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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Планування та організація 

навчально-виховного процесу у вищій школі» складена відповідно до програми 

підготовки докторів філософії спеціальності 015 «Професійна освіта». Вагомим 

завданням вищої школи є розвиток неперервної освіти протягом життя, 

інтеграція української освіти в європейський освітній простір, створення 

найбільш сприятливих умов життєдіяльності суспільства.  Навчальний процес у 

закладах вищої освіти України орієнтований на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, 

швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері та організації праці в 

умовах ринкової економіки. Він грунтується на засадах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності і безперервності та складає систему заходів, 

спрямованих на реалізацію змісту освіти. 

Навчально-виховний процес забезпечує можливість  здобутя особою знань, 

умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічних 

сферах; інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного 

розвитку особи, що сприяє формуванню обізнаної, умілої та вихованої 

особистості. Процес навчання у вищій школі реалізується в межах 

багатоманітної цілісної системи організаційних форм. Форма організації 

навчального процесу – спосіб організації, побудови та проведення навчальних 

заннять, у яких реалізується зміст освіти. Використання різних форм і видів 

навчання сприяє формуванню високоосвічених, компетентних, мобільних, 

самоорганізованих, конкурентноспроможних фахівців, готових входити у світ, 

у відкрите інформаційне товариство. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Планування та організація 

навчально-виховного процесу у вищій школі» є навчально-виховний процес у 

вищій школі. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення навчальної дисципліни 

«Планування та організація навчально-виховного процесу у вищій школі» 
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базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення таких навчальних 

дисциплін, як : «Педагогіка та психологія вищої школи», «Основи педагогіки», 

«Психологія», «Філософія», «Методика викладання у вищій школі».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів. 

1. Взаємозв’язок науки і освіти – якісне планування та організація 

навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти. 

2. Організаційно-методичні умови функціонування навчально-виховного 

процесу вищої школи. 

Метою вивчення навчальної дисципліни полягає у підготовці аспірантів, 

майбутніх викладачів закладів вищої освіти, які володіють достатнім обсягом 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок планування та організації 

навчального-виховного процесу у вищій школі, формування засад теоретико-

методологічного значення педагогіки, педагогічних технологій, менеджменту 

вищої освіти у суспільстві.  

Основними завданнями, що мають бути розв’язані під час викладання 

навчальної дисципліни, є: 

– ознайомлення з принципами розробки навчальних планів і програм, 

вибору оптимальних організаційних форм і методів навчання, розробки 

навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищій 

школі; 

– оволодіння формами, методами та засобами організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів; 

– формування вмінь і навичок щодо планування та організації самостійної 

роботи студентів, контролю і оцінювання рівня їх навчальних досягнень; 

– формування вмінь і навичок щодо створення навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни. 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Планування та 

організація навчально-виховного процесу у вищій школі» випускники 

аспірантури набувають інтегральну, загальні та фахові компетентності.  
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Інтегральна компетентність ‒ здатність роз’яснювати комплексні 

проблеми в галузі професійної та/або дослідно-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення дискусійних положень теорії вищої 

професійної освіти та навчально-виховного процесу у вищій школі.  

Загальна компетентність.  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, моделювання. 

2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Здатність розробляти та управляти науковими проектами. 

5. Здатність застосовувати знання у педагогічній діяльності.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.  

1. Збирання, опрацювання та критика педагогічних джерел (нормативних 

актів, доктринальних джерел, передового педагогічного досвіду). 

2. Здатність до аналітичного оцінювання освітніх технологій. 

3. Здатність до опрацювання та аналізу інформації щодо особливостей 

планування та організації навчально-виховного процесу у підготовці майбутніх 

фахівців. 

4. Уміння формулювати та обґрунтовувати педагогічні висновки, 

пропозиції, рекомендації. 

5. Навички реалізації самостійного розв’язання педагогічних проблем на 

конкретних прикладах.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– специфіку планування та організації навчально-виховного процесу у 

закладі вищої освіти;  

– сутність та особливості педагогічної діяльності у вищій школі; 

– особливості форм, методів і засобів організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі;  

– засади планування і організації самостійної роботи студентів; 

–  види і форми контролю у закладі вищої освіти; 
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уміти:  

– упроваджувати кредитно-модульну систему організації навчально-

виховного процесу;  

– застосовувати різноманітні форми, методи та засоби організації 

навчально-виховного процесу; складати навчально-методичний комплекс 

з дисципліни;  

– володіти засобами активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів; володіти формами і методами контролю знань, умінь і навичок 

студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчально-

виховного процесу; 

– володіти основами організації самостійної роботи студентів; володіти 

уміннями та навичками методичної роботи. 

Методичні матеріали містять завдання для семінарських занять і 

самостійної роботи з навчального курсу «Планування та організація навчально-

виховного процесу у вищій школі», які, відповідно до програми вивчення 

навчальної дисципліни, передбачають самостійне опрацювання тем і 

відповідних термінів з кожної теми, підготовку відповідей на контрольні 

питання та завдання. 

