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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

 

Галузь знань 

02 Культура Нормативна 

 Напрям підготовки  

 

Модулів – 1 
                  (кількість семестрів) 

Спеціальність  

029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 
 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній ступень: 

магістр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

12 год 2 год 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

58 год 82 год. 

 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

є формування системи знань, умінь, навичок з навчання й виховання учнів, 

обґрунтування шляхів і умов ефективного впливу на їх особистісний розвиток, 

необхідних для ефективної діяльності вчителів. Державна національна програма 

«Освіта: Україна ХХІ», Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» та 

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021» роки визначають 

основні принципи і стратегію відродження та розвитку національної системи 

освіти, шляхи досягнення її якісно нового рівня. Стратегічною метою вищої 

освіти є формування фахівця високого кваліфікаційного рівня та комплексна 

підготовка сучасного викладача, який має значний творчий потенціал. Методика 

викладання у вищих навчальних закладах сприяє реалізації вищезазначеного на 

основі впровадження у навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій 

та оригінальних авторських методик. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 

спеціальних дисциплін» є отримати базові знання структури вищої освіти в 

Україні у її порівнянні з національними системами вищої освіти у країнах Європи 

та основними принципами організації навчально- наукового процесу за 

Болонською системою. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

знати:  

 критерії відбору, принципи структурування змісту навчального 

курсу у вищій школі; 

 міжпредметні зв’язки методики викладання із іншими дисциплінами; 

 сучасні інтерактивні методи навчання студентів; 

 форми організації навчання студентів; 

 норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм 

та отримання від них зворотнього зв’язку; 

 специфіку застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі; 

 особливості організаторської, координаційної та управлінської 

діяльності вищого навчального закладу. 

уміти:  

 аналізувати та впроваджувати у власну діяльність теоретично 

обґрунтовані положення сучасного педагогічного досвіду; 

 застосовувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової 

гри, роботи в групах тощо); 

 планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практично-

семінарського заняття; 

 укладати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом; 

 творчо проводити семінарські, практичні заняття; 

 добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності; 

 застосовувати сучасні освітні технології; 
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 забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської 

функції викладача у ВНЗ; 

 здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, 

самоорганізацію. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади методики викладання спеціальних 

дисциплін. 

Тема 1. Методика викладання у вищій школі як системі цілісного 

педагогічного процесу ВНЗ.  
Поняття про цілісний педагогічний процес. Компоненти цілісного 

педагогічного процесу у вищій школі. Особливості організації навчального 

процесу у вищій школі. Предмет, зміст, структура методики викладання у вищій 

школі.  

 

Тема 2. Структура системи вищої освіти в Україні.  

Сучасна система вищої освіти в Україні та її особливості. Державна 

політика в галузі вищої освіти та концептуальні напрями її розвитку. Структура 

вищої освіти. Освітні рівні. Документи про вищу освіту. 

 

Тема 3. 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 ВНЗ. Процесуальні та змістові аспекти 

використання компетентнісного підходу як сучасної освітньої парадигми вищої 

школи. Професійна компетентність викладача вищої школи. Культура 

педагогічного спілкування. 

 

Тема 4. 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. 

 

 

Змістовий модуль 2. Інноваційні освітні методики та технології. 

Тема 5. Методичні основи підготовки навчально-методичних та дидактичних 

матеріалів.  
Типові види навчально-методичних матеріалів у вищій школі. Загальні 

методичні основи підготовки підручників з фахово орієнтованих дисциплін. 

Електронні підручники. Методичні вимоги до підготовки навчальних посібників. 

 

Тема 6. Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі.  
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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.  

 

Тема 7. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу у ВНЗ.  

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. 

 

Тема 8. Оцінювання навчальних досягнень студентів, контроль і 

самоконтроль навчальної роботи у ВНЗ.  

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. 
 

Тема 9. Інтеграція науково-дослідної роботи викладачів і студентів в умовах 

вищого навчального закладу.  

Роль наукової праці в розвитку творчих здібностей студента. Сутність 

навчально-дослідної роботи студентів. Зміст і форми науково-дослідної роботи 

студентів у сучасних ВНЗ. Шляхи та методи залучення студентів до здійснення 

науково-дослідної роботи. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб с.р.  л с лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1. Теоретичні засади методики викладання спеціальних дисциплін. 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Методика 

викладання у 

вищій школі як 

системі цілісного 

педагогічного 

процесу ВНЗ 

9 2   7 11    11 

Тема 2. Структура 

системи вищої 

освіти в Україні 

10 2 2  6 11 1 1  9 

Тема 3. 

