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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  Галузь знань, спеціальність, 
 освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання  

Кількість кредитів –  
______5___________ 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка Обов’язкова  

 
Модулів –  2 

Спеціальність  
011 Освітні, педагогічні 
науки 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 1-й  
Індивідуальне науково-
дослідне завдання – 
підготовка реферату 

Семестр  

Загальна кількість годин - 
150 

1, 2-й  
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 1,5 
самостійної роботи 
студента – 3 
2 семестр: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 
 

Освітній ступінь: 
магістр 

 

20 год.  
Практичні, семінарські 

 
18 год.  

Лабораторні 
22 год.  

Самостійна робота 
90 год.  

Вид контролю:  

екзамен  

Передумови для вивчення дисципліни: 
«Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні», «Психологія вищої школи», 
«Технологія та організація наукових досліджень в освіті»; «Педагогічна компаративістика 
і міжнародна освіта»; «Іноземна мова в професійній діяльності»; «Комп'ютерно-
інформаційні технології в освіті і науці»; «Педагогіка вищої школи», «Моделювання 
освітнього процесу у закладах вищої освіти», «Інклюзивна педагогіка» 

 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу - надання студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи 
знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, 
методики і методології викладання дисциплін у системі вищої школи.  

Завдання курсу є:  
- ознайомлення з методологічними підходами до організації навчання у закладі вищої 

освіти, зі структурою і змістом навчального процесу; 
- визначення змісту  та завдань підготовки здобувачів освіти з навчальних дисциплін 

педагогічної системи знань; 
- усвідомлення особливості підготовки та проведення основних форм організації 

освітнього процесу у закладі вищої освіти; 
- визначення специфіки підготовки до проведення практичних і семінарських занять з 

дисциплін педагогічного циклу; 
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- засвоєння студентами методики організації самостійної роботи; 
- знати методичну роботу викладача закладу вищої освіти; 
- сформувати у студентів систему знань та навичок, вміння викладати навчальні 

дисципліни;  
- научіння планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і 

позааудиторних занять. Використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і 
розвитку студентів та ін.. 

Здобувачі освіти повинні знати: 
- критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі; 
- 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 зворотнього зв’язку; 
- специфіку застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі; 
- особливості організаторської, координаційної та управлінської діяльності у вищого 

навчального закладу; 
- психологічні особистісні якості викладача ВШ, професійні вимоги до нього. 
володіти вміннями: 
- аналізувати та впроваджувати у власну діяльність теоретично обґрунтовані 

положення -найсучаснішого педагогічного досвіду; 
- застосування методів, прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в групах 
тощо); 

- планування структури, змісту, процесу організації лекції, практично-семінарського 
заняття; 

- укладати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом; 
- творчо проводити семінарські, практичні зайняття, а також СПТ; 
- добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності; 
- застосовувати сучасні освітні технології; 
- забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської функції 

викладача у ВНЗ; 
- здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію. 

 
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 

освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 

розуміння причинно-наслідкових зв'язків у предметній галузі. 
ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, 

застосовування знань та кращих практик. 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної діяльності. 
Фахові компетентності (ФК): 
ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, 

форм і методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових дисциплін. 
ФК-4. Здатність планувати, організовувати, розробляти, реалізовувати, керувати 

проєктами/програмами, застосовувати сучасні методи проведення досліджень, аналізувати та 
презентувати результати досліджень у галузі освіти, дотримуватися академічної доброчесності. 

ФК-8. Здатність адекватно застосовувати сучасні засоби контролю й оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів освіти та проводити моніторинг якості освіти; володіти 
діагностичним інструментарієм оцінки якості освітньої діяльності. 
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ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку майбутніх фахівців, уміння 
визначати освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його 
результат. 

3. Очікувані результати навчання: 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПРН 3. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно-інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 

ПРН 6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі 
вищої освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

ПРН 7. Володіти сучасними методиками викладання фахових навчальних дисциплін у 
закладах вищої освіти, уміти застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших 
дисциплін, організувати дистанційну роботу здобувачів освіти. 

ПРН 8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-комунікаційні 
технології. 