Мета семінарських занять ‒ закріплення теоретичних знань студентів у 

межах змісту тем, для яких заплановане самостійне опрацювання. Семінарські 

заняття розвивають уміння застосовувати отримані знання для аналізу 

конкретних педагогічних проявів, феноменів і ситуацій під час навчання 

дорослої людини. Питання для самоконтролю передбачають активізацію у 

студентів знань з попередніх тем курсу, уміння відслідковувати взаємозв’язки 

між різними компонентами реформ вищої освіти, аналізувати та порівнювати 

суттєві відмінності у документальному супроводженні всіх етапів розвитку 

вищої освіти України, досліджувати педагогічні принципи навчання, принципи 

безперервної освіти протягом життя, коригувати методики викладання у вищій 

школі, згідно з державними і європейськими вимогами ринку праці та 

стандартів освіти, ураховуючи загальну інформатизацію суспільства. Творчі 
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завдання передбачають набуття уміння щодо вирішення питань розробки 

рекомендацій із проблем розвитку освіти, а саме, неперервної освіти дорослих; 

організовувати процес навчання дорослого, ураховуючи тимчасові, просторові, 

побутові, професійні, соціальні чинники. Методи викладання та навчання: 

– лекції, семінарські заняття; 

– самостійне дослідження.  

Методи оцінювання: 

– презентації на семінарському занятті, критеріями оцінювання є зміст, 

спосіб подачі матеріалу, оригінальність і інноваційні методи аналізу процесів, 

що розглядаються; 

– написання реферату; 

– виконання самостійної індивідуально-дослідної роботи. 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів розроблені на 

підставі модульної системи з урахуванням нових підходів до підготовки 

фахівців: І модуль – «Взаємозв’язок науки і освіти – якісне планування та 

організація навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти» та ІІ модуль – 

«Організаційно-методичні умови функціонування навчально-виховного 

процесу вищої школи». Кожен модуль містить усі види навчального 

навантаження: лекційні, семінарські заняття, самостійну роботу студентів. 

Розроблено систему усних і письмових завдань для самоконтролю студентів. 

Додаються контрольні та тестові питання. Самостійна робота студентів набуває 

все більшого значення у навчальному процесі. Вона підвищує відповідальність 

тих, хто навчається, формує у них навички працювати самостійно, здобувати 

знання, використовуючи їх для аналізу процесів, що відбуваються у 

навколишньому та індивідуальному світі. Така робота надає змогу ефективніше 

активізувати пізнавальні мотиви студентів, розвивати творче мислення. 

Самостійну роботу планує, організовує індивідуально кожний аспірант, однак 

він завжди може розраховувати на консультації викладача. Робота передбачає у 

опрацювання матеріалу лекцій, підготовку до семінарських занять, вивчення 

додаткових тем і питань за рекомендованою літературою, добір матеріалу для 
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написання наукового дослідження, підготовку до участі у конференції тощо. 

Під час наукового дослідження або роботи над доповіддю аспірант може 

виявити більшу ініціативу та самостійність у доборі літератури, складанні 

плану роботи. Це потрібно не лише для розвитку уміння самостійно 

опрацьовувати літературу, систематизувати прочитаний матеріал, а й для 

закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення навчальних 

дисциплін, і розвитку професійної культури студентів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів 

ECTS. 
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Організаційно-методичні умови функціонування навчально-виховного 
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7‒8 Форми організації навчання у вищій школі 4 4 15 

9‒10 Методи і засоби навчання у вищій школі 4 2 15 

11 Навчально-методична робота у вищій школі 4 2 10 

12‒13 Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання 4 2 10 

Усього 30 20 100 

Усього годин 150 
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Змістовий модуль 1 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАУКИ І ОСВІТИ – ЯКІСНЕ 

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Заняття № 1 

Тема 1: Характеристика навчально-виховного процесу у вищій школі 

Мета: дослідити особливості організації навчально-виховного процесу у 

вищій школі. 

План 

1. Сутність навчально-виховного процесу. 

2. Викладач і студент як об’єкт і суб’єкт навчально-виховного процесу. 

3. Характеристика навчально-виховного процесу: мета і завдання, зміст, 

форми, методи і засоби навчання, самостійна робота студентів, контроль 

навчально-пізнавальної діяльності 

Теми рефератів 

1. Напрями вдосконалення навчально-виховного процесу у закладі вищої 

освіти. 

2. Характеристика компонентів змісту освіти. 

3. Аналіз галузевих стандартв вищої освіти у підготовці фахівців. 

4. Структура навчально-виховного процесу та принципи навчання. 

5. Документообіг з планування навчально-виховного процесу відповідно до 

кожного навчального підрозділу. 

Основні поняття і положення теми: навчальний процес, виховання, 

навчально-пізнавальна діяльність, напрями виховної роботи, критерії 

вихованості особистості. 

Короткі теоретичні відомості 

Основним завданням навчального процесу (від лат. «procesus» ‒ 

просування вперед) у вищій школі є цілеспрямована і планомірна підготовка 

майбутніх фахівців різного профілю до творчої життєдіяльності у сучасному 

суспільстві. Навчальний процес у вищій школі – це система організації 
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навчально-виховної діяльності, в основу якої покладено органічну єдність і 

взвємозв’язок викладання (діяльність викладача) і учіння (діяльність студента), 

спрямованих на досягнення цілей навчання, розвитку особистості студента, 

його підготовки до професійної діяльності. 

Процес навчання у вищій школі визначається зовнішніми (об’єктивними) і 

внутрішніми (суб’єктивними) чинниками. До внутрішніх чинників слід 

віднести особистісні риси студента: особливості його темпераменту, характеру, 

мислення, пам’яті, пізнавальних можливостей, здібностей, мотивацію учіння, 

попередній досвід, рівень знань, стиль навчально-пізнавальної діяльності. До 

зовнішніх чинників відносять зміст і методи навчання, рівень професійної 

підготовки викладача, умови навчання у закладі вищої освіти, соціальне 

оточення студента. 