Формування 

професійно-

педагогічної 

культури та 

професійної 

компетентності 

викладача в 

системі вищої 

освіти 

10 2 2  6 11 1 1  9 

Тема 4. Форми і 

методи навчання у 

вищій школі 

11 4 2  5 11 2   9 

Разом за змістовим 

модулем 1 
40 10 6  24 44 4 2  38 

Модуль 2. Інноваційні освітні методики та технології. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Методичні 

основи підготовки 

навчально-

методичних та 

дидактичних 

матеріалів. 

10 2 2  6 11 2   9 

Тема 6. Види та 

прийоми 

активізації 

процесу навчання 

10 2 2  6 9    9 
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у вищій школі 

Тема 7. 

Організаційно-

методичне 

забезпечення 

навчального 

процесу у ВНЗ 

9 2   7 9    9 

Тема 8. 

Оцінювання 

навчальних 

досягнень 

студентів, 

контроль і 

самоконтроль 

навчальної роботи 

у ВНЗ 

10 2   8 9    9 

Тема 9. Інтеграція 

науково-дослідної 

роботи викладачів 

і студентів в 

умовах вищого 

навчального 

закладу 

11 2 2  7 8    8 

Разом за змістовим 

модулем 2 
50 10 6  34 46 2 -  44 

Усього годин 90 20 12  58 90 6 2  82 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Структура системи вищої освіти в Україні 2  

2 Тема 2. Формування професійно-педагогічної культури 

та професійної компетентності викладача в системі 

вищої освіти 

2 1 

3 Тема 3. Форми і методи навчання у вищій школі 2 1 

4 Тема 4. Методичні основи підготовки навчально-

методичних та дидактичних матеріалів. 

2  

5 Тема 5. Види та прийоми активізації процесу навчання у 

вищій школі 

2  

6 Тема 6. Інтеграція науково-дослідної роботи викладачів і 

студентів в умовах вищого навчального закладу 

2  

 Усього 12 2 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

 Усього    

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

    

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Методика викладання у вищій школі як системі 

цілісного педагогічного процесу ВНЗ 

7 11 

2 Тема 2. Структура системи вищої освіти в Україні 6 9 

3 Тема 3. Формування професійно-педагогічної культури 

та професійної компетентності викладача в системі 

вищої освіти 

6 9 

4 Тема 4. Форми і методи навчання у вищій школі 5 9 

5 Тема 5. Методичні основи підготовки навчально-

методичних та дидактичних матеріалів. 

6 9 
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6 Тема 6. Види та прийоми активізації процесу навчання у 

вищій школі 

7 9 

7 Тема 7. Організаційно-методичне забезпечення 

навчального процесу у ВНЗ 

8 9 

8 Тема 8. Оцінювання навчальних досягнень студентів, 

контроль і самоконтроль навчальної роботи у ВНЗ 

8 9 

9 Тема 9. Інтеграція науково-дослідної роботи викладачів і 

студентів в умовах вищого навчального закладу 

7 8 

14 Усього  58 82 

 

9. Методи навчання 

Для організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів 

застосовуються наступні методи: 

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні 

методи: словесні (лекція, розповідь, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація, 

перегляд відеофільмів та відео кліпів), практичні (виступи на семінарських 

заняттях, реферати, презентації); 

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі; 

в аспекті керування навчанням – навчальна робота під керівництвом 

викладача, самостійна робота; 

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації 

обов’язку і відповідальності в навчанні (роз’яснення мети предмета, вимоги до 

вивчення предмета); метод активації (рольові та ділові ігри), навчальна дискусія, 

аналіз конкретних пам’яток української культури; метод активного програмного 

навчання, мозкова атака; 

в аспекті самостійної діяльності – навчальний модуль (структурно-логічні 

схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання для 

самоконтролю). 

 

10. Методи контролю 

Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального 

процесу. Систематичний контроль впорядковує процес навчання. Стимулює 

мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна 

об'єктивно оцінити якість навчання. Залежно від дидактичної мети 

використовують наступні види контролю: 

Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості про 

вихідний рівень знань студентів і проводиться перед вивченням окремих тем 

дисципліни (письмові роботи, тести); 

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів 

(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, 

тести); 

Побіжний – перевірка якості засвоєння знань у процесі вивчення окремих 

тем (опитування, тести, письмові індивідуальні завдання); 
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Повторний – спрямований на створення умов для формування умінь і 

навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті 

(опитування, дискусії, тести, письмові роботи); 

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу; 

Модульний – перевірка рівня знань і умінь у межах змістовного модуля 

(модульна контрольна робота); 

Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення якості 

сформованих умінь та набутих знань (іспит). 

Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна перевірка, 

письмова перевірка, тестова перевірка. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Іспит 
Вид занять 

Змістовий модуль 

№1 
Змістовий модуль №2 

Під-сум-

ковий 

тест 
(іспит) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

Лекції 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 - 10 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 

- 3 3 3 4 4 - - 3 - 20 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

 2 3 2 3 3 2 2 3 

20 

20 

опитування    5     5 10 

ін.види поточн. 

контр. 

(сам. кон. 

сам. роб. 

контр. роб.) 

1 2 2 3 3 2 3 2 2 40 

Усього 2,2 8,1 9,1 14,1 11,1 10,1 6,1 5,1 14,1 20 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо семінарських занять. 

2. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт. 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Авдєєнко А. П.  Інтенсифікація навчального процесу та організація 

самостійної роботи студентів /А. П. Авдєєнко, Л. В. Дементій, 

О. Є.Поляков. – К., 2001. – 111 с. 

2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти в Україні: Історія, Теорія : підруч. / 

А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998.– 560 с. 

3. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса / 

Ю. К. Бабанский. – М., 1982. – 256 с. 

4. Бондар В. Дидактика: підруч. для студентів вищих навчальних закладів / 

В. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 252 с. 

5. Бордовская Н. В. Педагогика: учеб. для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. 

– СПб : Питер, 2000.– 304 с. 

6. Ващенко Г. Загальні методи навчання: підруч. для педагогів / Г. Ващенко.– 

К. : Українська Видавнича спілка, 1997. – 441 с. 

7. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. 

посібник / О. І. Вишневський. –- К. : Знання, 2008. – 568 с.  

8. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: навч. посіб. / 

С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної л-ри, 2003. – 320 с.  

9. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посіб. / 

С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 398 с . 

10. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи. За модульною 

системою навчання. – К., 2005. – 395 с. 

11. Голік О. Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: 

навч. посібник / О. Б. Голік. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2010. – 242 с. 
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12. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. – К. : Радянська 

Школа, 1987. – 350 с. 

13. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі 

(психолого-педагогічні аспекти) : навч.-методичний посібник / авт. кол.; за 

ред. М. Л. Смульсон. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 256 с.  

14. Зеленський К. В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного 

розвитку особистості / К. В. Зеленський, В. І. Козак, О. В. Синишин; Нові 

технології навчання. – К., 2001. – 170 с. 

15. Кайданова Л. Г. Модульна технологія навчання: навч.-методичний посібник 

/ Л. Г. Кайданова, З. М. Мнушко. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – 83 с.  

16. Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій 

школі: навч. посібник. / О. В. Михайленко. – Суми : СумДПУ, 2009. – 122 с. 

17. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: навч. посібник / 

В. М. Нагаєв. – К. : ЧП, 2007. – 211 с.  

18. Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості 

освіти: навч. посібник / Л. Г. Ярощук. – Луцьк, 2010. – 308с.  

19. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 

560 с. 
20. Быкова Т. Д. Место курса «Документирование деятельности 

негосударственных организаций» в цикле документоведческих дисциплин / 

Т. Д. Быкова // Делопроизводство. – 2003. – № 1. – С. 81-83.  

21. Исаченкова А. И. Документовед как специалист и личность (по материалам 

социологического исследования) / А. И. Исаченкова, О. Л. Скорпио // 

Делопроизводство. –2004. – № 1. – С. 60-62.  

22. Кушнаренко Н. М. Система організації змісту та викладання дисциплін 

документознавчого циклу / Н. М. Кушнаренко // Вища школа. – 2001. – № 4-

5. – С. 41-52. 

23. Кушнаренко Н. М. Концептуальні засади викладання дисциплін 

документознавчого циклу / Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісн. Кн. 

палати. – 2001. – № 1. – С. 25-27.  

24. Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: проблеми 

спеціалізацій і вимоги практики / І. Морозюк // Вісн. Кн. палати. – 2003. – 

№ 8. – С. 18-21.  

25. Сердюк О. Й. Закономірності і принципи навчання студентів майбутній 

професійній діяльності // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. /Кол. авт. – К. : 

Науково-методичний центр вищої освіти, 2001. – Вип.23. – С. 3-8.  

26. Філіпова Л. Формування напрямів освіти документознавців / Л. Філіпова // 

Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 27-31.  

27. Фионова Л. Р. Использование информационных технологий в подготовке 

документоведов / Л. Р. Фионова // Делопроизводство. – 2004. – № 1. – С. 28- 

 

 
 