ПРН 14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та 
інтеграцію знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній 
діяльності; самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на 
належному професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних 
об’єднань; нести відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної 
етики. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ЗВО 
 

ТЕМА 1. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Мета педагогіки вищої школи: дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання 
студентів. Предмет, мета, завдання курсу методики викладання у вищій школі. Категоріально-
понятійний апарат методики викладання у вищій школі. Методика викладання у вищій школі у 
системі наук.  
ТЕМА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
Методична робота як складник професійної діяльності викладача закладу вищої освіти. 
Професійна діяльність педагога в організації навчально-виховного процесу у ВШ. Професійні 
деформації в педагогічній діяльності.  
ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 
Принципи навчання у закладі вищої освіти. Принципи активності навчання, наочності, 
систематизації знань. Методи навчання: методи організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 
методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; бінарні 
методи. 
ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
Навчально-методичний комплекс за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Наукова 
організація праці викладача. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ОСВІТНІ МЕТОДИКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
ТЕМА 5. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
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Роль і значення лекції у професійній діяльності викладача вищої школи. Види лекцій. 
Підготовка та проведення лекції. Критерії оцінювання лекторської майстерності.  
ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ, 
СЕМІНАРСЬКИХ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ  
Семінарське заняття: методика підготовки та проведення. Практичні заняття: методика 
підготовки та проведення. Методика проведення консультацій та індивідуальних занять.  
ТЕМА 7. ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 
Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання. Групова робота студентів. 
Групові тренінги. «Мозкова атака». Метод синектики. Метод вільних асоціацій. Дидактичні 
ігри. Методика проведення дидактичної гри. Метод кейсів. Метод «Коло ідей». Метод «Займи 
позицію». Метод «Ажурна пилка».  
ТЕМА 8. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ  
Завдання, функції і види педагогічного контролю. Форми і методи контролю навчальних 
досягнень студентів. Загальні критерії оцінювання знань студентів на іспиті. Організація 
проведення державної атестації студентів. Організація практичної підготовки майбутніх 
спеціалістів.  
ТЕМА 9. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
Види самостійної роботи студентів. Метод «портфоліо» в структурі самостійної роботи. 
Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів. Передумови забезпечення ефективності 
самостійної роботи студентів.  
ТЕМА 10. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
Організація науково-дослідницької діяльності студентів. Вимоги до виконання курсових, 
дипломних і магістерських робіт. Організація навчальної і науково-дослідницької роботи 
аспірантів. Вимоги до виконання кандидатських дисертацій. Докторантура як вища форма 
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.  
 

5. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ЗВО 

Тема 1. Методика 
викладання як 
складова педагогіки 
вищої школи  

17 2 2 2  11       

Тема 2. 
Концептуальні 
підходи методики 
викладання у вищій 
школі 

17 2 2 2  11       

Тема 3. Організаційні 
засади освіти та 
навчання у закладі 
вищої освіти  

14 2 2 2  8       

Тема 4. Організація 
процесу навчання в 
системі підготовки 
фахівців у ЗВО 

17 2 2 2  11       
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Разом за змістовим 
модулем 1 

65 8 8 8  41       

Змістовий модуль 2.  Освітні методики і техніки викладання у закладі вищої освіти 

Тема 5. Методика 
підготовки та 
читання лекцій у 
вищій школі 

14 2 2 2  8       

Тема 6. Методика 
проведення 
практичних, 
лабораторних, 
індивідуальних 
занять та 
консультацій  

14 2 2 2  8       

Тема 7. Інноваційні 
педагогічні 
технології активізації 
навчання 

14 2 2 2  8       

Тема 8. Методика 
організації 
педагогічного 
контролю студентів 

11 2 2  2  5       

Тема 9. Методика 
організації 
самостійної роботи 
студентів 

11 2 2 2  5       

Тема 10. Методика 
організації науково-
дослідницької роботи 

11 2 - 4  5       

Разом за змістовим 
модулем 2 

75 12 10 14 - 39       

Модуль 2 
ІНДЗ 10     10       
Усього годин 150 20 18 22 - 90       

6. Теми семінарських занять 
Не передбачені 
7. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Генеза професійної підготовки у системі вищої освіти фахівця зі 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

2 

2 Викладачі та студенти як суб’єкти навчального процесу ЗВО 2 
3 Навчальний план підготовки вчителя спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки» 
2 

4 Сутність процесу навчання у закладі вищої освіти 2 
5 Методика викладання педагогічних дисциплін як наука та навчальна 

дисципліна  
2 

6 Методична робота викладача закладу вищої  освіти 2 
7 Методичні особливості викладання дисциплін “Загальна педагогіка”, 

“Дидактика”, “Школознавство”  
2 
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8 Методичні особливості викладання історії педагогіки та інклюзивної 
педагогіки  

2 

9 Зміст і організація педагогічної практики  2 
 Всього  18 

8. Теми лабораторних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Система та зміст педагогічних наук  2 
2 Кафедра як структура в системі університету  2 
3 Організація методичної роботи викладача закладу вищої освіти 2 
4 Методика викладання педагогічних дисципліни 2 
5 Методичне забезпечення навчальної дисципліни 2 
6 Методика організації та проведення лекційних занять 2 
7 Методика організації та проведення лабораторно-практичних занять 2 
8 Методика організації самостійної та індивідуальної роботи  2 
9 Методика організації навчальної і виробничої практики  2 
10 Методика діагностики знань, умінь та навичок здобувачів освіти 2 
11 Методика організації навчально-дослідницької роботи із здобувачами 

освіти 
2 

 Всього: 22 
 

9. Самостійна робота 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
Денна 
ф.н. 