Кобилянський І., Рувінський Л. визначають особливі ознаки процесу 

навчання у вищій школі: 

– кожна наукова дисципліна вивчається студентами у її динаміці. Викладачеві 

слід надавати інформацію про виникнення, становлення і розвиток певної 

науки, перспективи розв’язання її актуальних проблем; 

– обов’язковою умовою навчального процесу у сучасній вищій школі є його 

поєднання з науковими дослідженнями. Викладач має поєднувати 

викладання з активною дослідною роботою в галузі науки, яку він викладає, 

та власним прикладом стимулювати студентів до дослідної роботи. 

Гончаренко С. У. визначає виховання як процес цілеспрямованого 

систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного 

розвитку, дією багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

До об’єктивних чинників належать: соціально-історичні особливості, 

культурні традиції країни, прийнята в ній система освіти. До суб’єктивних 

чиннників належать: особистісні якості педагогів, рівень їхньої педагогічної 

майстерності, психологічні особливості та ціннісні орієнтації учасників 

виховного процесу. 

Метою виховання є формування всебічно й гармонійно розвиненої 



 13 
 

особистості ‒ громадянина України. Реалізація мети виховання передбачає 

єдність усіх видів виховання з урахуванням індивідуальності та наявності 

відповідних умов. 

Виховання має стосуватися всіх сфер особистості вихованця: 

інтелектуальних, емоційно-почуттєвих, вольових, мотиваційних, фізичних, 

психо-фізіологічних тощо. Тому традиційно виділяють такі напрями 

виховання: розумове, моральне, трудове, економічне, естетичне, екологічне, 

фізичне. 

Навчально-виховний процес у ЗВО спрямований на дорослу людину. Тому 

його основним завданням є створення умов для саморозвитку, самовираження і 

самореалізації особистості.  Виховання студента в університеті розглядається 

не як окремі та випадкові педагогічні впливи, а як цілісну систему 

педагогічного супроводу його життєдіяльності. Воно реалізується як 

в аудиторній (виховальне навчання), так і у позааудиторній (створення умов 

для раціональної самоорганізації студентської діяльності, культури, праці та 

дозвілля) роботі. 

Процес виховання передбачає певну послідовність етапів. 

1. Визначення сукупності рис і якостей особистості (певний ідеал), які 

слід сформувати у студента. 

2. Вивчення індивідуальних особливоствй студента (колективу), його 

позитивних рис, недоліків у характері і поведінці, визначення якостей, які ще 

не сформовані. 

3. Реалізація програми виховання із залученням студентів до різних видів 

діяльності, участь у яких сприяє формуванню досвіду поведінки відповідно до 

ідеалу. 

4. Самостійна робота студентів над собою (самоосвіта і самовиховання). 

Завдання до теми 

1. Складіть кросворд за розглянутою темою. 

2. Запропонуйте власні способи вдосконалення навчально-виховного 

процесу у вищій школі. 
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3. Складіть перелік проблемних питань, пов’язаних із вдосконаленням 

навчального процесу у вивченні педагогіки вищої школи. 

4. Порівняльний аналіз переваги та недоліки сучасних методів навчання у 

вищій школі.  

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність навчально-виховного процесу. 

2. Надайте характеристику компонентів навчально-виховного процесу. 

3. Що являє собою навально-пізнавальна діяльність студентів? 

4. Які особливості контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

5. Прокоментуйте висловлювання В. О. Сухомлинського: «Виховна сила 

знань – насамперед у їхній світоглядній стороні». 

Література: [1, 3,5, 6, 7,14, 18]. 

 

Самостійна робота № 1 

Тема 1 Характеристика навчально-виховного процесу у вищій школі 

1. Світові наукові дослідження щодо проблематики організації навчально-

виховного процесу у закладах вищої освіти. 

2. Особливості педагогічного і навчального процесу у вищій школі. Функції 

навчання у вищій школі. 

Завдання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте Закон України «Про вищу освіту» (розділ 7) і 

законспектуйте основні дефініції. 

2. Визначте напрями вдосконалення навчально-виховного процесу у вищій 

школі згідно з європейськими стандартами освіти. 

3. Запропонувати й організувати виконання вправ на розвиток професійно-

педагогічної уваги студентів. 

4. Обґрунтувати виховні функції методів навчання у ЗВО. 

Література: [1, 3, 5, 6, 7, 14, 18]. 
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Заняття № 2-3 

Теми 2‒3 Кредитно-модульна система організації навчального процесу 

Мета: дослідити особливості кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу. 

План 

1. Основні принципи Болонської декларації.  

2. Нормативно-законодавчі документи.  

3. Поняття про кредитно-модульну систему організації навчально-

виховного процесу, її елементи: модуль, змістовий модуль, кредит. Вимоги до 

впровадження КМСОНВП.  

Теми рефератів 

1. Технології індивідуального навчання за кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу. 

2. Організація самостійної роботи студентів згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. 

3. Оцінювання студентів за кредитно-модульною системою. 

Основні поняття і положення теми: Болонська декларація, кредитно-

модульна система, модуль, змістовний модуль, кредит. 

