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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання 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. 

Завдання складається з 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 вихо-

вання і розвитку студентів; набуття початкового досвіду ведення науково-

методичної роботи, дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності; 

ознайомлення з кращим педагогічним досвідом, апробування прийомів і мето-

дів викладання в зво. 

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 прогре-

сом; 

• наукові факти, педагогічні концепції, ідеї; 

• критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу; 

• 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 діяльно-

сті у вищому навчальному закладі; 

• психологічні особистісні якості викладача вищої школи, професійні ви-

моги 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, ла-

бораторного заняття; 

• творчо проводити семінарські, практичні зайняття; 

• забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської 



 5 

функції викладача у зво; 

• активізувати пізнавальну діяльність студентів на учбових заняттях всіх 

видів; 

• контактувати з аудиторією; 

• здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання в за-

кладі вищої освіти» здобувач вищої освіти 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 «Автоматизоване управління технологічними 

проесами». 

Загальні компетенції 

ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (УМ3, АВ2) 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (УМ3, АВ2). 

Спеціальні компетенції 

СК12. Здатність презентувати результати науково-дослідницької діяльно-

сті, готувати наукові публікації, брати участь у науковій дискусії на наукових 

конференціях, симпозіумах та здійснювати педагогічну діяльність у закладах 

освіти (УМ1, К1, АВ3). 

Програмні результати навчання: 

РН17. Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у за-

кладах вищої освіти (СК12). 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – Інтелектуальна власність та патентознавство, Професійно-

наукова іноземна мова, послідовні – Дослідницька практика. 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому се-

местрі для денної та заочної форми навчання. 

Кількість кредитів ECTS- 4, годин – 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 40 26 - 14 

заочна 12 6 - 6 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна - 108 

2. Зміст навчальної дисципліни 

2.1. Програма змістовних модулів 

Змістовий модуль 1. Зміст, форми і методи навчання, освіти та виховання в 

вищій школі 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість год. 

денна заочна 

1 
Предмет, завдання, основні категорії та актуальні 

проблеми методики викладання у вищій школі. Зага-
6 1 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/151m-akt.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/151m-autp2017.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/151m-autp2017.pdf
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
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льна характеристика вищої освіти та її складових як сис-

теми і процесу. Предмет,завдання методики викладання в 

внз. Метод, прийом, знання, уміння, навички. Актуальні 

проблеми методики викладання в внз. Історія освіти. 

2 

Теоретичні засади методики викладання у вищій 

школі. Закони, закономірності та принципи навчання. 

Психолого-педагогічні основи засвоєння знань у процесі 

навчання. Поняття про методи,форми, прийоми та техно-

логії навчання у вищій школі. Методи активізації пізнава-

льної діяльності студентів. 

4 1 

3 

Методика підготовки та проведення лекції у вищій 

школі. Дидактичні вимоги до проведення лекцій. Підго-

товка викладача до лекції. Роль першої лекції з дисциплі-

ні. Контроль знань на лекції. Активізація уваги студентів. 

Ораторське вміння викладача. 

4 1 

4 

Методика проведення лабораторних та практичних 

занять у вищій школі. Дидактичні цілі та функції лабо-

раторних, практичних, індивідуальних занять. Технологія 

та техніка їх організації та проведення. Форми завдань 

для опитування студентів на лабораторних та практичних 

заняттях. Контроль знань. 

4 1 

5 

Методика організації самостійної роботи студентів. 

Психолого-педагогічні засади організації самостійної на-

вчальної роботи студентів. Методи контролю і самоконт-

ролю. Дистанційне навчання в сучасному вузі. 

4 1 

6 

Інноваційні освітні методики та технології активізації 

навчання та психолого-педагогічні умови їх забезпе-

чення. Інноваційні педагогічні технології активізації нав-

чання. Організація проблемного навчання. Організація 

кредитно-модульного навчання. Ігрові інтерактивні тех-

нології. Технології аналізу ситуації для активного нав-

чання. Болонський процес. Зарубіжні новітні технології 

навчання. Майстерність професійно-педагогічної діяльно-

сті викладача вищої школи. Саморозвиток, самоосвіта, 

самовиховання, самоорганізація викладача. 

4 1 

Разом з дисципліни 26 6 

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 акту-
альні проблеми методики викладання у вищій школі 

2 1 

2 
Тема2. Теоретичні засади методики викладання у ви-
щій школі 

2 1 

3-4 
Тема 3. Методика підготовки та проведення лекції у 
вищій школі 

4 1 
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5 
Тема 4. Методика проведення лабораторних та прак-
тичних занять у вищій школі 

2 1 

6 
Тема 5. Методика організації самостійної роботи сту-
дентів 

2 1 

7 
Тема 6. Інноваційні освітні методики та технології ак-
тивізації навчання та психолого-педагогічні умови їх 
забезпечення 

2 1 

Всього: 14 6 

2.3. Перелік завдань для самостійної роботи студентів 

№

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчан-
ня 

заочна 
форма 

навчання 

1 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до прак-
тичної роботи за темою: «Предмет, завдання, основні ка-
тегорії та актуальні проблеми методики викладання у 
вищій школі» 

10 15 

2 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до прак-
тичної роботи за темою: «Теоретичні засади методики ви-
кладання у вищій школі» 

10 15 

3 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до прак-
тичної роботи за темою: «Методика підготовки та прове-
дення лекції у вищій школі» 

10 15 

4 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до прак-
тичної роботи за темою: «Методика проведення лабора-
торних та практичних занять у вищій школі» 

10 15 

5 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до прак-
тичної роботи за темою: «Методика організації самостій-
ної роботи студентів» 

10 15 

6 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до прак-
тичної роботи за темою: «Інноваційні освітні методики та 
технології активізації навчання та психолого-педагогічні 
умови їх забезпечення» 

10 15 

7 
Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з 
розробки та читання мультимедійної лекції з теми дисци-
пліни 

20 18 

Разом з дисципліни 80 108 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 
 

Нарахування балів за виконання змістового модуля 

Вид роботи, що підля-

гає контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

К
і-

л
ь
к
.р

о
б

іт
,о

д
и

н
и

ц
ь
 

Сумарні ба-

ли 

К
і-

л
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 
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1 семестр (номер семестру) 

Змістовий модуль 1. «Методологія, організація та оформлення результа-

тів наукових досліджень» 

Робота на лекціях 0,4/2,5 0,8/3 13 5,2 10,4 3 7,5 9 

Робота на практичних 

заняттях 
1/1,5 1,5/2 7 7 10,5 3 4,5 6 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1 1,6 1 1 1,6 4 4 6,4 

Підготовка до практи-

чних занять 
1/2,5 1,5/3 7 7 10,5 3 7,5 9 

Виконання індивіду-

альних завдань 
8/11,5 12/14,6 1 8 12 1 11,5 14,6 

Проміжна сума – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
20/20 40/45 1 20 40 1 20 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15 10 15 5 10 

Рейтинг за творчі здо-

бутки студентів 
0 10 0 10 0 2 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
– – – 60 100 – 60 100 

4. Інформаційні ресурси 

Базові 

1. Електронний конспект лекцій з курсу «Методика викладання в вищому 

навчальному закладі» [Електронний ресурс]/ Склала доц. каф. АТПіРС Воінова 

С.О. (об’єм 10Мб на СD- RW) (знаходиться на кафедрі АТПіРС, Б-321, 1 екз.). 
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