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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання 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. 
 

Завдання дисципліни «Методологія вищої технічної освіти» складається 

з 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. 
 

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;  

• 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. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методологія вищої 

технічної освіти» аспірант отримує наступні програмні компетентності та 

програмні результати навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі 



 

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 

освітньо-професійній програмі підготовки докторів філософії  за спеціальністю 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 
 

Спеціальні компетенції 

СK6. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій 

освіті, дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 
 

Програмні результати навчання: 

РН8. Володіти сучасними методиками педагогічної діяльності у вищій 

освіті; уміти викладати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності на 

основі системних, методологічних знань з автоматизації та комп'ютерно-

інтегрованих технологій та результатів наукових досліджень 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – діалектика розвитку систем керування: функціонально-

структурний підхід; технологічні процеси (за темою дисертації) як об'єкти 

керування; організація і методи досліджень об'єктів і систем керування в 

виробничих умовах; послідовні – ефективне керування об'єктами в умовах 

невизначеності їх властивостей; логіко-динамічне керування технологічними 

процесами. 
 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у другому 

семестрі для денної та заочної форми навчання. 

Кількість кредитів ECTS- 3, годин – 90 
 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 30 10 - 20 

заочна - - - - 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна -  

 

2. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

2.1. Програма змістових модулів 
 

Змістовий модуль 1. Методи та засоби навчання, освіти та виховання в 

вищій технічній школі 
 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість год. 

денна заочна 

1.  Предмет, завдання, основні категорії та актуальні 

проблеми методології вищої технічної освіти. Загальна 

характеристика вищої технічної освіти та її складових як 

системи і процесу. Предмет, завдання методології вищої 

технічної освіти. Принципи та засоби організації вищої 

технічної освіти. Історія вищої технічної освіти. 

Теоретичні засади науково-педагогічної діяльності у 

вищій технічній освіті. 

2 - 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

2.  Сучасні освітні методики в педагогічній діяльності у 

вищій технічній освіті. Викладання професійно-

орієнтованих дисциплін спеціальності на основі 

системних, методологічних знань професійного напрямку 

та результатів наукових досліджень. Дистанційне 

навчання. Заочне навчання. Саморозвиток, самоосвіта, 

самовиховання, самоорганізація викладача. 
 

2 - 

3.  Принципи, засоби, методика проведення лекції у 

вищій технічній школі. Дидактичні цілі, вимоги, функції 

проведення лекцій. Підготовка лекції. Проведення лекції. 

Контроль знань на лекції. Забезпечення уваги студентів. 

Ораторське вміння викладача. 
 

2 - 

4.  Принципи, засоби, методика проведення 

лабораторних та практичних занять у вищій технічній 

школі. Дидактичні цілі, вимоги, функції лабораторних, 

практичних, індивідуальних занять. Технологія та техніка 

їх організації та проведення. Форми завдань для контроля 

знань студентів на лабораторних та практичних заняттях.  
 

2 - 

5.  Методика організації самостійної роботи студентів. 

Психолого-педагогічні засади організації самостійної 

навчальної роботи студентів. Методи контролю і 

самоконтролю. Дистанційне навчання в сучасному 

технічному вузі. 
 

2 - 

Разом з дисципліни 10 - 

 

2.2. Перелік практичних занять 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 
Тема 1. Предмет, завдання, основні категорії та 
актуальні проблеми методології вищої технічної 
освіти. 

4 - 

2  
Тема2. Сучасні освітні методики в педагогічній 
діяльності у вищій технічній освіті. 

4 - 

3 
Тема 3. Принципи, засоби, методика проведення 
лекції у вищій технічній школі. 

4 - 

4 
Тема 4. Принципи, засоби, методика проведення 
лабораторних та практичних занять у вищій технічній 
школі. 

4 1 

5 
Тема 5. Методика організації самостійної роботи 
студентів. 