Короткі теоретичні відомості 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу ‒ модель 

організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних 

технологій навчання і залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). 

Кредит (лат. credit ‒ він вірить) ‒ це числова міра повного навчального 

навантаження студента з конкретної дисципліни (1 кредит ‒ 30 год.), яка 

спонукає студентів до вільного вибору навчальних дисциплін та якісного їх 

засвоєння і є одним із критеріїв порівняння навчальних систем закладів вищої 

освіти. Час, відведений для проведення підсумкового контролю, не входить у 

кредит. Заліковий кредит є одиницею вимірювання  навчального навантаження, 

необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових 

модулів. Змістовий модуль — це система навчальних елементів, поєднана за 
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ознакою відповідності певному навчальному об’єктові. 

Упровадження КМСОНП сприятиме розв’язанню важливих завдань вищої 

освіти: 

– адаптація ідей ЕСТS (Європейська кредитно-трансферна та акумулювальна 

система) до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності 

студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців з огляду на 

швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці; 

– забезпечення студентам можливості навчання за індивідуальною 

інваріантною частиною освітньо-професійної програми, сформованої за 

вимогами замовників і побажаннями студентів, що сприятиме їх 

саморозвитку і підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві; 

– стимулювання учасників навчального процесу для досягнення високої 

якості вищої освіти; 

– нормування порядку надання студенту можливості отримання професійних 

кваліфікацій відповідно до ринку праці. 

Модульна технологія характеризується певними ознаками, які відрізняють 

її від традиційної: сформульовані цілі діяльності, які доводяться студентам 

перед початком навчання; зміст навчання подається у формі модулів, які мають 

гнучку структуру і пристосовані до індивідуального вивчення; процес навчання 

передбачає використання різноманітних методів і форм залежно від одиниці 

змісту навчання, цілей, засобів; контроль за результатами діяльності студентів 

здійснюється в процесі вивчення модуля і по його закінченні. 

Основним документом, що підтверджує поглиблення європейських 

інтеграційних процесів у сфері освіти, є так звана Болонська декларація. Під 

такою назвою відома спільна заява міністрів освіти ряду країн, названа «Зона 

європейської вищої освіти» (19 червня 1999 р.). У цій заяві були сформульовані 

першочергові цілі створення Зони європейської вищої освіти та подальшого 

просування європейської системи вищої освіти по всьому світу. На противагу 

Великій хартії, Болонська декларація, основна мета якої – формування до 

2010року єдиного європейського простору вищої освіти, навпаки, змінює 
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окремі цілі на складові загальної глобальної під час зустрічей міністрів освіти, 

що повторюються кожні 2 роки (1999 р. – Болонья, 2001 р. – Прага, 2003 р. – 

Берлін, 2005 р. – Берген). 

Якщо первинно сформульовано шість цілей, то згодом їх кількість сягає 

десяти, перелік яких такий: 

1) прозорість системи вищої освіти завдяки спеціальним чином 

оформленому додатку до диплома про академічну кваліфікацію випускника, що 

полегшує працевлаштування; 

2) двоступенева система з першим циклом не менше трьох років. Ступінь, 

отриманий після першого циклу, має бути затребуваним на європейському 

ринку праці як кваліфікація відповідного рівня. Другий цикл повинен вести до 

здобуття ступеня магістра і/або ступеня доктора, як це прийнято у багатьох 

європейських країнах; 

3) упровадження системи залікових одиниць за типом ECTS – 

європейської системи перезарахування залікових одиниць трудомісткості як 

дієвого засобу великомасштабної студентської мобільності; 

4) сприяння мобільності як студентів, так і викладачів, працівників 

адміністративного персоналу ЗВО; 

5) сприяння європейській співпраці у забезпеченні якості освіти для 

розробки самостійних критеріїв і методологій; 

6) сприяння необхідним європейським баченням у вищій освіті, особливо 

стосовно розвитку навчальних планів, міжінституціонального співробітництва, 

схем мобільності, спільних програм навчання, практичної підготовки та 

проведення наукових досліджень; 

7) соціальний захист і відповідальність ЗВО за його підвищення; 

8) посилення інтеграції науки й освіти; 

9) відкритість Європи світу в цілому; 

10) розв’язання проблеми навчання протягом усього життя. 

Нормативно-законодавча база: 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 № 49 «Про 
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затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської 

декларації всистемі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки»; 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 № 48 «Про 

проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу»; 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 № 812 «Про 

особливості впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу». 

Завдання до теми 

1. Дослідити, проаналізувати суть і результати впровадження кредитно-

модульної системи організації начального процесу у заклади вищої освіти 

України. 

2. Проаналізуйте зміст зобов’язань, що взяли на себе країни-підписанти 

Болонської декларації. 

3. Законспектуйте різні підходи до визначення «зміст освіти у вищій школі» 

як вітчизняними, так і закордонними вченими. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні принципи Болонської декларації. 

2. Назвіть нормативно-законодавчі документи. 

3. Надайте визначення поняття кредитно-модульної-системи організації 

навчального процесу. 

4. Дайте характеристику елементів кредитно-модульної-системи організації 

навчального процесу, а саме: модуль, змістовний модуль, кредит. 

5. Назвіть вимоги до впровадження КМСОНВП. 

Література: [3, 7, 17, 19]. 

