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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі для денної та 

заочної форми навчання 

Кількість кредитів ECTS- 4, годин – 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 26 14 

заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна -80 Заочна - 108 

Розклад занять  

2. Анотація навчальної дисципліни 

Викладання дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» передбачає 

формування теоретичних уявлень про методику викладання у зво як навчальну дисципліну, її 

мету, завдання; ознайомлення з поняттями, категоріями, методами, технологіями викладання; 

ознайомлення зі структурою і змістом навчального процесу у зво; оволодіння педагогічними 

формами освітньої взаємодії зі студентами, вмінням планувати, організовувати та аналізувати 

навчальні і позааудиторні заняття; оволодіння методами виховання і розвитку студентів; 

набуття початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-експериментальних 

форм педагогічної діяльності; ознайомлення з кращим педагогічним досвідом, апробування 

прийомів і методів викладання в зво. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни полягає у формування у студентів цілісної і логічно-

послідовної системи знань та навичок у дидактиці підготовки кадрів вищої кваліфікації, 

розкриття концепції, основ теорії, методики і методології викладання дисциплін у зво, 

засвоєння особливостей професійної майстерності викладача. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

• методологічні основи навчального процесу у зво; 

• основи положення теорії навчання у зво; 

• закономірності зв’язку учбового процесу з науково-технічним прогресом; 

• наукові факти, педагогічні концепції, ідеї; 

• критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу; 
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• міжпредметні зв‘язки методики викладання із іншими дисциплінами; 

• сучасні інтерактивні методи навчання студентів; 

• форми організації навчання студентів; 

• норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та отримання від 

них зворотного зв‘язку; 

• специфіку застосування новітніх освітніх технологій; 

• особливості організаторської, координаційної та управлінської діяльності у вищому 

навчальному закладі; 

• психологічні особистісні якості викладача вищої школи, професійні вимоги до нього; 

вміти: 

• ефективно розв‘язувати актуальні проблеми викладацької діяльності; 

• впроваджувати у власну діяльність сучасні освітні технології;  

• застосувати оптимальні форми, методи, прийоми організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів; 

• планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практичного, лабораторного 

заняття; 

• творчо проводити семінарські, практичні зайняття; 

• забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської функції викладача 

у зво; 

• активізувати пізнавальну діяльність студентів на учбових заняттях всіх видів; 

• контактувати з аудиторією; 

• 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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