
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ В ЗВО 
Мета курсу – формування фахівця високого рівня та комплексна підготовка 

сучасного викладача, який має значний творчий потенціал. Методика викладання в 
ЗВО сприяє реалізації вищезазначеного на основі впровадження у навчально-
виховний процес сучасних освітніх технологій та оригінальних авторських методик. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як теорія і практика 
вищої школи в Україні, педагогічна та професійна психологія, моделювання 
діяльності фахівця тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність орієнтуватися у сучасному освітньому просторі; 
здатність формувати особистістно-орієнтоване і динамічне середовище 
життєдіяльності студента; застосовувати теоретичні знання з методики, психолого-
педагогічних та фахових наук для практичної організації навчально-виховного 
процесу з навчальних дисциплін у вищій школі; забезпечувати єдність мети, змісту, 
методів та засобів навчання, його організаційних форм; організовувати та проводити 
науково-педагогічні дослідження з актуальних проблем методики викладання вищої 
школи; здійснювати комплексний методичний аналіз чинних підручників та 
навчальних посібників з фахових дисциплін; планувати навчальну, методичну, 
наукову і виховну роботу викладача вищої школи; моделювати різні види навчальних 
занять, самостійну роботу студентів з навчальних дисципліни; добирати систему 
ефективних методів, форм, засобів навчання для організації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів; аналізувати аудиторні заняття, давати їм психолого-педагогічну 
та науково-методичну оцінку; здійснювати керівництво навчальними практиками 
студентів; аналізувати, узагальнювати та впроваджувати у практичну діяльність 
викладача вищої школи перспективний педагогічний досвід з вивчення фахових 
дисциплін; підвищувати свій загальноосвітній і фаховий рівень, організовувати 
самоосвіту, творчо користуватись різними джерелами інформації. 

Програмні результати навчання: 
знати: загальні науково-теоретичні  основи методики викладання навчальних 

дисциплін у вищих освітніх закладах; концептуальні засади організації навчально-
виховного процесу вищої школи на сучасному етапі впровадження кредитно-
модульної системи навчання; структура та зміст  навчальних планів, модульних 
навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників з навчальних 
дисциплін; принципи навчання у вищих освітніх закладах та шляхи їх реалізації у 
навчально-виховному процесі; методи науково-педагогічних досліджень та сучасні 
технології в організації навчально-виховного процесу у вищій школі; система 
сучасних засобів навчання, їх дидактичні особливості та методика використання; 
типологія та структура сучасних видів аудиторних занять, традиційні та нестандартні 
форми навчання. 

уміти: аналізувати психолого-педагогічні, організаційно-методичні явища і 
процеси у вищому освітньому закладі; враховувати особливості студентського віку у 
ході проектування складових навчально-виховного процесу; розробляти та проводити 
навчальне заняття із використанням сучасних технологій навчання, інноваційних 
форм організації заняття; творчо застосовувати знання і способи діяльності, здобуті 
під час навчання; аналізувати ,планувати та організовувати різноманітні види 
навчальних і поза аудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи 
навчання, виховання і розвитку студентів;  апробувати найбільш ефективні прийоми і 
методи навчання, що застосовуються в системі педагогічного процесу; розробляти 
ефективну дидактичну систему організації освітнього процесу. 



володіти: навичками планування структури, змісту, процесу організації лекції, 
практичного та семінарського занять; конструювати навчальні заняття за 
оптимальним поєднанням методів навчання; креативно розв’язувати методичні 
проблеми; розробляти методичну складову сучасних технологій навчання у ЗВО; 
працювати з науково-методичною літературою 

Основний категоріальний апарат навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна, педагогічний процес, компоненти цілісного 

педагогічного процесу, закономірності педагогічного процесу вищої школи, 
методика, педагогічні дисципліни, компетентності викладача вищої школи,  система 
вищої освіти, суб’єкти освітнього процесу у вищій школі: викладач і студент; 
професійно-педагогічна культура викладача, компетентнісний підхід, професійна 
компетентність викладача вищої школи, комунікативна культура, педагогічне 
спілкування, культура педагогічного спілкування, суб’єкт освітнього процесу, 
професійно-педагогічна діяльність, об’єкт педагогічної діяльності, суб’єкт 
педагогічного процесу, самостійна навчальна діяльність, лекція як провідна форма 
навчання у вищому освітньому закладі, проблемна ситуація, семінарське заняття, 
кейс-метод, конструктор кейс-методу, практичне заняття, лабораторне заняття, 
консультування, методичне забезпечення самостійної роботи, педагогічна технологія, 
освітня технологія, інтенсивні освітні технології, науково-дослідна робота, 
методологія педагогіки, методи науково-педагогічних досліджень, педагогічний 
експеримент. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Основи організації процесу навчання у вищій школі в контексті 