 

Самостійна робота № 2-3 

Теми 2-3  Кредитно-модульна система організації навчального процесу 

1. Кредитно-модульна сстема організації навчального процесу як глобальна 

навчальна технологія. 
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2. Основні елементи ECTS.  

Завдання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте інформаційний пакет для впровадження КМСОНП у закладі 

вищої освіти. 

2. Законспектуйте принципи впровадження КМСОНП у закладі вищої освіти. 

3. Дослідіть організаційно-педагогічні умови впровадження КМСОНП у 

закладі вищої освіти. 

4. Проаналізуйте завдання КМСОНП як стимулювання учасників 

навчального процесу. 

Література: [3, 7, 17, 19]. 

 

Заняття № 4 

Тема 4 Зміст освіти у вищій школі 

Мета: визначити поняття, компоненти та особливості змісту освіти у 

вищій школі, його розвиток на сучасному етапі розвитку суспільства 

План 

1. Поняття про зміст вищої школи. 

2. Вимоги до змісту освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. 

3. Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО). 

4. Компоненти змісту освіти: теоретичний, емпіричний, практичний. 

5. Навчальний план спеціальності. 

6. Робоча програма з навчальної дисципліни, індивідуальний навчальний план 

студента. 

Теми рефератів 

1. Методичний супровід освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

2. Структурно-логічна схема професійної підготовки фахівця. 

3. Освітня кваліфікація та її ідентифікація. 

4. Контроль якості освіти. Чинники, що впливають на формування змісту 

вищої освіти. 

5. Інноваційні технології в освіті: розробка та впровадження. 
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Основні поняття і положення теми: зміст вищої школи, галузеві 

стандарти, навчальний план, навчальна програма, навчальна дисципліна, 

індивідуальний навчальний план. 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст освіти – науково обґрунтована система дидактичного та методично 

сформованого навчального матеріалу для різних освітніх і освітньо-

кваліфікаційних рівнів. 

У Законі «Про освіту» мету вищої освіти сформульовано так: «Вища 

освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну 

підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно 

до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної 

підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації». Стратегічні 

завдання системи вищої освіти, її пріоритетні напрями реформування 

викладено у Державній національній програмі "Освіта" ("Україна 

XXI століття"). 

 Зміст основних понять системи освіти складають: 

– освітні ступені (рівні): початкова загальна середня освіта, базова загальна 

середня освіта, повна загальна середня школа, професійно-технічна, базова 

вища освіта, повна вища школа; 

– фахові ступені (кваліфікації): робітник, молодший спеціаліст, спеціаліст; 

– наукові ступені: магістр наук, доктор філософії (кандидат наук), доктор 

наук.  

Розвиток особистості значною мірою залежить, як ми вже зазначали, від 

оволодіння суспільним досвідом, підгрунттям  якого є наукові знання, уміння і 

способи творчої діяльності, емоційно-ціннісні ставлення до навколишньої 

дійсності. Це зумовлює необхідність забезпечення повноцінної освіти молоді, 

постійного удосконалення її змісту. Основні вимогами до освіти такі: 

1. Провідне значення у визначенні змісту освіти для молоді належить меті 

й завданням виховання, які ставить суспільство перед школою.  

Це означає, що зміст освітньої роботи школи повинен забезпечувати 
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інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є підгрунттям 

для подальшої освіти і трудової діяльності. 

2. Гуманістична спрямованість змісту загальної середньої освіти 

спричиняє його відповідність сучасним потребам і можливостям особи; 

пріоритет загальнолюдських цінностей, здоров’я людини, її вільний розвиток. 

3. Науковість змісту освіти передбачає занесення до змісту освіти лише 

тих фактів і теоретичних положень, які є сталими в науці; матеріалу, що 

відповідає сучасному стану науки, її новітнім досягненням; чіткість висновків з 

питань розвитку природи і суспільства. Це означає, що в кожній темі, що 

вивчається, повинні бути визначені відповідні світоглядні, моральні, естетичні, 

екологічні ідеї. 

4. Полікультурність полягає у поєднанні гуманітарної, природничо-

математичної освіти і трудової підготовки, класичної спадщини та сучасних 

досягнень наукової думки, забезпеченні органічного зв’язку з національною 

історією, культурою, традиціями. 

6. Інтегративність, що означає орієнтацію на інтегральні курси, пошук 

нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та 

пізнання світу. 

8. Відповідність основних компонентів загальної освіти структурі базової 

культури особистості. Ці компоненти існують у вигляді досвіду пізнавальної, 

практичної, творчої діяльності і досвіду ставлень особистості. 

9. Послідовність полягає у плануванні змісту, який розвивається по 

висхідній лінії, де кожне нове знання спирається на попереднє і випливає з 

нього. 

10. Відповідність віковим можливостям і рівню підготовки учнів, яким та 

чи інша система знань, умінь пропонується для засвоєння. 

12. Підтримка світового стандарту в змісті освіти допомагає школі 

інтегрувати у світовий освітній простір. 

Галузеві стандарти вищої освіти містять такі складові: 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника закладу вищої освіти 
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відображає цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначає місце фахівця 

у структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших 

соціально важливих якостей, систему виробничих функцій і типових завдань 

діяльності й умінь для їх реалізації. 

Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний термін і 

нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, установлює вимоги до змісту, 

обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця. 

Засоби діагностики якості вищої освіти визначають стандартизовані 

методики, які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого 

особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних 

і громадянських якостей. 

