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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі  

Кількість кредитів ECTS- 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 10 20 

заочна - - - 

Самостійна робота, годин Денна -60 Заочна -  

Розклад занять  

2. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна передбачає формування теоретичних уявлень про методологію вищої 

технічної освіти як навчальну дисципліну, її мету, завдання; вивчення принципів та засобів 

організації вищої технічної освіти; вивчення структури і змісту навчального процесу у 

технічному ЗВО; оволодіння вмінням планувати, організовувати та аналізувати аудиторні, 

дистанційні та самостійні заняття; оволодіння методами виховання студентів; набуття вміння 

ведення науково-методичної роботи; апробація прийомів і методів викладання в ЗВО, 

здійснення профорієнтаційної роботи. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Методологія вищої технічної освіти» полягає у формуванні в 

аспірантів компетенцій, необхідних для розуміння сутності методології педагогічної діяльності 

в технічному виші Цераксонта її застосування у майбутній професії, розкриття перед 

аспірантами принципів і засобів організації навчального процесу в закладі вищої технічної 

освіти. 

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен: 

знати: 

• методологічні основи вищої технічної освіти; 

• закономірності зв’язку навчального процесу з науково-дослідною роботою вишу; 

• сучасні методики педагогічної діяльності у вищій технічній освіті; 

• норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів; 

• психологічні особистісні якості викладача вищої технічної школи, професійні вимоги 

до нього; 

вміти: 

• користуватися сучасними методиками педагогічної діяльності у вищій освіті;  

https://www.aip.onaft.edu.ua/about/consist/view/10
mailto:voinova_s@yahoo.com
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/departments_all.php?page=department&dep=1


• застосовувати на практиці методологічні знання з викладання професійно-

орієнтованих дисциплін спеціальності на основі системних, методологічних знань з 

автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та результатів наукових 

досліджень; 

• дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності; 

• проводити профорієнтаційну роботу; 

• здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

5. Зміст навчальної дисципліни 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

Викладач  ________________ С.О. Воінова 
    підпис 

Завідувач кафедри ________________ В.А. Хобін 
    підпис 
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