
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета дисципліни 

 

Метою дисципліни «СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ» є формування у аспірантів науково-методичної компетентності у галузі 

реалізації навчального процесу з викладання дисциплін 

 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
відповідно до структурно-логічної схеми Освітньої програми 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Вхідна Дисципліни професійного блоку 

 Педагогічна практика 

  

 

3. Результати навчання 
відповідно до Матриці забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) компонентами 

чинної Освітньої програми 

 

Програмний результат 

навчання (за ОП)* 
Результат навчання за дисципліною (знати, 

вміти, мати навички, аналізувати тощо)** 
Тема 

(номер) 

РН 1. Знати історію 

розвитку та сучасний стан 

наукових знань у галузі 

РН 1.1. Уявляти особливості 

реформування вищої освіти в контексті 

Болонського процесу. 

РН 1.2. Уміння аналізувати та 

класифікувати інновації в освіті 

РН 1.3.Уміння реалізовувати у практиці 

сучасні освітні технології 

Т. 1 

 

 

Т. 5 

 

Т. 6 

Т. 7 

РН 4. Можуть планувати і 

вирішувати завдання 

стосовно професійного 

розвитку особистості, 

зокрема в галузі 

РН 4.1. Знати основні типи навчальних 

занять у ВНЗ; способи, методи та форми 

підготовки та реалізації навчальних занять 

в умовах компетентнісного освітнього 

процесу 

РН 4.2. Уміти організовувати навчальний 

процес у вищій школі: створювати 

навчальну документацію викладача ВНЗ; 

розробляти плани та конспекти проведення 

різних типів занять відповідно стандартів 

спеціальності; орієнтуватись у 

інноваційно-інформативній базі 

дисципліни та вимогах до 

компетентностей, що мають бути 

сформовані у студентів у процесі її 

викладання. 
 

Т. 1 

Т. 2 

 

 

 

Т.2 

Т.3 

Т.4 



Програмний результат 

навчання (за ОП)* 
Результат навчання за дисципліною (знати, 

вміти, мати навички, аналізувати тощо)** 
Тема 

(номер) 

РН 10 Володіють 

методикою підготовки 

дисертаційних досліджень 

РН 10.4 Мати уявлення про структуру 

наукової статті, особливості комунікації із 

редакційними колегіями журналів 

 

Т. 2 

РН 15. Здатність 

здійснювати викладацьку 

діяльність за основними 

освітніми програмами в 

галузі 

РН 15.1 Здобувач освіти  може 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. 

Т. 2 

Т. 3 

Т. 4 

 

  



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1*  

Змістовий модуль 1  Основи організації процесу навчання у вищій школі в 

контексті компетентнісно орієнтованої  парадигми розвитку освіти. 

Тема 1 Компетентнісний підхід у освіті.  

Реформа освіти. Нові парадигми у навчанні. Оновлення змісту освітніх 

програм з урахуванням компетентнісного підходу. 

Тема 2 Організація навчального процесу у ЗВО. 

Система навчально-виховного процесу ЗВО. Види діяльності викладача ЗВО. 

Документи, що унормовують діяльність викладача ЗВО: індивідуальний план, 

робоча навчальна програма дисципліни. 

 

Змістовий модуль 2  Методика проведення різних типів занять. 

Тема 3 Основні форми проведення інформаційних видів занять. 

Лекція як основна форма занять у ЗВО. Види і типи лекцій. Діяльність 

викладача у підготовці та проведенні лекції. Семінар як форма інформаційного 

заняття. Особливості організації семінару. 

Тема 4 Види практичних занять у вищій школі. Організація контролю навчальної 

діяльності студентів 

Практикум, лабораторне заняття, практичне заняття на техніці як види 

практичних занять у ЗВО. Діяльність викладача щодо узгодження самостійної 

роботи студента та контролю його навчальної діяльності. Види контрольних заходів 

у ЗВО. 

 

Змістовий модуль 3  Інноваційні технології у навчанні. 

Тема 5 Інновації в освіті. Суть та класифікації. 

Проблема технологічного підходу в освіті. Інноваційні засоби навчання у 

практиці викладача ЗВО. 

Тема 6 Сучасні педагогічні технології: кредитно модульна та інтерактивна 

Організація взаємодії викладача та студентів у межах реалізації навчальної 

діяльності. Структурування дисципліни за кредитами та модулями. Ігрові технології 

у навчанні студентів як засіб підвищення пізнавального інтересу студента. 