До змісту освіти належать і компоненти змісту кожного навчального 

предмета: 

а) емпіричний ‒ відображає зовнішні зв’язки та відношення предметів і 

явищ; 

б) практичний ‒ передбачає підтвердження теоретичних знань практикою; 

в) теоретичний ‒ передбачає відображення об’єктів у системі понять і 

категорій. 

Навча́льний план — один з нормативних документів закладу освіти, за 

допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний 

план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік 

навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який 

визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового 

контролю, державної атестації. 

Навчальна програма — нормативний документ, який визначає основні 

знання, уміння та навичок, що підлягають засвоєнню з кожної окремо взятої 

навчальної дисципліни. Містить перелік тем матеріалу, що вивчається, 

рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, розподіл тем за роками 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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навчання та час, відведений на вивчення всього курсу. 

Робоча навчальна програма – це нормативний документ вищого 

навчального закладу, який розроблено на підставі освітньо-професійної 

програми підготовки студентів відповідно до навчального плану. 

Індивідуа́льний навча́льний план — документ, що визначає послідовність, 

форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої 

програми для реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та 

розробляється закладом освіти у взаємодії зі здобувачем освіти за наявності 

необхідних для цього ресурсів.  

Згідно з наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року 

№ 161 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах», навчально-методичний комплекс складається з 15 структурних 

розділів (елементів). 1. Навчальна типова програма дисципліни. 2. Робоча 

навчальна програма дисципліни. 3. Програми навчальної, технологічної і 

професійної практик. 4. Плани занять. 5. Навчальні-наочні посібники, технічні 

засоби навчання тощо. 6. Конспект лекцій з навчальної дисципліни. 7. 

Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт. 8. Інструктивно-

методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять. 9. 

Завдання на курсові та дипломні проекти. 10. Контрольні завдання до 

семінарських, практичних і лабораторних занять, завдання для заліків. 11. 

Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети. 12. Методичні 

рекомендації та розробки викладача. 13. Методичні матеріали, що забезпечують 

самостійну роботу студентів. 14. Методичні матеріали щодо виконання 

контрольних робіт для заочної форми навчання. 15. Інші матеріали. 

Завдання до теми 

1. Складіть, відповідно до вимог змісту освіти, базові елементи таких 

документів: 

а) навчальний план спеціальності (на вибір); 

б) навчальну програму з навчальної дисципліни; 
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в) робочу програму з навчальної дисципліни; 

г) індивідуальний навчальний план студента. 

2. Проаналізуйте підручники і навчальні посібники щодо визначення 

відповідності їх змісту робочій програмі з навчальної диципліни. 

3. Узагальнити практичні поради щодо організації продуктивного 

спілкування викладача зі студентами.  

4. Сформулювати основні методичні вимоги щодо використання засобів 

наочності в навчальному процесі вищої школи. 

5. Навести приклади інтерактивних методів навчання та розкрити їхню 

сутність.  

Контрольні питання 

1. У чому полягає зміст вищої освіти. 

2. Назвіть вимоги до змісту освіти на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

3. Охарактеризуйте галузеві стандарти вищої освіти.  

4. Надайте характеристику компонентів змісту освіти, а саме: теоретичний, 

емпіричний, практичний. 

5. Поясніть сутність таких визначень: навчальний план спеціальності, 

навчальна програма з навчальної дисципліни, робоча програма з навчальної 

дисципліни, індивідуальний навчальний план студента. 

6. Із чого складається навчально-методичний комплекс супроводу 

навчальної дисципліни. 

7. Який взаємозв’язок між навчальним планом, робочою програмою та 

підручниками? 

8. Які документи регламентують зміст освіти? 

Література: [3, 6, 7, 17]. 

 

Самостійна робота № 4 

Тема 4 Зміст освіти у вищій школі 
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1. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни: 

підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації: особливості 

розробки та впровадження у навчальний процес. 

2. Системи вищої освіти у країнах Європи: порівняльний аспект. 

Завдання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте осноовні завдання, принципи та етапи формування зони 

європейської вищої освіти.  

2. Дослідіть особливості інтеграції до світового освітнього простору: 

націоналізація та інтернаціоналізація освіти. 

3. Українська освіта та іноземні студенти: педагогічний, економічний і 

політичний аспекти. 

4. Порівняйте зміст навчальних планів з підготовки майбутніх педагогів в 

Україні та за кордоном. 

5. Системи вищої освіти у країнах Європи та принципи і напрями їх 

інтеграції. 

Література: [3, 6, 7, 17]. 

 

Заняття № 5 

Тема 5:Організація самостійної роботи студентів 

Мета: визначити особливості організації самостійної роботи студентів 

План 

1. Нормування та планування самостійної роботи студентів. 

2. Організація та корекція самостійної роботи студентів, її різновиди. 

3. Аудиторна та позааудиторна самостійна робота. 

4. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. 

5. Керівництво самостійної роботи студентів викладачем. 

Теми рефератів 

1. Самостійна робота у підготовці майбутніх фахівців. 

2. Організація та принципи самостійної роботи студента. 

3. Форми самостійної роботи студентів. 



 26 
 

4. Планування та керівництво самостійною роботою студента. 

5. Науково-методичний супровід самостійної роботи студента. 

Основні поняття і положення теми: самостійна робота студента, 

аудиторна робота, позааудиторна робота, керівництво самостійною роботою, 

систематична самостійна праця, акордна самостійна праця. 

