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Викладачі: 
Коркішко Олена Геннадіївна − кандидат педагогічних наук, доцент
Коркішко Артем Володимирович − кандидат педагогічних наук

профайл викладачів:
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-pedahohiky-vyshchoi-
shkoly/sklad-kafedri
https://ddpu.edu.ua/pvs/index.php/pro-kafedru/vykladachi-ta-
spivrobitnyky

e-mail Коркішко О.Г. − korkishko.l.g@gmail.com
e-mail Коркішко А.В. − korkishko.a.b@gmail.com

сторінка курсу в Moodle: 
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/enrol/index.php?id=800
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/enrol/index.php?id=853

розклад консультацій: вівторок з 11.40 до 13.00



Анотація до дисципліни:

Об’єкт вивчення − процес становлення та розвитку 

студентського самоврядування в системі вищої освіти 

України.

Предмет вивчення − система нормативних документів щодо 

органів студентського самоврядування; історія розвитку та 

становлення системи студентського самоврядування в Україні 

у ХХ столітті; загальні принципи, структура, методи, форми та 

напрями студентського самоврядування у ЗВО.

Форма контролю − екзамен.



Мета вивчення дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних умінь

щодо історії розвитку та становлення системи студентського самоврядування в Україні у ХХ

столітті, актуалізації історичного досвіду в сучасних умовах модернізації національної освіти;

теоретичних і практичних аспектів студентського самоврядування закордоном; особливостей

формування студентського самоврядування в умовах реформування вищої освіти України;

сучасної теорії та практики організації студентського самоврядування в України.

Основні завдання: компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами

вивчення:

загальні:

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.

ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

ЗК 17. Здатність застосовувати softskills-навички в практичних ситуаціях.

спеціальні:

СК 3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у плануванні 

та реалізації освітнього процесу в закладі освіти. 

СК 5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та інтегрувати їх в 

освітнє середовище закладу освіти.

СК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній,науково-педагогічній 

та науковій діяльності.

СК 7. Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі галузей знань.



Очікувані результати навчання:

ПРН 3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні 

міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до 

фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію.

ПРН 5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно 

оцінювати результати навчання здобувачів освіти.

ПРН 7. Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для 

здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів навчання.

ПРН 10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за наявності 

багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

1. Наукові засади управління закладом вищої освіти.

2. Розвиток студентського самоврядування у закладах вищої освіти України 

(1917-1990 рр.).

3. Студентське самоврядування в умовах реформування вищої освіти України.

4. Загальні принципи, структура, методи та форми діяльності студентського 

самоврядування. 

5. Формування лідерських якостей студентів закладів вищої освіти у процесі 

діяльності органів студентського самоврядування.


