
Інформаційна довідка 

1. Вид і назва: Сучасні методи викладання у вищій школі 

2. Код: 

3. Тип: нормативна 

4. Рівень: третій рівень підготовки (Phd) 

5. Семестр, в якому викладається: 1-й 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 4 

7. Лектор (викладач): д.пед.н., доц. Резван О.О. 

8. Результати навчання: 

 сформованість науково-методичної компетентності у галузі реалізації 

навчального процесу з викладання дисциплін; 

 знання основ організації навчального процесу у вищій школі; основних 

типів навчальних занять у ВНЗ; способів, методів та форм підготовки та 

реалізації навчальних занять в умовах компетентнісного освітнього процесу; 

 уміння планувати (за модулями та темами) викладання навчальної 

дисципліни; створювати навчальну документацію викладача ВНЗ; 

створювати плани-конспекти різних видів навчальних занять у ВНЗ; 

планувати та створювати банк даних з комплексу контрольних заходів 

дисципліни; планувати теми та види контролю самостійної роботи студентів; 

 уміння підготовки та реалізації різних типів навчальних занять у вищій 

школі; 

 уміння застосовувати інновації у практичній педагогічній діяльності. 

9. Дисципліни, на які спирається: знання у галузі психології, філософії, 

загальної дидактики 

10. Зміст: дисципліна «Сучасні методи викладання у вищій школі» 

призначена для аспірантів всіх спеціальностей освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії. 

Дисципліна є нормативною для аспірантів зазначених спеціальності і 

передбачає набуття професійних компетентностей щодо розв'язання 

методико-педагогічних проблем у галузі організації навчального процесу у 

вищій школі, зокрема за фаховою дисципліною;  

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань теоретичного та прикладного характеру. 

11. Форми та методи навчання: Викладання курсу передбачає застосування 

різноманітних форм і методів навчальної роботи, зокрема, проведення 

аудиторних та практичних занять, виконання індивідуальних самостійних 

завдань тощо. Вони спрямовані на активізацію самостійного мислення 

аспірантів, виховання творчого підходу до вирішення професійних завдань. 

Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни диференційований залік (100 

бальна система). 

12. Мова навчання: українська 

 

 

 



Information  list 

1.Type and  tytle:                                  Subject « Modern Methods of Teaching in Higher 

School » 

2.Code:                                                            

3.Type:                                                           Normative  

4.Level:   

                                         

The third level of training (Phd) 

5.Semester lectured:                      1 

 

6.Number of ECTS credits:                     4 

 

7.Lecturers:               Professor Oksana Rezvan 

 

8. The outcomes of learning:  

• formation of scientific and methodological competence in the field of 

implementation of the educational process in teaching disciplines; 

• knowledge in the fundamental organization of the educational process in higher 

school; the main types of educational activities in higher educational 

establishments; methods and forms of preparation and realization of educational 

activities in conditions of competent educational process; 

• ability to plan (according to modules and topics) teaching discipline; to create 

teaching documentation of a university teacher; create plans-abstracts of different 

types of educational activities in higher educational establishments; to plan and 

create a data bank from a set of discipline control measures; to plan the topics and 

types of control of students' individual work; 

• ability to prepare and implement various types of training in higher education; 

• ability to apply innovations in practical pedagogical activities. 

9. Basic knowledge: the field of psychology, philosophy, general didactics 

10.Content: The discipline "Modern Methods of Teaching in Higher School" is 

intended for postgraduate students of all specialties of educational and scientific 

program of preparation of the doctor of philosophy.  

The discipline is normative for postgraduate students of and involves acquiring 

professional competencies in solving methodological and pedagogical problems in 

the field of organization the educational process in higher education, in particular, 

in specialty discipline;  

deep thinking of the existing and creation of new integrated theoretical and 

practical knowledge. 

11. Forms and methods of teaching: Teaching the course involves applying 

various forms and methods of educational work, in particular, holding of classroom 

and practical classes, performance of individual independent tasks, etc. They are 

aimed at intensifying the independent thinking of post-graduate students, educating 

a creative approach to solving professional problems. The final assessment of 

students' knowledge of a discipline is a graduated score (100 points system). 

12. Language of teaching: Ukrainian 

 


