що змодульована на науковому рівні, є запорукою успіху в 

педагогічній діяльності. Згідно навчального плану підготовки магістрів за 

освітньо-професійними програмами «Педагогіка вищої школи» і 

«Християнська педагогіка» галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», дисципліна  «Системний 
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підхід у вищій освіті» є однією з визначальних у фундаментальній підготовці 

майбутніх фахівців та є підґрунтям для усіх інших дисциплін.   

Розширена інформація 

Методи, технології 

навчання та викладання  

Лекції, семінари, презентації, демонстрація, обговорення, аналіз 
конкретних ситуацій, виконання індивідуальних науково-дослідних 
завдань та завдань з самостійної роботи у формі проектів на платформі 
дистанційного навчання УМО 

Засоби навчання  Мультимедійна апаратура, екран, комп’ютери, особисті смартфони та 
ноутбуки, Інтернет, проектор, екран, онлайн платформа дистанційного 
навчання УМО Efront 

Інформаційні ресурси*  Основна 

1. Артюхов В.В. Общая теория систем: самоорганизация, устойчивость, 

разнообразие, кризисы / В.В. Артюхов. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 224 с. 

2. Блауберг И. В. Системный подход / И. В. Блауберг, Э. Г, Юдин // Философский 

энциклопедический словарь, - М. : Сов. энцикл., 1983. - С. 612-614. 

3. Богданов А. А. Тектология (Всеобщая организационная наука) / А. А. Богданов. 

- М. : Экономика, 1989. - 304 с. 

4. Віткін Л. М. Системи якості ВНЗ: теорія і практика/ Л. М. Віткін, О. І. Волков, 

Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін – К. : «Наукова думка», 2006. – 301 с.  

5. Коваленко І. І. Вступ до системного аналізу: навчальний посібник / І. 

І.Коваленко, П. І. Бідюк, О. П. Гожий. – Миколаїв : вид-во МДГУ ім. П. 

Могили, 2004. – 148 с. 

6. Клепко В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою / В. Клепко. 

– К., 2005. – 440 с. 

7. Кремень В. Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний синтез. 

Філософія освіти. Теорія і практика управління соціальними системами 

[Електронний ресурс] / В. Кремень. – 2013. – Режим доступу : 

http://library.kpi.kharkov.ua/JUR/TPUSS%202013_3_1.pdf. 

8. Кремень В., Ільїн В. Креатив філософії освіти в синергії сучасного знання / 

В. Кремень, В. Ільїн // Філософія освіти : хрестоматія навч. посіб. для студ. 

ВНЗ. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С . 469–473. 

9. Маслов В.І. Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми 

навчальними закладами: Навчальний посібник. / В.І.Маслов. - Тернопіль, 

Астон, 2007. - 150 с. 

10. Шабанова Ю.О. Системний підхід у вищій школі: підруч. для студ. 

магістратури/ Ю.О. Шабанова; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 

Д.: НГУ, 2014. – 120 с. 

Допоміжна 

1. Авраменко О. Системний підхід як необхідна умова якості технологічної 

освіти. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету, 2012, Вип. 2. – С. 9-18. 

2. Давыденко Т.М. Возможности и ограничения использования синергетического 

подхода в педагогических исследованиях // Педагогиче- ская наука и ее 

методология в контексте современности: сб. науч. ст. / под ред. В.В. 

Краевского, В.М. Полонского. -М., 2001. - С. 168- 74. 

3. Драч I. I. Системний підхід як загальнонаукова основа управління 

формуванням професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи 

/ І. І. Драч // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми : 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка. - 2012. - С. 344—352. 

4. Гаращук Є. В. Системний підхід у розбудові системи освіти. // Вісник 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна, 2006, Вип. 10. – С. 151-154. 

5. Кайдалова Л.Г., Сабатовська І. С. Системний підхід у вищій освіті: методичні 

рекомендації для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / 

http://library.kpi.kharkov.ua/JUR/TPUSS%202013_3_1.pdf
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Л.Г. Кайдалова, І.С. Сабатовська, Х. : НФаУ, 2013 – 39 с. 

6. Князев Е. Н. Основания синергетики / Е. Н. Князев, С. П. Курдюмов. – Санкт-

Петербург 2002. – 404 с. 

7. Новиков А. М. Методология: словарь системы основных понятий / А. М. 

Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2013.-208 с. 

8. Скляров И. Ф. Система - системный подход - теории систем / И, Ф, Скляров. - 

М. : ЛИБРОКОМ, 2013. -218 с. 

9. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: учеб, пособ./ В. Н. Спицнадель 

- СПб.: Бизнес-пресса, 2000. - 277 с. 

10. Ткаченко Л. П. Системний підхід до організації навчання у вищих навчальних 

закладах. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. пр./за ред. СС Єрмакова, 2003, Вип. 20. – С. 32-34. 

11. Шарапов О. Д. Системний аналіз: навч.-метод, посібник для самост. вивч. 

дисциплін/ О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д, Є. Семьонов. - К.: КНЕУ, 2003.- 

154 с. 

12. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем/ А. И. Уемов. - М. : 

Мысль, 1978. - 272 с. 

13. Яковлев Е. В. Педагогическая концепция : методологические аспекты 

построения / Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева. - М. : Гуманитар, из дат. центр 

ВЛАДОС, 2006. - 239 с 

 

Правила та вимоги  

Оцінювання досягнень 

здобувача вищої 

освіти*  

Поточне тестування та самостійна робота, 

виконання індивідуального науково-дослідного 

завдання 

Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Всього 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 
40 100 

15 15 15 15 
 

Дедлайни та 

перескладання*  

Перездача та повторне вивчення дисципліни здійснюється відповідно 
до Положення про організацію освітнього процесу в ДЗВО «УМО» 
(сайт УМО) 

Індивідуальні науково-дослідні завдання мають бути надіслані до 
початку залікової сесії 

Правила академічної 

доброчесності *  
Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснюється 

обов’язково згідно до Вимог норм доброчесності 

 (сайт НАЗЯВО та ін.)  