4 - 

 Всього: 20 - 



 

2.3. Перелік завдань для самостійної роботи студентів 

№

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчання 

1 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 
практичної роботи за темою: «Предмет, завдання, основні 
категорії та актуальні проблеми методології вищої 
технічної освіти» 

5 - 

2 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 
практичної роботи за темою: «Сучасні освітні методики в 
педагогічній діяльності у вищій технічній освіті» 

5 - 

3 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 
практичної роботи за темою: «Принципи, засоби, 
методика проведення лекції у вищій технічній школі» 

5 - 

4 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 
практичної роботи за темою: «Принципи, засоби, 
методика проведення лабораторних та практичних занять 
у вищій технічній школі» 

5 - 

5 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 
практичної роботи за темою: «Методика організації 
самостійної роботи студентів» 

5 - 

6 
Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з 
розробки та читання мультимедійної лекції перед 
потенційними абітур’єнтами на профорієнтаційну тему  

35 - 

Разом з дисципліни 60 - 
 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 
 

Нарахування балів за виконання змістового модуля 

Вид роботи, що 

підлягає контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

К
іл

ь
к
.р

о
б

іт
,о

д
и

н
и

ц
ь
 

Сумарні 

бали 

К
іл

ь
к
.р

о
б

іт
,о

д
и

н
и

ц
ь
  

Сумарні 

 бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр (номер семестру) 

Змістовий модуль 1. «Методологія, організація та оформлення 
результатів наукових досліджень» 

Робота на лекціях 0,6 1 5 3 5    

Робота на практичних 
заняттях 1,5 2 10 15 20    

Опрацювання тем, не 
винесених на лекції 1 2 1 1 2    

Підготовка до 
практичних занять 0,3 0,5 10 3 5    

Виконання 
індивідуальних 
завдань 

8 13 1 8 13    

Проміжна сума – – – 30 45    



 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
20 40 1 20 40    

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15  10 15    

Рейтинг за творчі 

здобутки студентів 
0 10  0 10    

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
– – – 60 100    

 

4. Інформаційні ресурси 

Базові 

1. Електронний конспект лекцій з курсу «Методологія вищої технічної 

освіти» [Електронний ресурс]/ Склала доц. каф. АТПіРС Воінова С.О. (об’єм 

10Мб на СD- RW) (знаходиться на кафедрі АТПіРС, Б-321, 1 екз.). 

2. Мультімедійний електронний підручник «Педагогика вищої школи» 

[Електронний ресурс].- URL:http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/ 

pedagogikavsh.pdf 

3. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний 

посібник. -К.: ЧП, 2007. - 211 с.  

4. Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів.-К.: Либідь, 2005.- 252с. 

5. Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський 

аспект: Навч. посібник.– Донецьк: Ноулідж, 2010. –242с.  

6. Малафіїк, І. В. Дидактика / І. В.Малафіїк. - К.: Кондор, 2005. -400 с.  

7. Інформаційні технології і засоби навчання: зб.наук. праць / за ред. В.Ю. 

Бикова, Ю.О. Жука. – К.: Атіка, 2005. – 272 с. 

8. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. -вип. 61 / Ін-т інновац. 

технологій і змісту освіти МОН України; редкол.: О.П. Гребельник, Я.Я. 

Болюбаш, І.А. Шелест та ін. –К., 2010. –185с. 

 9. Журнал «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів».- URL: 

https://www.atbp.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal. 
10. Журнал «Control Engineering СЕ».- URL: https://controlengrussia.com/. 

11. Журнал «Современные технологии автоматизации». http://www.cta.ru/. 

12. Научно-технический и производственный журнал «Приборы и 

системы. Управление, контроль, диагностика».- URL: http://pribor.tgizd.ru/. 

13. Научно-технический журнал «Мир компьютерной автоматизации».- 

URL: http://www.mka.ru/. 

14. Отраслевой научно-технический журнал «Информатизация и системы 

управления в промышленности».- URL: http://isup.ru/. 

 

http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/
http://www.cta.ru/
http://pribor.tgizd.ru/
http://pribor.tgizd.ru/
http://pribor.tgizd.ru/
http://www.mka.ru/