Заочна 
ф.н. 

1.  Тема 1. Загальна характеристика вищої освіти та її складових 
 11  

2.  Тема 2. Концептуальні підходи методики викладання у вищій школі 
 11  

3.  Тема 3. Принципи, методи, форми та прийомі навчання у закладі 
вищої освіти.  8  

4.  Тема 4. Організація процесу навчання в системі підготовки фахівців 
у ЗВО 11  

5.  Тема 5. Методика підготовки та читання лекцій у вищій школі 8  

6.  Тема 6. Методика проведення практичних, лабораторних, 
індивідуальних занять та консультацій 8  

7.  Тема 7. Інноваційні педагогічні технології активізації навчання  8  
8.  Тема 8. Методика організації педагогічного контролю студентів 5  
9.  Тема 9. Методика організації самостійної роботи студентів.  5  
10.  Тема 10. Методика організації науково-дослідницької роботи 5  
11.  ІНДЗ 10  

 Разом 90  
 

9. Індивідуальні завдання 
1. Доберіть список статей (10 – 15 назв), у яких висвітлюється проблема академічної 

лекції. Узагальніть точку зору науково-педагогічних працівників на роль лекції в системі вищої 
освіти.  

2. Ознайомитись з навчальним планом своєї спеціальності та визначити відсоткове 
співвідношення кількості годин, що відводяться на лабораторні, практичні, семінарські та інші 
форми занять. 
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10. Методи навчання.  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату);  
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веборієнтовані тощо);  
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 
12. Методи оцінювання.  
МО1 –екзамен;  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт. 

 
13. Засоби діагностики результатів навчання:  
- екзамени;  
- тести;  
- аналітичні звіти, реферати, есе;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 
 
14. Критерії оцінювання результатів навчання 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС 

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентност

і 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

 
 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, 
без допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності 

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахо 
вано 82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі 
у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 
Достатній 
(конструктивно-
варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
добре 74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
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загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти помилки, 
з-поміж яких є значна кількість 
суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з 
можливістю 
повторного 
складання 
семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 
Низький 
(рецептивно-
продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовільн
о 

 
 
 
 
не зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка 
за екзамен. 

 
15. Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІН
Д

З 

Ек
за

ме
н 

С
ум

а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
5 

 
40 

 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Модульна контрольна - 5 

Розподіл балів за видами діяльності 
№№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Обов’язкові  
1 Робота на лекційних заняттях, 1 б. за лекцію 10 
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конспекти лекцій 
2 Виконання завдань, опитування та 

участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне 
тестування 

1 б. за заняття 9 

3 Виконання завдань лабораторних 
занять, поточне тестування 

1 б. за заняття 22 

4 Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 б. за тему 10 

5 Модульна контрольна робота 1-5 б 5 
6 ІНДЗ 1-4 4 
 Підсумковий контроль (екзамен)  40 балів 40 

 
16. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів, екзамену. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 
 
17. Питання для підготовки до підсумкового контролю  (екзамен) 

1. Мета педагогіки вищої школи: дослідження закономірностей розвитку, виховання і 
навчання студентів.  

2. Предмет, мета, завдання курсу методики викладання у вищій школі.  
3. Категоріально-понятійний апарат методики викладання у вищій школі.  
4. Методика викладання у вищій школі у системі наук.  
5. Предмет і завдання методики викладання у вищій школі.  
6. Професійна діяльність педагога в організації навчально-виховного процесу у ВШ.  
7. Професійні деформації в педагогічній діяльності.  
8. Принципи навчання у закладі вищої освіти.  
9. Принципи активності навчання, наочності, систематизації знань.  
10. Основні функції професійної діяльності викладача у системі вищого навчального 