Тема 7 Сучасні педагогічні технології: multi-media та рефлексивна технології. 

Застосування засобів комп’ютерного навчання у викладанні дисциплін: 

програми MOODLE, mind mapping, POUER POINT та інші. Організація рефлексії 

діяльності студентів. 
 

5. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено 

 

6. Структура навчальної дисципліни 
 

Змістові модулі  

та теми (номери) 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 13 13  94 

Змістовий модуль 1 *4 (30)     



Змістові модулі  

та теми (номери) 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лек. практ. лаб. сам. роб. 

Тема 1  2 2  11 

Тема 2  2 2  12 

Змістовий модуль 2   *6 (30)     

Тема 3  2 2  11 

Тема 4  2 2  12 

Змістовий модуль 3   *4 (60)     

Тема 5  2 2  16 

Тема 6  2 2  16 

Тема 7  1 1  16 
*кількість годин, відведених на змістовий модуль, має бути кратною 0,5 кредиту ЄКТС 

(15 годин). 

**кількість годин, відведених на аудиторне заняття за темою, має бути кратною одній 

академічній годині.  

7. Структура і розподіл балів 
 

Змістові модулі  

та теми (номери) 

Максимальна кількість балів 

усього 
у тому числі 

практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 *30    

Тема 1  5  5 

Тема 2  5  15 

Змістовий модуль 2   *30    

Тема 3  5  10 

Тема 4  5  10 

Змістовий модуль 3   *40    

Тема 5  7  6 

Тема 6  7  6 

Тема 7  8  6 

Підсумковий контроль  - - - 
*максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти може отримати за змістовий модуль 

або індивідуальне завдання, має відповідати (бути пропорційною) кількості годин, відведених на 

змістовий модуль/індивідуальне завдання (згідно розділу 6). 

8. Теми практичних занять 

№ 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Макс. 

кількість 

балів 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  
(згідно розд. 3) 

з/п 

 МОДУЛЬ (семестр) 13 42 - 

 Змістовий модуль 1 

Основи організації процесу 

навчання у вищій школі в 

контексті компетентнісно 

4 10  



№ 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Макс. 

кількість 

балів 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  
(згідно розд. 3) 

з/п 

орієнтованої  парадигми 

розвитку освіти 

1 Компетентнісний підхід у 

освіті 
2 5 

РН 1.1. 

РН 4.1 

2 Організація навчального 

процесу у ВНЗ 
2 5 

РН 4.1. 

РН 4.2. 

РН 10.4 

РН 15.1 

 Змістовий модуль 2 

Методика проведення 

різних типів занять 

4 10  

3 Основні форми проведення 

інформаційних видів занять 
2 5 

РН 4.2 

РН 15.1 

4 Види практичних занять у 

вищій школі. Організація 

контролю навчальної 

діяльності студентів 

2 5 
РН 4.2 

РН 15.1 

 Змістовий модуль 3 

Інноваційні технології у 

навчанні  

6 22  

5 Інновації в освіті 2 7 РН 1.2 

6 Cучасні педагогічні 

технології: кредитно 

модульна та інтерактивна  

2 7 РН 1.3 

7 Сучасні педагогічні 

технології: multi-media та 

рефлексивна технології  

1 8 РН 1.3 

 

 

9. Теми лабораторних занять 

Не передбачено 

 

10. Самостійна робота* 

№ Назва  

Бюджет 

часу 

(години) 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми контролю 

та звітності 

Шифр 

результату 

навчання за 

дисципліною  

(згідно розд. 

3) 

 МОДУЛЬ (семестр)   - - 

 Змістовий модуль 1 23 20   



№ Назва  

Бюджет 

часу 

(години) 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми контролю 

та звітності 

Шифр 

результату 

навчання за 

дисципліною  

(згідно розд. 

3) 

1 

Тема 1 

Компетентнісний 

підхід у освіті  

11 5 Опрацювання 

наукової статті, 

створення 

узагальнювальної 

таблиці 

РН 1.1. 

РН 4.1 

2 

Тема 2  

Організація 

навчального 

процесу у ВНЗ  

12 15 Опрацювання 

документації 

викладача 

кафедри. 

Створення 

моделі робочої 

навчальної 

програми 

дисципліни 

РН 4.1. 

РН 4.2. 

