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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 – 5 

Галузь знань 

06 соціальні комунікації  
 

Цикл дисциплін 

природничо-наукової 

підготовки 

 
Спеціальність 061 

журналістика 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента – 4,5  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

30 год.  

Практичні, семінарські 

20 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

100 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: залік 

 

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 

 

Мета: дати слухачам уявлення про методику викладання фахових дисциплін 

як про наукову дисципліну педагогічного напряму, підготувати їх до самостійної 

викладацької діяльності на основі отриманих теоретичних і практичних 

відомостей та положень педагогічної науки. 

Завдання: підготовка студентів до практичної навчально-виховної взаємодії зі 

студентами, забезпечення проекції психолого-педагогічних знань в сферу 

методики роботи зі студентами вищих навчальних закладів; допомога 

майбутньому викладачеві в оволодінні механізмами технології організації 

навчання у вищій школі, актуалізація й розвиток професійних умінь та навичок. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

сучасні технології навчання у вищій школі; 

загальну методику організації навчального процесу у вищій школі з 

урахуванням завдань специфіки викладання фахових дисциплін на засадах 

Болонської системи; 

основні проблеми організації та методики контролю навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, керівництва їхньою науково-пошуковою роботою; 

уміти: 

застосовувати сучасні інноваційні підходи до навчально-пізнавального 

процесу у вищій школі; 

використовувати на практиці уміння й навички підготовки, проведення 

лекційних, семінарських і практичних занять зі студентами, які вивчають фахові 

дисципліни; 

втілювати на практиці основи методичної майстерності, педагогічної техніки 

викладача, комунікативні здібності, вміння й навички індивідуального й 

колективного спілкування зі студентами. 

3.  

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Дидактика вищої школи, її основні категорії та поняття. 

Види і організаційні форми навчання у вищій школі 

 

Тема 1. Методика викладання фахових дисциплін як навчальний 

предмет. 

Розглядаються питання: загальноосвітні й специфічні особливості методики 

навчання у вищій школі. Поняття методології як науки про методи/способи 

пізнання об’єктивної дійсності, а також гносеології як методологічного 

фундаменту теорії пізнання. Розвиток дидактичної методології як науки (за 

етапами: первісне суспільство, античність, Середньовіччя, епоха Відродження, 

сучасний етап).  

Аналіз і синтез наукових фактів і життєвих прикладів, діалектика 

дидактичних явищ. Загальнодидактичні закономірності навчального процесу: 

зумовленість навчання суспільними потребами; залежність навчання від умов, в 
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яких воно відбувається; єдність викладання і навчання; взаємозв’язок навчання, 

освіти, виховання і розвитку особистості; залежність навчання від реальних 

можливостей студента тощо. 

 

Тема 2. Суть і зміст категоріально-поняттєвого апарату дидактики 

вищої школи  

Розглядаються питання: актуальні проблеми розвитку основних категорій 

дидактики. Дидактичний аспект навчально-пізнавальної діяльності студентів у 

вищій школі, основні етапи засвоєння знань: сприйняття навчального матеріалу; 

осмислення та розуміння; узагальнення; закріплення; застосування. Професійно-

педагогічна діяльність викладача як специфічна галузь інтелектуальної праці, її 

основні змістові напрями: планування; організація навчальної роботи; 

стимулювання навчально-пізнавальної активності студентів; здійснення 

контролю; коригування навчального процесу; аналіз. 

Вища освіта як процес і результат оволодіння студентами системою 

фахових знань, пізнавальних і практичних умінь і навичок, формування 

світогляду й розвитку здібностей. 

Рівні опанування дидактикою вищої школи: нижчий (репродуктивний), що 

характеризується знанням свого предмета викладачем, відповідними уміннями та 

навичками, основами педагогічної майстерності; середній (творчий) – 

визначається ініціативою в пошуках технологій навчання, творчим підходом до 

стандартних, традиційних схем організації викладацької діяльності, сформованим 

індивідуальним дидактичним стилем; вищий (професійний) – визначається 

вільним володінням методами і прийомами викладання у різних педагогічних 

ситуаціях, умінням знайти правильний і оптимальний варіант вирішення складних 

педагогічних проблем. 

  

Тема 3. Види та організаційні форми навчання у вищій школі  

Розглядаються питання: характеристика актуальних проблем видів та 

організаційних форм навчального процесу навчального процесу вищої школи, 

наукових обґрунтувань їх з погляду історії й сучасності. 

Визначення сутності, змісту, дидактичної технології та ефективності видів 

навчання: пояснювально-ілюстративного, проблемного, модульного, ігрового 

типів навчання. Діяльність викладача й студента в процесі кожного виду 

навчання. 

Форми навчання в системі вищої школи. Класифікація організаційних форм: за 

кількістю студентів – масові, колективні, групові, мікрогрупові, індивідуальні; за 

місцем навчання – аудиторні, позаудиторні; за дидактичною метою – 

організаційно-технологічні форми теоретичного (лекція, факультатив, 

конференція) та практичного (семінар, лабораторна робота, безпосередньо 

навчальна практика) навчання. 