закладу.  
11. Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу  
12. Методична робота викладача закладу вищої освіти. 
13. Методи навчання. Класифікація методів 
14. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 
15. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 
16. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 
17. Бінарні методи. 
18. Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани.  
19. Навчально-методичний комплекс за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».  
20. Наукова організація праці викладача.  
21. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом. 
22. Методичні особливості викладання дисциплін “Загальна педагогіка”. 
23.  Методичні особливості викладання дисциплін “Дидактика”. 
24.  Методичні особливості викладання дисциплін “Школознавство”  
25. Методичні особливості викладання історії педагогіки.  
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26. Методичні особливості викладання інклюзивної педагогіки 
27. Роль і значення лекції у професійній діяльності викладача вищої школи.  
28. Види лекцій.  
29. Підготовка та проведення лекції. Написання конспекту лекції 
30. Критерії оцінювання лекторської майстерності.  
31. Навчально-методичне забезпечення проведення лекцій.  
32. Семінарське заняття: методика підготовки та проведення.  
33. Практичні заняття: методика підготовки та проведення.  
34. Навчально-методичне забезпечення проведення семінарського, практичного, 

лабораторного заняття.  
35. Критерії оцінювання лекційного заняття, практичних, лабораторних і семінарських 

занять  
36. Методика проведення консультацій та індивідуальних занять.  
37. Зміст і організація педагогічної практики студентів спеціальності “Початкове навчання”  
38. Сутність інтерактивних методів навчання.  
39. Групова робота студентів.  
40. Дидактичні ігри.  
41. Методика проведення дидактичної гри.  
42. Метод кейсів.  
43. Метод «Коло ідей».  
44. Метод «Займи позицію».  
45. Метод «Ажурна пилка».  
46. Вибір дидактичних методів 
47. Підготовка та проведення «круглого столу», ділових ігор, диспутів  
48. Завдання, функції і види педагогічного контролю.  
49. Форми і методи контролю навчальних досягнень студентів.  
50. Загальні критерії оцінювання знань студентів на іспиті.  
51. Підготовка й проведення іспиту і заліку.  
52. Методичні основи організації тестового контролю знань.  
53. Організація проведення державної атестації студентів.  
54. Види самостійної роботи студентів.  
55. Метод «портфоліо» в структурі самостійної роботи.  
56. Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів.  
57. Передумови забезпечення ефективності самостійної роботи студентів.  
58. Організація науково-дослідницької діяльності студентів.  
59. Методика організації написання кандидатських (докторів філософії) дисертацій.  
60. Докторантура як вища форма підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. 

Методика організації написання докторських дисертацій. 
  

18. Рекомендована література 
Основна  

1. Гладуш В.А., Лисенко Г.І. Педагогіка вищої школи: теорія, практик, історія. Навч.посіб. 
Дніпропетровськ, 2014. 416 с. 

2. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою 
системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.  

3. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : 
навчальний посібник. Харків, 2016. 260 с 

4. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. Київ: Кондор, 2005. 400 с. 
5. Резван О. Методика викладання у вищій школі Харків, ХНАДУ: «Міськдрук», 2012. 152 с.  
6. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : навч. посіб. для магістрантів зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / [авт.-укл.: Т.О.Дороніна]. Кривий Ріг : КДПУ, 
2018. 250 с 
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7. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Київ: Кондор, 2011. 628 с.  

Допоміжна 
1. Березівська Т. Педагогічні умови ефективності семінарських занять (у вузі). Вісник ЧДУ. 

Педагогічні науки. 2002. Вип. 41. С. 9 – 14.  
2. Бутенко В. Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу у вищій школі. Актуальні 

проблеми державного управління, педагогіки і психології: зб. наук. праць ХНТУ. Вип. 2 (7). 
Херсон, 2012. С. 289 – 293.  

3. Дубасенюк О. Уровадження освітніх інновацій в системі вищої освіти. Інновації у вищій 
освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. 
444 с.  

4.  Дудікова Л. Науково-дослідницька діяльність студентів як складова індивідуалізації 
навчального процесу. Педагогічний альманах. 2012. Вип. 16. С. 126 – 130.  

5.  Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. 
В.О.Моляко, О.Л.Музики. Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.  

6. Козак Л. Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі. Освітологічний 
дискурс, 2014. - № 1 (5). С. 95 – 104.  

7. Лекції з педагогіки вищої школи: навчальний посібник / за ред. В.І.Лозової. – Харків: 
«ОВС», 2006. 496 с. 61  

8.  Лозниця В. Форми організації навчання у вищій школі. Психологія і педагогіка. Київ, 
2000. С. 280 – 298.  

9.  Мирошник О., Тарасевич Н. Педагогічна майстерність: теорія і практика професійного 
становлення майбутнього вчителя. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Вип. 9. С. 136 – 
140.  

10. Сисоєва С. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум, 2006. 344 с.  
11. Соколова І. Технологія організації методичної роботи у вищому закладі освіти. 

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. Київ: ВІПОЛ, 2001. С. 440 – 457.  
12. Стеценко В. Організація практичної підготовки студентів у магістратурі. Нові технології 

навчання: науково-методичний збірник. Київ: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. 
Вип. 37. С. 37 – 43.  

