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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4,5 Обов’язкова  

Загальна кількість 

 годин – 135 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

контактних – 2 

самостійної роботи  

здобувача – 4 

16 год. 16 

Практичні 

16 год. 16 

Самостійна робота 

103 год. 103 

Вид контролю: екзамен 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 

фахових дисциплін у вищій школі» є: сприяти поєднанню теорії з практикою 

й включенню теоретичних знань у діяльність; усвідомлення потреби в 

оволодінні теоретичними знаннями для розв’язання проблем, пов’язаних із 

методикою викладання у вищій школі; розвитку аналітичних здібностей і 

педагогічного мислення, створенню сприятливих умов для задіяння 

інтелектуальних ресурсів особистості здобувача; ознайомленню з живими 

зразками організації освітнього процесу у вищій школі, кращим методичним 

досвідом педагогів-практиків, спонуканню до самооцінки та особистісного і 

професійного самовдосконалення. 



2. МАТРИЦЯ  

компетентностей, програмних результатів навчання, методів навчання, методів контролю з навчальної 

дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» 

 

Компетентності, які 

формуються з посиланням 

на шифр відповідно до 

освітньої програми 

Програмні результати 

навчання з посиланням на 

шифр відповідно до 

освітньої програми 

Методи навчання  

 

Методи контролю  

 

ЗК 1. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 4. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК 5. Здатність до адаптації 

та дій в новій ситуації.  

ФК 3. Обізнаність з різними 

контекстами, у яких може 

відбуватися навчання. 

ФК 1. Здатність виявляти 

потенційні зв’язки освітньої 

теорії, освітньої політики та 

практики. 

ФК 7. Здатність керувати 

освітніми практико 

ПРН 10. Здійснювати 

адаптацію та модифікацію 

існуючих наукових підходів 

до конкретних ситуацій 

професійної діяльності. 

ПРН 4. Розробляти 

програми соціально-

педагогічних інтервенцій. 

ПРН 5. Розробляти 

просвітницькі матеріали та 

програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній 

зв'язок, оцінювати якість.  

ПРН 6. Доступно та 

аргументовано представляти 

результати досліджень у 

письмовій та усній формах, 

брати участь у наукових 

дискусіях. 

ПРН 9. Здійснювати 

Словесні методи: інтерактивні 

лекції (проблемні лекції, лекції-

дискусії, лекції-презентації, 

лекції-демонстрації з 

використанням 

мультимедійного обладнання). 

Практичні методи: практичні 

заняття, навчальні дискусії, 

робота в групах, мозкова атака, 

робота в парах. Наочні методи: 

методи спостереження, 

ілюстрації, демонстрації, 

презентації. 

Робота з навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, аналіз. 

Відеометод у сполученні з 

новітніми інформаційними 

технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання: 

Спостереження за 

навчальною 

діяльністю здобувачів, 

усне опитування, 

оцінювання 

самостійної роботи 

(доповідь, есе, 

повідомлення, 

презентація, складання 

глосарію, ментальних 

карт, таблиць), 

екзамен.  



орієнтованими проєктами.  

ФК 9. Уміння розробляти та 

застосовувати освітню 

програму і навчально-

методичні матеріали 

відповідно до конкретного 

освітнього контексту. 

аналітичний пошук наукової 

інформації та оцінювати її за 

критеріями доцільності та 

достовірності. 

 

дистанційні, мультимедійні, 

веб-орієнтовані та ін. 

Самостійна робота: складання 

глосарію, ментальних карт, 

таблиць, написання доповіді, 

есе, повідомлення, підготовка 

презентацій. 
 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л
. 

п
р

. 

. 

с.
р

. 

л
. 

п
р

. 

с.
р

. 

Тема 1. Предмет, 

завдання, основні 

категорії та актуальні 

проблеми методики 

викладання у вищій 

школі 

26 4 4 18 26 4 4 18 

Тема 2. Удосконалення 

змісту навчальних 

дисциплін в контексті 

методики їх викладання 

23 4 2 17 23 4 2 17 

Тема 3. Методика 

підготовки та проведення 

лекції у вищій школі 

23 2 4 17 23 2 4 17 

Тема 4. Методика 

проведення практичних 

занять у вищій школі. 

21 2 2 17 21 2 2 17 

Тема 5. Методика 

розв'язання педагогічних 

ситуацій на практичних 

заняттях у вищій школі. 

21 2 2 17 21 2 2 17 

Тема 6 Реалізація 

виховного потенціалу 

навчального процесу у 

вищому навчальному 

закладі.  

21 2 2 17 21 2 2 17 

Усього годин 135 16 16 103 135 16 16 103 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми  Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Предмет, завдання, основні категорії та актуальні 

проблеми методики викладання у вищій школі. 

4 4 

2 Удосконалення змісту навчальних дисциплін в контексті 

методики їх викладання. 

2 2 

3 Методика підготовки та проведення лекції у вищій школі 4 4 

4 Методика проведення практичних занять у вищій школі 2 2 

5 Методика розв'язання педагогічних ситуацій на 

практичних заняттях у вищій школі. 

2 2 

6 Реалізація виховного потенціалу навчального процесу у 

вищому навчальному закладі. 

2 2 

Разом 16 16 

4.3. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми  Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Актуальні проблеми методики викладання фахових 

дисциплін у закладі вищої освіти. 

4 4 

2 Змістове наповнення навчальних дисциплін.  4 4 

3 Підготовка та проведення лекційних занять. 2 2 

4 Оптимальність методики і техніки лекції. 2 2 

5 Проведення практичних занять у ЗВО. 2 2 

6 Основні форми інтерактивних технологій навчання. 2 2 

 Разом 16 16 

4.5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми  Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Основні категорії методики викладання у вищій школі. 18 18 

2 Дидактичні вимоги до формування змісту навчальних 

дисциплін. 