Короткі теоретичні відомості 

Самостійна робота студента (СРС) ‒ це самостійна діяльність і навчання 

студента, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але 

виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем 

науково-педагогічного працівника без його прямої участі. 

Під час вивчення навчальної дисципліни виокремлюють такі види 

самостійного учіння студента: 

– слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, виконання 

практичних і лабораторних робіт; 

– відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, виконання 

практичних і лабораторних робіт студентами заочної форми навчання 

(ЗФН); 

– підготовка рефератів і курсових робіт, написання дипломної роботи; 

– підготовка до модульного контролю та іспитів; 

– робота з літературою та ін. 

Планування самостійної роботи студентів варто почати з вивчення 

документації, уточнення цілей її проведення. Для цього насамперед необхідно 

встановити кількість годин, яка за навчальним планом відводиться на 

аудиторну та самостійну роботу студентів. При цьому слід пам’ятати, що 

навчальний план указує максимальний обсяг навчального навантаження, тому, 

незважаючи на наявну практику, викладач повинен дотримуватися цього 

нормативу і не перевантажувати студента. Потім, якщо навчальна дисципліна 

нормативна, проаналізувати рекомендовану Навчально-методичною комісією 

програму навчальної дисципліни і відібрати теми (чи окремі питання) для 

самостійного опрацювання. 
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Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах, самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, 

регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 

1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студентів, відведеного 

для вивчення конкретних навчальних дисциплін. 

Мета самостійної аудиторної та позааудиторної роботи ‒ розглянути 

найважливіші та найскладніші питання навчального курсу, а також перевірити 

засвоєння студентами матеріалу лекцій, підручників, посібників та 

підготуватися до аудиторних занять. 

Першим елементом навчально-методичного забезпечення СРС є комплекс 

засобів для збудження мотивації, створення загального уявлення про 

призначення та мету вивчення певного навчального матеріалу. 

Водночас, перш ніж направити студента на поглиблене вивчення 

конкретного змісту основ теорії і методів діяльності у межах навчальної 

дисципліни, необхідно допомогти йому «побачити» в загальному вигляді 

структуру навчальної дисципліни, «охопити» план та мету всіх видів 

навчальних занять, уявити основні форми та методи організації навчальної 

роботи, методику та призначення позаурочної роботи, познайомитися з 

направленістю, формами і термінами контрольно-залікових заходів. 

Усі ці відомості, а також перелік рекомендованих підручників, навчальних 

посібників, монографій тощо створюють підгрунття другого елемента 

навчально-методичного забезпечення – дидактичних засобів допомоги 

студентам у їх загальному розумінні матеріалу та методах роботи над 

навчальною дисципліною, а також у плануванні і самоуправлінні пізнавальною 

діяльністю. Цей дидактичний засіб надається кожному студенту ще на початку 

навчального процесу з навчальної дисципліні і є для нього ніби довідник або 

вказівка по змісту, формах і методах планованої самостійної роботи. 

Третім елементом навчально-методичного забезпечення є комплект 
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посібників керівництва, які розкривають для студентів логіку, навчальний 

зміст, методи дослідження і типові рішення, характерні для кожного із розділів 

курсу. 

Кризова ситуація у вищій школі України не дозволяє повною мірою 

забезпечити студента необхідною літературою, що видається в центральних 

виданнях. Тому, з урахуванням збільшення частки СРС, кафедрами 

розробляються і пропонуються студентам хрестоматії, конспекти розширених 

лекцій, які доповнюються питаннями за допомогою яких можна з’ясувати 

рівень розуміння студентами прочитаного матеріалу. Такі навчально-методичні 

видання повинні містити методичні вказівки та рекомендації із самостійної 

роботи й оформлятися, щоб ключові моменти тексту (визначення, концепції, 

ідеї тощо) були виділені. Так, у більшості ЗВО існує міцне інформаційне 

джерело – Internet, до якого неодноразово звертаються студенти за відсутності 

необхідного методичного забезпечення. Тому слід розширити доступ до 

електронної мережі. 

Керівництво самостійною роботою студентів університету ‒ майбутніх 

фахівців соціальної сфери потребує вивчення форм самостійної роботи, методів 

керівництва нею, урахування індивідуально-психологічних особливостей 

студентів під час реалізації завдань самостійної роботи. 

Викладачі університетів пропонують для організації управління 

позааудиторною самостійною роботою студентів виділяти дві взаємопов’язані 

підсистеми ‒ систематичну і так звану акордну самостійну працю. Під 

систематичною працею розуміють працю, розподілену по днях невеликими 

порціями, а під акордною ‒ компактну і довготривалу за часом. Поділ 

позааудиторної самостійної роботи студентів на систематичну повсякденну й 

акордну досить точно відображає ритм роботи університету і може слугувати 

певним підгрунттям для її планування, організації та управління нею. 

На базі кількісного нагромадження навичок самостійної роботи до певного 

рівня виникає необхідність в акордній праці. Остання має нову мету ‒ 

перетворення набутих навичок у нову якісну структуру (підготовка виступу, 
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доповіді на науковій студентській конференції та ін.). Після цього формування 

навичок продовжується до якісно нового етапу узагальнення. Для 

цілеспрямованого й оптимального управління процесуальною стороною 

пізнавальної діяльності студентів інколи розробляються технологічні карти для 

різних видів самостійних робіт, зокрема: процесу складання тез; складання 

бібліографічних карток за книгою; складання карток за статтею; складання 

виписок; роботи з книгою; читання наукової літератури; процесу 

конспектування першоджерел; роботи з пресою; процесу реферування; 

підготовки доповідей, повідомлень, виступів; виконання курсової роботи; 

виконання дипломної роботи тощо. 