13.  Сущенко Л.О. Методика формування дослідницьких умінь майбутніх педагогів у процесі 
професійної підготовки: результати дослідження. Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології, 2013. № 4 (30). С. 301 – 309.  

14.  Цехмістрова Г. Методологічне обґрунтування проведення семінарських занять у вищих 
навчальних закладах. Проблеми освіти. Київ, 2001. Вип. 24. С. 14 – 25.  

15. Швець Є., Швець Д.Є.Організація поточного і підсумкового контролю знань студентів 
при модульнорейтинговій технології навчання. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2010. Вип. 42. С. 227 
– 235.  

Посилання на сайти 
1. www.students.net.ua – український освітній портал для студентства 
2. www.znz.edu-ua.net – освітній портал нормативно-правового і програмно-методичного 

забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах України 
3. www.school.edu-ua.net – освітній сайт, який представляє в Інтернеті українські навчальні 

програми, підручники, довідники, методичні посібники 
4. http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm - дистанційне навчання в післядипломній педагогічній 

освіті 
5. www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання 
6. www.education.gov.ua - сайт Міністерства освіти і науки 
7. www.nbuv.go.ua – сайт бібліотеки ім. В.Вернадського  

http://www.students.net.ua/
http://www.znz.edu-ua.net/
http://www.school.edu-ua.net/
http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm
http://www.udl.org.ua/
http://www.education.gov.ua/
http://www.nbuv.go.ua/


Рівненський державний гуманітарний університет 
Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Методика викладання дисциплін 
у закладах вищої освіти 

Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

5 кредитів / 150 годин 

Вид підсумкового контролю екзамен 
Викладач (і) Шевців Зоя Михайлівна 
Профайл викладача  на сайті кафедри http://kppivo-

rshu.org.ua/kafedra/portfolio-
naukovo-pedahohichnykh-
pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-
mikhajlivna 

E-mail викладача: zoia.shevtsiv@rshu.edu.ua 
shevtsiv53@ukr.net 

Посилання на освітній контент дисципліни 
в CMS Moodle (за наявності) або на 
іншому ресурсі 
Мова викладання Українська 

Консультації Очні консультації – 3 години 
вівторок   10.00 – 13.00 
Он-лайн консультації – 3 години на 
тиждень (за попередньою 
домовленістю з викладачем курсу) 

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-mikhajlivna
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mailto:zoia.shevtsiv@rshu.edu.ua
mailto:shevtsiv53@ukr.net


Цілі навчальної  дисципліни 
Навчальний курс «Методика викладання дисциплін в ЗВО» спрямований на 

підготовку фахівця з освітніх, педагогічних наук, здатного здійснювати в освітньому процесі 
ЗВО інноваційну та дослідницьку діяльність у сфері освіти, творчо використовувати 
досягнення вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки 

Мета курсу - надання студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи 
знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи 
теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі вищої школи.  

Завдання курсу є:  
- ознайомлення з методологічними підходами до організації навчання у закладі вищої 

освіти, зі структурою і змістом навчального процесу; 
- визначення змісту  та завдань підготовки здобувачів освіти з навчальних дисциплін 

педагогічної системи знань; 
- усвідомлення особливості підготовки та проведення основних форм організації 

освітнього процесу у закладі вищої освіти; 
- визначення специфіки підготовки до проведення практичних і семінарських занять з 

дисциплін педагогічного циклу; 
- засвоєння студентами методики організації самостійної роботи; 
- знати методичну роботу викладача закладу вищої освіти; 
- сформувати у студентів систему знань та навичок, вміння викладати навчальні 

дисципліни;  
- научіння планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і 

позааудиторних занять. Використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і 
розвитку студентів та ін. 

 
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 

освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 

розуміння причинно-наслідкових зв'язків у предметній галузі. 
ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, 

застосовування знань та кращих практик. 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної 

діяльності. 
Фахові компетентності (ФК) 

ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, 
форм і методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових 
дисциплін. 

ФК-4. Здатність планувати, організовувати, розробляти, реалізовувати, керувати 
проєктами/програмами, застосовувати сучасні методи проведення досліджень, аналізувати та 
презентувати результати досліджень у галузі освіти, дотримуватися академічної 
доброчесності. 

ФК-8. Здатність адекватно застосовувати сучасні засоби контролю й оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів освіти та проводити моніторинг якості освіти; володіти 
діагностичним інструментарієм оцінки якості освітньої діяльності. 

ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку майбутніх фахівців, уміння 
визначати освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його 
результат. 