17 17 

3 Лекція як організаційна форма навчання у ЗВО, її види та 

функції. 

17 17 

4 Дидактичні цілі та функції практичних занять. 17 17 

5 Методичні рекомендації щодо розв’язання педагогічних 

ситуацій. 

17 17 

6 Реалізація виховної функції освітнього процесу 17 17 

 Разом 103 103 



 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За накопичувальною 

100 – бальною шкалою 

За національною шкалою 

 

для екзаменів, звітів з 

практики, курсових 

робіт 

для заліків 

 

 

90 – 100 балів відмінно зараховано 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно не зараховано 

0 – 25 балів неприйнятно  
 

 

Питання до екзамену 

1. Предмет і завдання методики викладання дисциплін у вищій школі. 

2. Основні категорії методики викладання у вищій школі. 

3. Актуальні проблеми методики викладання дисциплін у вищій школі. 

4. Компоненти змісту освіти в контексті методики їх викладання. 

5. Дидактичні вимоги до формування змісту навчальних дисциплін. 

6. Критерії відбору змісту навчальних занять. 

7. Шляхи удосконалення змісту освіти. 

8. Лекція як організаційна форма навчання у ЗВО, її види та функції  

9. Ораторські вміння, що допомагають викладачу забезпечити 

ефективність лекцій. 

10. Які є види лекцій у закладі вищої освіти і чим обумовлений їх вибір? 

11. Які функції реалізує лекція як форма організації навчання у вищій 

школі?  

12. Як зацікавити здобувачів на початку лекції і чому це важливо? 

13. Які прийоми допомагають зберегти увагу здобувачів до змісту лекції? 

14.  Коротко розкрийте роль та сутність ораторських умінь, спрямованих 

на забезпечення успішності лекції. 

15. Дидактичні цілі та функції практичних занять. 

16. Використання на практичних заняттях сучасних інноваційних 

технологій. 

17. Різноманітні форми завдань для практичного заняття. 

18. Проблемні питання як спосіб активізації активності здобувачів на 

практичному занятті. 

19. Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удосконалення. 

20. Які поради ви дали б викладачам вищих навчальних закладів щодо 

підвищення коефіцієнта корисної дії практичного заняття? 

21. Дайте пропозиції щодо поліпшення внутрішньої мотивації здобувачів 

до підготовки до практичного заняття. 



22. Запропонуйте два-три прийоми активізації уваги здобувачів та 

розвитку їх пізнавальної активності на практичному занятті. 

23. Застосування теоретичних знань із педагогіки для успішного 

розв’язання педагогічних ситуацій. 

24. Типові помилки та педагогічно недоцільні дії викладача в проблемній 

ситуації. 

25. Реалізація виховної функції освітнього процесу. 

26. Здійснення виховного впливу в процесі викладання. 

27. У чому полягають основні проблеми методики викладання на 

сучасному етапі розвитку освіти? 

28. У чому полягає необхідність впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій навчання? 

29. Визначте ключові відмінності традиційного та інноваційного навчання. 

30. Визначте основні аспекти підготовки та проведення викладачем лекцій.  

31. Визначте основні аспекти підготовки викладачем практичного заняття. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

Діагностика результатів навчання включає диференційований та 

об'єктивний облік результатів освітньої діяльності здобувачів і включає 

наступні блоки: 

 контроль засвоєння теоретичних знань (усне опитування, 

обговорення проблемних питань, розв'язання ситуаційних завдань, виконання 

аудиторних та позааудиторних робіт тощо на практичних заняттях); 

 контроль самостійної роботи здобувачів (перевірка конспектів 

літературних джерел, доповідей, рефератів есе, повідомлень, презентацій, 

складаного глосарію, ментальних карт, таблиць); 

 підсумковий контроль: екзамен. 

 

 

7. Рекомендована література (основна, допоміжна)  
Основна 

1. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи. Підручник. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2019. 290 с. URL:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29032 

2. Зайченко І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі: навч. 

посіб. К.: Ліра-К, 2017. 456 с. 

3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Методика 

викладання фахових дисциплін у вищій школі» для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Педагогіка 

вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки денної та заочної 

форми навчання / Уклад.: С. А. Саяпіна, Н. С. Гарань, О. М. Сипченко. 

Слов’янськ, 2020. 60 с. 



4. Прищак, М. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій 

школі: курс лекцій. Вінниця, 2019. 150 с. URL: 

https://iq.vntu.edu.ua/repository/getfile.php/831.pdf 

5. Теорія та методика викладання фахових дисциплін у ЗВО: навчально-

методичний посібник / Укладач І. В. Казанжи. Миколаїв: СПД Румянцева, 

2018. 154 с. 

Допоміжна 

1. Аніловська Г. Я. Університетська освіта: навч. посіб. 3-е вид., 

переробл. і допов. Львів: Магнолія. 2018. 304 с. 

2. Афанасьев М. В., Полякова Г. А. Тренінгове навчання в закладі вищої 

освіти: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]. Харків: 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 323 с. 

3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник. Київ: 

ЦНЛ. 2018. 384 с. 

4. Зайченко І. В., Теслюк В. М., Каленський А. А. Основи педагогічної 

майстерності та етика викладача вищої школи: підручник. Київ: Видавництво 

Ліра-К, 2017. 484 с. 

5. Климова К. Я. Культура спілкування як елемент педагогічної 

майстерності викладача закладу вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені 

М. П. Драгоманова. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: 

збірник наукових праць. Вип. 31 (41). К. : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2019. 131 с. С. 76–79. 

6. Нарожна Н. І. Методика викладання фахових дисциплін: практикум. 

Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 152 с. URL: http://lira-
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