Лекція як основна форма вузівського процесу навчання. Технологія її 

підготовки та проведення. Зміст основних структурних елементів лекції: вступ – 

оголошення теми та основних питань, переліку літератури; перехід від 

попередньої теми лекції до наступної; актуальність навчальної теми та 
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обґрунтування її науковцями; виклад навчального матеріалу зі зміною темпу, 

інтонації, змістового акцентування, наданням студентам можливості для 

нотування проблемних питань; заключна частина. 

Семінари у системі форм вузівського навчання. Загальнодидактичні вимоги 

до їх підготовки та проведення. Традиційні та інноваційні підходи до їх 

організаційних технологій: структура, зміст класичного семінару; в системі 

модульного, модульно-рейтингового та ігрового навчання. 

 

Змістовий модуль 2. Методика навчальної та виховної роботи у вищій 

школі. Аспекти професійної майстерності викладача 

  

Тема 4. Методи й засоби навчання у вищій школі  

Розглядаються питання: актуальні проблеми методів і засобів навчання, їх 

теоретичне обґрунтування в навчальній та науковій літературі. Роль засобів 

навчання для ефективного здійснення навчального процесу. Загальна 

характеристика засобів навчання: слово викладача, підручники, посібники, наочні 

та технічні засоби тощо. 

Дидактичні методи навчання як способи досягнення навчальної мети. 

Структурні елементи методу навчання, їх динаміка і взаємозв’язок. 

Загальна характеристика основних методів навчання: словесних – бесіда, 

розповідь, лекція; наочних – ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження; практичних – вправи, лабораторна, самостійна робота студента з 

навчальною літературою, заліково-екзаменаційні роботи; стимулюючих – 

пізнавальна гра, навчальна дискусія; стимулюючий вплив змісту навчання, 

роз’яснення значущості навчання, заохочення й критичного застереження в 

навчанні; контролю і самоконтролю – усний контроль, письмовий, машинний, 

тестовий; бінарних – словесно-інформаційні, словесно-проблемні, словесно-

евристичні, словесно-дослідницькі. 

 

Тема 5. Організація самостійної роботи студентів  

Розглядаються питання: самостійна робота студентів як форма навчання. 

Організація самостійної роботи студентів вищої школи. Керівництво самостійною 

роботою студентів. Критерії самостійної підготовки студентів до практичних і 

семінарських занять. Використання комп’ютерних технологій. Можливості 

Інтернет-ресурсів під час вивчення фахових дисциплін. 

 

Тема 6. Стилі педагогічного спілкування в процесі освітньої діяльності 

у вищій школі  

Розглядаються питання: структура й особливості педагогічного спілкування. 

Дискурс педагогічного спілкування, його характерні структури. Основи 

комунікативної культури викладача. Педагогічно адекватні стилі спілкування: 

авторитарно-демократичний, ліберально-демократичний. Педагогічно-

неадекватні стилі спілкування: адміністративно-авторитарний, адміністративно-

демагогічний, адміністративно-деспотичний, ліберальний. 
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Тема 7. Педагогічна майстерність викладача вищої школи  

Розглядаються питання: формування професіоналізму викладача й побудова 

виховного процесу в освітній установі. Етапи розвитку викладацької кваліфікації. 

Компоненти педагогічної майстерності. Сучасні особливості виховного процесу. 

Вивчення досвіду науково-педагогічної діяльності викладачів-керівників 

практики, інших викладачів навчального закладу через відвідування їхніх занять. 

Ознайомлення з новаторськими засадами науково-методичної та навчально-

методичної роботи. Досвід організації навчально-виховного процесу. 

Етнопедагогічні методи навчання й виховання. Переконання засобами народної 

мудрості, фольклорних жанрів, пісень. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л пр лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Дидактика вищої школи, її основні категорії та поняття. 

Види і організаційні форми навчання у вищій школі 

Тема 1. Методика 

викладання фахових 

дисциплін як 

навчальний предмет. 

 5 3   15       

Тема 2.  Суть і зміст 

категоріально-

поняттєвого апарату 

дидактики вищої 

школи 

 5 3   15       

Тема 3. Види та 

організаційні форми 

навчання у вищій 

школі  

 5 4   15       

             

Усього годин  70 15 10   45       

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Методика навчальної та виховної роботи у вищій школі. 

Аспекти професійної майстерності викладача 

Тема 4. Методи й 

засоби навчання у 

вищій школі  

 3 2   10       

Тема 5. Організація 

самостійної роботи 

студентів  

 3 2   15       

Тема 6. Стилі 

педагогічного 

спілкування в 

процесі освітньої 

діяльності у вищій 

школі 

 3 2   10       

Тема 7. Педагогічна 

майстерність 

викладача вищої 

 6 4   20       
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школи 

ІНДЗ             

Семестровий 

контроль (іспит) 

             

Усього годин 80 15 10     55       

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальноосвітні й специфічні особливості методики 

навчання у вищій школі. 

1 

2  Загальнодидактичні закономірності навчального 

процесу 

2 

3 Актуальні проблеми розвитку основних категорій 

дидактики. 

2 

4  Професійно-педагогічна діяльність викладача як 

специфічна галузь інтелектуальної праці 

2 

5  Характеристика актуальних проблем видів та 

організаційних форм навчального процесу вищої школи 

2 

6  Лекція як основна форма вузівського процесу навчання 2 

8  Семінари у системі форм вузівського навчання 2 

9 Роль засобів навчання для ефективного здійснення 

навчального процесу. 

1 

10 Загальна характеристика основних методів навчання. 2 

11 Організація самостійної роботи студентів вищої школи. 2 

12 Формування професіоналізму викладача й побудова 

виховного процесу в освітній установі. 

2 

 Разом 20 

 

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальноосвітні й специфічні особливості методики 

навчання у вищій школі. 

10 

2  Загальнодидактичні закономірності навчального 

процесу 

10 

3 Актуальні проблеми розвитку основних категорій 

дидактики. 

10 

4  Професійно-педагогічна діяльність викладача як 

специфічна галузь інтелектуальної праці 

10 

5  Характеристика актуальних проблем видів та 5 
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організаційних форм навчального процесу вищої школи 

6  Лекція як основна форма вузівського процесу навчання 5 

8  Семінари у системі форм вузівського навчання 10 

9 Роль засобів навчання для ефективного здійснення 

навчального процесу. 

10 

10 Загальна характеристика основних методів навчання. 10 

11 Організація самостійної роботи студентів вищої школи. 10 

12 Формування професіоналізму викладача й побудова 

виховного процесу в освітній установі. 

10 

 Разом 100 

 

9. Методи навчання 

 

Проблемний виклад, самостійна робота пошукового характеру, 

репродуктивна розповідь. 

 
10. Методи контролю 

                                                                        
Модульна контрольна робота (одна на семестр), поточні письмові самостійні 

роботи, бліц-опитування, реферати. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 

 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7  

Лекції         

Пр. зан. 5 5 5 5 5 5 5 35 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

  

 

10 

5    

 

10 

5 10 

 

20 

35 

 

 

 

 

 

опитування 5 5 5 5 5 5 5 

ін.види 

поточн. 

контр. 

       

Усього 10 20 15 10 10 20 15 100 

 

Т1, Т2 ... Т7– 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. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо практичних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до заліку 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності студента при вивченні курсу. 

 

13. Рекомендована література 

 

Основна: 

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 2002. 

Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка: Навч. посібник [для самостійної роботи 

студентів]. – К., 2004. 

Волкова Н. П. Педагогіка: Навч. посібник для вузів. – К., 2001. 

Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: Навч.-метод. 

посібник / Упоряд. А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко; за заг. ред. В. В. Різуна. – 

К., 2007. 

Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: Посібник для магістрів. – К., 2008. 

Мистецтво бути викладачем: Практ. посібник. – К., 2003. 

Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. А. Зязюна. – К., 1997. 

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К., 2006. 
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Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: 

Навч. посібник. – К., 2011. 

Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2002. 

Додаткова: 

 11. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения: 

Учебник. – М., 1995. 

12. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції 

України в європейський простір вищої освіти: Монографія / За ред. В. М. Бебика. 

– К., 2004. 

13. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах 

освіти. – К., 1997. 

14. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. – К., 

1996. 

15. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К., 1995. 

16. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К., 1997. 

17. Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво: Навч. посібник. – К., 2002. 

18. Загальна психологія / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та 

ін. – К., 2002. 

19. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2002. 

20. Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії. – К.,1997. 

21. Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник / За заг. ред. П. Шевчука, 

П. Фенриха. – Щецін, 2005. 

22. Киричук В. О. Філософія освіти: проблеми виховання // Нові технології 

навчання. – К., 1997. 

23. Коротяєв Б. Г., Гришин Є. О., Устенко О. А. Педагогіка вищої школи. – 

К., 1990. 

24. Ламертон Дж. Учитесь говорить. – М., 2005. 

25. Лугай В. С. Філософія сучасної освіти. – К., 1996. 

26. Натанзон Э. Ш. Трудный ученик и педагогический коллектив. – М., 

1984. 

27. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією… – К., 2003. 

28. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсивного 

навчання. – К., 1997. 

29. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За ред. О. М. Пехоти. – К., 

2002. 

30. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посібник 

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / За ред. А. Є. Конверського. – К., 

2010. 

31. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н. В. Гузій. – 

К., 2000. 

32. Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник / За заг. ред. 

Г. С. Сазоненко. – К., 2000. 

33. Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы. – М., 2001. 
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34. Різун В. В., Скотникова Т. В. Методи наукових досліджень у 

журналістикознавстві. – К., 2008. 

35. Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К., 1981. 

36. Слепкань З. П. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – 

К., 2000. 

37. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного 

виховання. – Івано-Франківськ, 1996. 

38. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки. – Вид. 2-

е, випр. і доп. – К., 2006. 

39. Суходольська Л. В., Фіцула М. М. Методика виховної роботи. – 

Тернопіль, 1989. 

40. Електронна бібліотека Інституту журналістики (www.journ.univ.kiev.ua) 
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