Програмні результати навчання 
ПРН 3. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 

педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно-інформаційних 



технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 

ПРН 6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі 
вищої освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

ПРН 7. Володіти сучасними методиками викладання фахових навчальних дисциплін 
у закладах вищої освіти, уміти застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших 
дисциплін, організувати дистанційну роботу здобувачів освіти. 

ПРН 8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-
комунікаційні технології. 

ПРН 14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та 
інтеграцію знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній 
діяльності; самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на 
належному професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних 
об’єднань; нести відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної 
етики.  

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 
навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисциплін «Методика вивчення дисциплін в ЗВО» 
значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 
дисциплін як теорія і практика вищої професійної освіти в Україні, психологія вищої школи, 
технологія та організація наукових досліджень в освіті, педагогічна компаративістика і 
міжнародна освіта, іноземна мова в професійній діяльності, комп'ютерно-інформаційні 
технології, педагогіка вищої школи, моделювання освітнього процесу у закладах вищої 
освіти; отримав загальні і фахові знання на першому бакалаврському рівні вищої освіти. 

Мотивація здобувачів освіти: зорієнтована на вмотивованість щодо майбутньої 
професійної діяльності; підкріплюється завдяки використанню сучасних форм та 
інтерактивних методів, технологій навчання під час лекційних, лабораторних та практичних 
занять. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних та лабораторних 
занять, що базується на інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу. 

Самостійна діяльність здобувачів  вищої освіти передбачає опрацювання 
нормативно правових документів, основної та допоміжної літератури, виконання ІНДЗ, 
підготовку до практичних та лабораторних занять. 

Перелік тем 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ЗВО 

ТЕМА 1. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Мета педагогіки вищої школи: дослідження закономірностей розвитку, виховання і 

навчання студентів. Предмет, мета, завдання курсу методики викладання у вищій школі. 
Категоріально-понятійний апарат методики викладання у вищій школі. Методика 
викладання у вищій школі у системі наук.  

ТЕМА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
Методична робота як складник професійної діяльності викладача закладу вищої освіти. 

Професійна діяльність педагога в організації навчально-виховного процесу у ВШ. 
Професійні деформації в педагогічній діяльності.  

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

Принципи навчання у закладі вищої освіти. Принципи активності навчання, наочності, 
систематизації знань. Методи навчання: методи організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності; методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 
діяльності; бінарні методи. 



ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
Навчально-методичний комплекс за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Наукова організація праці викладача. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОСВІТНІ МЕТОДИКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ТЕМА 5. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
Роль і значення лекції у професійній діяльності викладача вищої школи. Види лекцій. 

Підготовка та проведення лекції. Критерії оцінювання лекторської майстерності.  
ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ, 

СЕМІНАРСЬКИХ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ  
Семінарське заняття: методика підготовки та проведення. Практичні заняття: 

методика підготовки та проведення. Методика проведення консультацій та індивідуальних 
занять.  

ТЕМА 7. ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 
Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання. Групова робота 

студентів. Групові тренінги. «Мозкова атака». Метод синектики. Метод вільних асоціацій. 
Дидактичні ігри. Методика проведення дидактичної гри. Метод кейсів. Метод «Коло ідей». 
Метод «Займи позицію». Метод «Ажурна пилка».  

ТЕМА 8. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ  
Завдання, функції і види педагогічного контролю. Форми і методи контролю 

навчальних досягнень студентів. Загальні критерії оцінювання знань студентів на іспиті. 
Організація проведення державної атестації студентів. Організація практичної підготовки 
майбутніх спеціалістів.  

ТЕМА 9. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ  

Види самостійної роботи студентів. Метод «портфоліо» в структурі самостійної 
роботи. Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів. Передумови забезпечення 
ефективності самостійної роботи студентів.  

ТЕМА 10. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ  

Організація науково-дослідницької діяльності студентів. Вимоги до виконання 
курсових, дипломних і магістерських робіт. Організація навчальної і науково-дослідницької 
роботи аспірантів. Вимоги до виконання кандидатських дисертацій. Докторантура як вища 
форма підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.  

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна література 

1. Гладуш В.А., Лисенко Г.І. Педагогіка вищої школи: теорія, практик, історія. 
Навч.посіб. Дніпропетровськ, 2014. 416 с. 

2. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою 
системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 
384 с.  

3. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у схемах і 
таблицях : навчальний посібник. Харків, 2016. 260 с 

4. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. Київ: Кондор, 2005. 400 с. 
5. Резван О. Методика викладання у вищій школі Харків, ХНАДУ: «Міськдрук», 2012. 

152 с.  
6. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : навч. посіб. для магістрантів 

зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / [авт.-укл.: Т.О.Дороніна]. Кривий Ріг : 
КДПУ, 2018. 250 с. 

7. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів. Київ: Кондор, 2011. 628 с.  

 
 



Додаткова література 
1. Березівська Т. Педагогічні умови ефективності семінарських занять (у вузі). 

Вісник ЧДУ. Педагогічні науки. 2002. Вип. 41. С. 9 – 14.  
2. Бутенко В. Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу у вищій 

школі. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки і психології: зб. наук. праць 
ХНТУ. Вип. 2 (7). Херсон, 2012. С. 289 – 293.  

3. Дубасенюк О. Уровадження освітніх інновацій в системі вищої освіти. 
Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ 
ім. І.Франка, 2011. 444 с.  

4.  Дудікова Л. Науково-дослідницька діяльність студентів як складова 
індивідуалізації навчального процесу. Педагогічний альманах. 2012. Вип. 16. С. 126 – 130.  

5.  Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / 
За ред. В.О.Моляко, О.Л.Музики. Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.  

6. Козак Л. Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі. 
Освітологічний дискурс, 2014. - № 1 (5). С. 95 – 104.  

7. Лекції з педагогіки вищої школи: навчальний посібник / за ред. В.І.Лозової. – 
Харків: «ОВС», 2006. 496 с. 61  

8.  Лозниця В. Форми організації навчання у вищій школі. Психологія і 
педагогіка. Київ, 2000. С. 280 – 298.  

9.  Мирошник О., Тарасевич Н. Педагогічна майстерність: теорія і практика 
професійного становлення майбутнього вчителя. Витоки педагогічної майстерності. 2012. 
Вип. 9. С. 136 – 140.  

10. Сисоєва С. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум, 2006. 
344 с.  

11. Соколова І. Технологія організації методичної роботи у вищому закладі освіти. 
Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. Київ: ВІПОЛ, 2001. С. 440 – 457.  

12. Стеценко В. Організація практичної підготовки студентів у магістратурі. Нові 
технології навчання: науково-методичний збірник. Київ: Науково-методичний центр вищої 
освіти, 2004. Вип. 37. С. 37 – 43.  

13.  Сущенко Л.О. Методика формування дослідницьких умінь майбутніх 
педагогів у процесі професійної підготовки: результати дослідження. Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні технології, 2013. № 4 (30). С. 301 – 309.  

14.  Цехмістрова Г. Методологічне обґрунтування проведення семінарських занять 
у вищих навчальних закладах. Проблеми освіти. Київ, 2001. Вип. 24. С. 14 – 25.  

15. Швець Є., Швець Д.Є.Організація поточного і підсумкового контролю знань 
студентів при модульнорейтинговій технології навчання. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2010. 
Вип. 42. С. 227 – 235.  

Посилання на сайти 
1. www.students.net.ua – український освітній портал для студентства 
2. www.znz.edu-ua.net – освітній портал нормативно-правового і програмно-методичного 

забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах України 
3. www.school.edu-ua.net – освітній сайт, який представляє в Інтернеті українські 

навчальні програми, підручники, довідники, методичні посібники 
4. http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm - дистанційне навчання в післядипломній 

педагогічній освіті 
5. www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання 
6. www.education.gov.ua - сайт Міністерства освіти і науки 
7. www.nbuv.go.ua – сайт бібліотеки ім. В.Вернадського  

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний телефон, планшет з підключенням до Інтернет, мультимедійний 

проектор, екран для; 
 - комунікації та опитувань  
 - виконання домашніх завдань 

http://www.students.net.ua/
http://www.znz.edu-ua.net/
http://www.school.edu-ua.net/
http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm
http://www.udl.org.ua/
http://www.education.gov.ua/
http://www.nbuv.go.ua/


 - виконання завдань самостійної роботи  
 - проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
 - унаочнення лекційних занять. 
 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 
передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення 
документів; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компете
нтності 
(згідно 
ОПП) 

Назва компетентності Код 
програм

ного 
результ

ату 
навчанн

я 

Назва програмного 
результату навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-2 Здатність до абстрактного 
та критичного мислення, 
аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-
наслідкових зв'язків у 
предметній галузі. 

