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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Методика викладання 

спеціальних дисциплін» складена відповідно до освітньої програми підготовки 

магістрів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення особливостей та 

загальних тенденцій організації та проведення навчальних занять у вищій школі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з такими дисциплінами як: «Організація 

науково-дослідної діяльності», «Інформаційна евристика», «Українська мова для 

науки, аналітичної сфери та управління», «Теорія і методологія документознавства». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1.Теоретичні засади методики викладання спеціальних дисциплін. 

2. Інноваційні освітні методики та технології. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основною метою 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. 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: 

 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); 
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 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; 

 забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської 

функції викладача у ВНЗ; 

 здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90_____ години /___3_____ 

кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг 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. 
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Тема 6. 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.  

 

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. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, самостійні 

роботи, тестовий контроль, усне опитування. 