копетентнісно орієнтованої парадигми розвитку освіти. Методика викладання у 
вищій школі як педагогічна дисципліна в системі цілісного педагогічного процесу 
ЗВО. Вступ до навчальної дисципліни. Поняття про цілісний педагогічний процес. 
Характеристика компонентів цілісного педагогічного процесу у вищій школі. 
Закономірності педагогічного процесу вищої школи. Особливості організації 
освітнього процесу у вищій школі. Місце і роль  – Методики викладання у вищій 
школі в системі педагогічних дисциплін. Предмет, зміст, структура методики 
викладання у вищій школі. Мета і завдання методики викладання, її значення для 
формування професійно-цінних компетентностей викладача. Формування 
професійно-педагогічної культури та професійної компетентності викладача в системі 
вищої освіти. Викладач у системі вищої освіти. Проблема формування професійно-
педагогічної культури викладача в умовах ЗВО. Процесуальні та змістові аспекти 
використання компетентнісного підходу як сучасної освітньої парадигми вищої 
школи. Професійна компетентність викладача вищої школи. Культура педагогічного 
спілкування. Викладач і студент як основні суб’єкти процесу навчання у вищій школі. 
Роль викладача як суб’єкта освітнього процесу. Професійна діяльність викладача 
вищої школи. Студент як об’єкт педагогічної діяльності. Студент як суб’єкт 
педагогічного процесу. Студент як суб’єкт самостійної навчальної діяльності. Форми 
і методи навчання у вищій школі. Методичні основи підготовки та проведення 
лекційних занять. Методика підготовки та проведення семінарських занять. Методика 
організації та проведення лабораторних і практичних занять. Консультування як 
форма роботи зі студентами. Організація самостійної роботи студентів. Форми, 
методи й засоби організації самостійної навчальної діяльності студентів. Практична 
підготовка магістранта: організація асистентської практики. Види та прийоми 
активізації процесу навчання у вищій школі. Використання сучасних освітніх 
технологій. Застосування сучасних технічних засобів у процесі навчання. 
Дистанційне навчання як самостійний елемент сучасної підготовки студентів. 



Активізація процесу навчання засобами організації ділових ігор. Організація 
навчально-пізнавальної діяльності студентів з використанням нових інформаційних 
технологій. 

Організація, управління та контроль навчальної та науково-дослідної 
роботи студентів у вищій школі. Організаційно-методичне забезпечення освітнього 
процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання у ЗВО. Навчально-
методичний комплекс спеціальності та окремих навчальних дисциплін. Навчальний 
графік, робочі програми та тематичні плани. Організація аудиторної роботи зі 
студентами. Системно-блочна організація змісту самостійної навчальної діяльності 
студентів. Організація праці викладача. Роль кафедри в управлінні навчальним 
процесом. Організація роботи кураторів груп у вищій школі. Оцінювання навчальних 
досягнень студентів, контроль і самоконтроль навчальної роботи у ЗВО.  Модульна 
система організації освітнього процесу й рейтинговий контроль знань студентів. 
Поняття про сутність контролю, його компоненти. Функції контролю. Педагогічні 
вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів. Критерії оцінювання 
навчальних досягнень студентів. Методи і форми контролю знань студентів. 
Самооцінка та здійснення самооцінювальної діяльності суб’єктом навчальної 
діяльності. Система вмінь самоорганізації й самоконтролю студентів. Інтеграція 
науково-дослідної роботи викладачів і студентів в умовах вищого освітнього закладу. 
Роль наукової праці в розвитку творчих здібностей студента. Сутність навчально-
дослідної роботи студентів. Зміст і форми науково-дослідної роботи студентів у 
сучасних ЗВО. Шляхи та методи залучення студентів до здійснення науково-
дослідної роботи. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури. Методологія 
педагогіки. Специфіка науково-педагогічних досліджень з методики викладання у 
вищій школі.  Поняття про методологію педагогіки, її рівні. Філософська основа 
педагогічних досліджень. Науково-педагогічні підходи до вивчення педагогічних 
явищ і процесів. Методи науково-педагогічних досліджень. Особливості організації і 
здійснення науково-педагогічних досліджень з методики викладання у вищій школі. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