РН 10.4 

РН 15.1 

 Змістовий модуль 2 23 10   

3 

Тема 3 

Основні форми 

проведення 

інформаційних 

видів занять 

11 

10 Створення 

моделі 

лекційного 

заняття (за 

темою) 

РН 4.2 

РН 15.1 

4 

Тема 4 

Види практичних 

занять у вищій 

школі. Організація 

контролю 

навчальної 

діяльності студентів  

12 

 

 

 

10 

Створення 

моделі 

практичного 

заняття у формі 

ділової гри (за 

темою) 

РН 4.2 

РН 15.1 

 Змістовий модуль 3 48 18   

5 
Тема 5.  

Інновації в освіті 

16 6 Доповідь за 

темою 
РН 1.2 

6 

Тема 6 

Сучасні педагогічні 

технології: 

кредитно модульна 

та інтерактивна  

16 6 Складання 

таблиці 

тематично-

кредитного 

розподілу 

дисципліни 

РН 1.3 

7 

Тема 7 

Сучасні педагогічні 

технології: multi-

media та 

16 6 Презентація 

технологій multi-

media (за 

вибором). 

РН 1.3 



№ Назва  

Бюджет 

часу 

(години) 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми контролю 

та звітності 

Шифр 

результату 

навчання за 

дисципліною  

(згідно розд. 

3) 

рефлексивна 

технології  

Організація 

рефлексії власної 

доповіді 
*зміст, види, рекомендований розподіл часу, форми контролю та звітності регламентуються 

Положенням про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. 

 

 

11. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

• Усне опитування 

• Письмовий контроль (оцінювання результатів самостійної роботи) 

• Практична перевірка умінь і навичок 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Залік 

Поточна атестація та самостійна робота 

Сума 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

30 30 40 
100 

100 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

 за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 



12. Методичне забезпечення 

 

1. Дистанційний курс «Сучасні методи викладання у вищій школі». 

[Електронний ресурс].  Режим доступу: id 2634  

2. Резван О.О. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник, 

МОН Харків, ХНАДУ, «Міськдрук»,  2012. – 152 с. 

 

13. Рекомендована основна література 

1. Вітвицька, Світлана Сергіївна. Основи педагогіки вищої школи: підручник 

за модульно-рейтинговою системою навчання / С. С. Вітвицька.-2-ге вид.- К.: 

ЦУЛ, 2011. - 384 с. 

2. Жигло, Оксана Олександрівна. Конспект лекцій з курсу "Психологія і 

педагогіка": для студ. 1 курсу ден. та заоч. форм навч. напр. підг. "ЕП", "ОА" / 

О.О.Жигло; ХНАМГ.-Х.: ХНАМГ, 2011. - 74с. 

3. Метешкин, Константин Александрович. Краеугольные камни пирамиды 

знаний научно-педагогических и педагогических работников. ХХІ век: учебник / 

К. А. Метешкин; ХНАМГ.-Х.: ХНАМГ, 2012. - 335 с. 

4. Пальчевський, Степан Сергійович. Педагогіка: навч. посібник / С. С. 

Пальчевський.-2-ге вид.- К.: Каравела, 2012. - 496 с. -(Українська книга). 

5. Теорія та практика ноосферної освіти в Україні. У 2-х кн.. Кн. 1. Наукові 

та філософські основи ноосферної освіти: метод. посібник / за ред. Г. В. 

Курмишева; Т. В. Олійник.-Х., 2012. - 316 с. 

6. Чередниченко, Олена Миколаївна. Конспект лекцій з курсу "Педагогіка та 

психологія вищої освіти": для студ. 5 курс. денн. форми навч. спец. "ЕОНС" / О. 

М. Чередниченко; ХНАМГ.-Х.: ХНАМГ, 2012. - 32 с. 

 

 
14. Рекомендована допоміжна література та інформаційні ресурси  

навчально-методичні видання, практикуми, хрестоматії, довідники, нормативні та інші 

видання (наявні у Науковій бібліотеці Університету), також посилання на електронні ресурси, 

які наявні у вільному доступі та мають дозвіл власника авторських прав на вільне використання 

в освітньому процесі  
 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для 

студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с. 

2. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: [навчальний посібник за 

модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури]. / 

С.С.Вітвицька – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.– 396 с. 

3. Дубасенюк О.А. Методика викладання педагогіки: навч.посіб./ 

О.А. Дубасенюк. – Житомир: ЖДУ, 2008. – 491 с. 

4. Кларин М.В. Дидактика ХХ1 века и вызовы современного образования / 

Современные проблемы педагогической науки и образования. С. 97 – 108. 
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