Завдання до теми 

1. Розробіть завдання для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи 

будь-якого напряму підготовки. 

2. Проаналізуйте етапи організації самостійної роботи студента. 

3. Проаналізуйте стандарт освіти з відповідної спеціальності як вихідні дані 

для планування та організації самостійної роботи студента. 

4. Розробити методичні рекомендації викладачам «Як досягти ефективності 

самостійної роботи студентів». 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте особливості нормування та планування, організації та 

корекції самостійної роботи студентів. 

2. Назвіть різновиди самостійної роботи студентів. 

3. Визначте суть аудиторної та позааудиторної самостійної роботи. 

4. Назвіть елементи навчально-методичного забезпечення самостійної 

роботи студентів. 

5. Надайте характеристику керівництва СРС викладачем. 

Література: [ 3, 7, 10, 11, 15, 20]. 

 

Самостійна робота № 5 

Тема 5 Організація самостійної роботи студентів 
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1.  Позааудиторна самостійна робота студента. 

2.  Стимули розвитку самостійної роботи студента. 

Завдання для самоперевірки 

1. Запропонуйте приклади підвищення пізнавальної активності студента 

під час самостійної роботи. 

2. Наведіть форми контролю за самостійної роботою студента. 

3. Організація самостійної роботи студента засобами інформаційних 

технологій. 

4. Розробіть тестові завдання різних рівнів складності (тема за вибором). 

5. Що складає нормативну самостійну роботу студента. 

Література: [ 3, 7, 10, 11, 15, 20]. 

 

Заняття № 6 

Тема 6 Контроль якості навчальних досягнень студентів 

Мета: дослідити особливості контролю якості навчальних досягнень 

студентів 

План 

1. Педагогічна діагностика. 

2. Форми і види педагогічної діагностики. 

3. Функції та види контролю. 

Теми рефератів 

1. Види, форми і методи контролю. 

2. Педагогічні вимоги до оцінювання навчвальних досягнень студентів. 

3. Рейтингова система оцінювання знань студентів. 

Основні поняття і положення теми: педагогічна діагностика, функції 

контролю, поточний контроль, підсумковий контроль, рубіжний контроль, 

наскрізний контроль, тестовий контроль, рейтингова система оцінювання. 

Короткі теоретичні відомості 

Педагогіч́на діагно́стика — це підрозділ педагогіки, що вивчає принципи і 

методи розпізнавання та встановлення ознак, що характеризують нормальний 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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(або з відхиленням від норм) перебіг педагогічного процесу та розглядає 

процедури встановлення діагнозу. 

Педагогічна діагностика має прямий зв’язок з етапами керівництва 

розвитком колективу та особистості. 

Тому виділяють три видив (типи) діагностики: 

І. Початкова діагностика пов’язана з плануванням виховного процесу. 

Основні варіанти початкової діагностики. 

1) якщо колектив створений вперше і вчитель не знайомий з учнями; 

2) якщо колектив не новий, але вчитель уперше починає роботу з класом; 

3) якщо вчитель і учні вже знайомі. 

В першому випадку  діагностика використовується для всебічного розвитку 

учнів. 

У другому випадку  вчитель вивчає не лише учнів, а й сам коллектив. 

У третьому випадку вибіркова діагностика колективу й учнів для 

отримання додаткової інформації. 

II. Поточна діагностика (корегувальна) – під час організації діяльності 

колективу орієнтує педагога на зміни, які відбуваються в учнівському 

колективі). Одночасно оцінюється правильність раніше прийнятих рішень. Ця 

діагностика виконує функцію експрес-інформації і цим самим допомагає 

прийняти подальші рішення. 

III. Підсумковий діагноз надає можливість оцінити діяльність виховної 

системи в цілому. 

Форми педагогічної діагностики 

Анкетуванням широко послуговуються для виявлення виду стосунків між 

членами учнівського колективу. 

Слово «тест» походить від англійського «test» та означає «випробовування, 

дослідження».  

Інструментальними засобами опитувальних методів, які набули поширення 

у психолого-педагогічній практиці, є методики, завдання яких має вигляд 

питань, що надає змогу одержати інформацію про обстежуваного з його слів 
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(зокрема метод бесіди). 

До основних функцій контролю належать такі: 

1. Контролю. Для здійснення цілеспрямованого керування процесом 

навчання і вивчення ефективності методів і способів навчання необхідний 

оперативний зворотний зв’язок. 

2. Навчальна. Перевірка сприяє глибшому засвоєнню програмного 

матеріалу, здійснюються систематизація та закріплення знань. Перевірка є 

корисною для всієї студентської групи. Слухаючи відповідь товариша, студенти 

звіряють з нею свої знання, ставлять запитання, доповнюють її, що сприяє 

поглибленню і систематизації їхніх знань. 

3. Виховна. Контроль привчає студентів до систематичності роботи, 

дисципліни, сприяє формуванню відповідальності, активності, самостійності, 

допомагає розібратись у собі. Водночас контроль сприяє розвиткові негативних 

рис особистості. Ось чому засобами контролю слід користуватися майстерно, 

тактовно, морально. 

4. Розвивальна. