
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Мета курсу: забезпечення загальної теоретичної підготовки здобувачів вищої 

освіти, яка слугуватиме основою для їхньої педагогічної діяльності у закладі вищої 
освіти, здатності до оволодіння основними складовими педагогічної майстерності; 
розуміння дидактичних можливостей та особливостей різноманітних технологій 
навчання; розвиток педагогічного мислення, педагогічних здібностей, педагогічної 
творчості; виховання професійно-значущих якостей, педагогічної моральності, 
психолого-педагогічної культури здобувачів вищої освіти. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як психолого-
педагогічний супровід професійного самовизначення, педагогічний контроль в 
системі освіти, методика вузівського викладання,  теорія і практика вищої школи в 
Україні, інноваційні технології навчання тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аргументувати особливості з питань освітньої політики 
в зарубіжних країнах, аналізувати і оцінювати економічне забезпечення освіту, 
розробляти варіанти управління освітньою організацією з урахуванням зарубіжного 
досвіду, використовувати зарубіжні освітні технології у вітчизняній практиці; знати 
особливості сучасного етапу розвитку освіти в світі та зарубіжних країнах, місце 
освітнього процесу в різних державах в системі освіти, особливості співвідношення 
державних і ринкових регуляторів у системі освіти, різні форми фінансування 
освітніх організацій, менеджмент і маркетинг у системі освіти; володіти способами 
аналізу, тлумачення та опису порівняння освітніх систем, сучасними освітніми 
технологіями, напрямами реформування системи освіти, прийомами прийняття 
відповідальних правових і економічних рішень, інтеграції поведінки  

Програмні результати навчання: 
знати: систему вищої освіти України; основні характеристики процесу 

навчання у закладі вищої освіти; структуру процесу навчання у вищої школі; сутність 
викладання як дидактичного процесу; сутність учіння як дидактичного процесу; 
функції процесу навчання; сучасні дидактичні та методичні вимоги до проектування, 
організації та проведення різних форм навчальних занять у закладі вищої освіти; 
особливості технологій традиційного навчання;  особливості сучасних технологій 
навчання;  особливості інноваційних технологій навчання; педагогічні засади 
організації процесу навчання; найбільш відомі технології навчання. 

уміти: використовувати дидактичні можливості різноманітних технологій 
навчання; будувати дидактичну структуру навчальних занять; реалізовувати функції 
контролю за навчально-пізнавальної діяльністю студентів; встановлювати правильні 
відносини зі студентами в процесі педагогічної взаємодії; організовувати педагогічну 
діяльність і навчальну діяльність здобувачів вищої освіти відповідно до цілей певних 
технологій навчання; аналізувати педагогічні ситуації; використовувати рекомендації 
педагогіки та психології вищої школи щодо практичного застосування різноманітних 
технологій навчання; здійснювати предметно-логічний аналіз педагогічних 
технологій; використовувати вітчизняний та зарубіжний досвід запровадження 
сучасних технологій навчання;  надавати студентам педагогічну допомогу та 
підтримку в процесі навчання та виховання. 

володіти: інноваційними  методиками викладання фахових дисциплін у 
навчально-виховному процесі у закладах вищої освіти; практичними навичками 
аналізу відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов, що 
регулюють функціонування педагогічної сфери; навичками співвідносити власну 
наукову та професійну діяльність з вимогами чинних нормативно-правових актів (у 
тому числі основ права інтелектуальної власності), які регулюють внутрішню і 



зовнішню діяльність в педагогічній сфері; навичками об’єктивної оцінки і 
аргументування проблем та перспектив соціокультурної політики України. 

Основний категорійний апарат навчальної дисципліни  
Освітня технологія, інновація, педагогічна інноватика, інноваційні педагогічні 

процеси, якість вищої освіти, інформаційне суспільство, креативність освіти, 
інноваційна особистість, технології навчання, педагогіка співробітництва, 
особистісно-орієнтована освіта, компетентнісний підхід, інтерактивність, 
інформаційно-комунікаційні технології, активізація пізнавальної діяльності студентів, 
контекстне навчання  

Зміст навчальної дисципліни: 
Система вищої освіти в Україні. Загальні засади побудови системи вищої 

освіти в Україні. Заходи, які суттєво вплинули на збереження та розвиток вітчизняної 
системи вищої освіти. Структура системи вищої освіти в Україні. Характеристика 
основних компонентів структури системи вищої освіти в Україні. 

Сутність процесу навчання у вищій школі. Сутність процесу навчання. 
Навчання як об’єкт дидактичного та психологічного осмислення. Складові процесу 
навчання. Бінарний характер процесу навчання. Завдання, які необхідно вирішувати в 
процесі навчання. Основні функції процесу навчання. Суперечності процесу 
навчання. Основні компоненти процесу навчання. 

Сучасні методи і засоби навчання у вищій школі. Метод навчання як 
педагогічна категорія. Особливості методів навчання у вищій школі. Класифікація 
методів навчання. Методи організації та здійснення навально-пізнавальної діяльності 
здобувачів вищої освіти. Методи стимулювання та мотивації навально-пізнавальної 
діяльності здобувачів вищої освіти. Методи контролю і самоконтролю за 
ефективністю навчально-пізнавальної діяльністю. Педагогічна ефективність 
застосування методів навчання у закладах вищої освіти. Основні види засобів 
навчання і зв'язок між ними. 

Методика підготовки і проведення навчальних занять у закладах вищої 
освіти. Загальна характеристика форм організації навчального процесу у закладах 
вищої освіти. Дидактичні та методичні основи лекції у вищої школі. Дидактичні та 
методичні основи семінарських занять. Практичне заняття як форма взаємозв’язку 
теорії з практикою. Дидактичні вимоги до практичних занять. Особливості методики 
проведення консультацій. Дидактико-психологічні та методичні засади організації 
індивідуальних занять у закладах вищої освіти. 

Теоретичні основи педагогічних технологій. Технологічний підхід в освіті. 
Хронологія введення в педагогіку поняття «технологія». Різні підходи до тлумачення 
поняття «педагогічна технологія». Основні ознаки педагогічної технології. Структура 
опису педагогічної технології. Класифікація педагогічних технологій. Інноваційні 
процеси – підґрунтя для проектування нових технологій навчання у закладах вищої 
освіти.  

Сучасні технології навчання у закладах вищої освіти. Сучасні педагогічні 
технології у закладах вищої освіти як об’єктивна потреба. Технологія проблемного 
навчання. Технологія модульного навчання. Ігрові технології навчання. Технологія 
інтерактивного навчання. Комп’ютерні та інформаційні технології в освіті як складові 
педагогічних технологій. Особистісно-орієнтоване навчання у вищій школі. 
Актуальність вибору конкретних технологій у сучасному закладі вищої освіти. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 7 кредити ЄКТС, загальний обсяг 210 
годин, у тому числі 72 годин аудиторних навчальних занять і 138 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