ПРН  3 Володіти 
спеціалізованими 
концептуальними 
знаннями у сфері 
освітніх наук, педагогіки 
та психології вищої 
школи, інклюзивної 
педагогіки, 
комп’ютерно-
інформаційних 
технологій та інтернет-
ресурсів у професійному 
саморозвитку; 
аналізувати передовий 
педагогічний досвід та 
впроваджувати кращі 
практики у своїй 
професійній діяльності. 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      МО1 

ЗК-3 Здатність до розуміння 
предметної області та 
професійної діяльності, 
застосовування знань та 
кращих практик 

ПРН 8 Знати і застосовувати 
традиційні та інноваційні 
форми, методи, методики 
й технології організації 
освітнього процесу у 
вищій школі, зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні технології 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      МО1 

ЗК-10 Здатність об’єктивно 
оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваної діяльності 

ПРН 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРН 14 

Вміти 
організувати/моделювати 
дидактичний та 
виховний процес у 
закладі вищої освіти, 
враховуючи інклюзивні 
аспекти навчання та 
полікультурні, ґендерні 
підходи у вихованні; 
розробляти навчально-
методичне забезпечення 
освітнього процесу 
 
Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      МО1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      МО1 



узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість в 
освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну діяльність 
на належному 
професійному рівні, 
брати участь у роботі 
кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
нести відповідальність за 
виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики 

 

ФК-3 Здатність до організації 
освітнього процесу з 
використанням сучасних 
засобів, форм і методів, 
методик та технологій; 
володіння методикою 
викладання фахових 
дисциплін. 
 

ПРН 8 Знати і застосовувати 
традиційні та інноваційні 
форми, методи, методики 
й технології організації 
освітнього процесу у 
вищій школі, зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні технології. 
 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      МО1 

ФК-4 Здатність планувати, 
організовувати, 
розробляти, 
реалізовувати, керувати 
проєктами/програмами, 
застосовувати сучасні 
методи проведення 
досліджень, аналізувати 
та презентувати 
результати досліджень у 
галузі освіти, 
дотримуватися 
академічної доброчесності 

ПРН 14 Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість в 
освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну діяльність 
на належному 
професійному рівні, 
брати участь у роботі 
кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
нести відповідальність за 
виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      МО1 

ФК-8 Здатність адекватно 
застосовувати сучасні 
засоби контролю й 
оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів 
освіти та проводити 
моніторинг якості освіти; 
володіти діагностичним 
інструментарієм оцінки 
якості освітньої діяльності 

ПРН 8 Знати і застосовувати 
традиційні та інноваційні 
форми, методи, методики 
й технології організації 
освітнього процесу у 
вищій школі, зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні технології. 
 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 
МН7 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      МО1 

ФК-11 Здатність моделювати 
професійну підготовку 
майбутніх фахівців, 

ПРН 6 Вміти 
організувати/моделювати 
дидактичний та 

МН1 МН2 
МН3 МН4 
МН5 МН6 

МО2 МО4 
МО6 МО7 
МО9      МО1 



уміння визначати освітні 
та виховні цілі, управляти 
педагогічним процесом і 
прогнозувати його 
результат 

виховний процес у 
закладі вищої освіти, 
враховуючи інклюзивні 
аспекти навчання та 
полікультурні, ґендерні 
підходи у вихованні; 
розробляти навчально-
методичне забезпечення 
освітнього процесу. 
 

МН7 

  
Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату);  
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  
МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота.  

 
Методи оцінювання результатів 

МО1 – екзамени;  
МО2 –усне або письмове опитування; 
МО4 –тестування;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист практичних робіт 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Методика викладання дисциплін в ЗВО» 
Поточне тестування та самостійна робота 

ІН
Д

З 

Ек
за

ме
н 

С
ум

а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
5 

 
40 

 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Модульна контрольна - 5 

 
Розподіл балів за видами діяльності 

№№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Обов’язкові  
1 Робота на лекційних заняттях, 

конспекти лекцій 
1 б. за лекцію 10 

2 Виконання завдань, опитування та 
участь в обговоренні під час 
практичних занять, поточне 
тестування 

1 б. за заняття 9 

3 Виконання завдань лабораторних 
занять, поточне тестування 

1 б. за заняття 22 



4 Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 б. за тему 10 

5 Модульна контрольна робота 1-5 б 5 
6 ІНДЗ 1-4 4 
 Підсумковий контроль (екзамен)  40 балів 40 

 
Система та критерії оцінювання 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 
різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 
вищої освіти при вивченні дисципліни.  

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 
про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 
критеріями: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС 

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

 
 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності 

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахо 
вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним 
матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість 
яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 
Достатній 
(конструктивно-
варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
добре 

74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи 
для підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
задовільно 

 
 
 
 
зараховано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому 
за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з 
можливістю 
повторного 
складання 
семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину 
навчального матеріалу  

 
 
 
 
Низький 
(рецептивно-
продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовільно 

 
 
 
 
не зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 
досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 
наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо.  

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. 

Політика дисципліни  
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 
здобувачів вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо.  

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 
та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на 
заняття; недоцільне користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 
завдання, які передбачені у силабусі. 
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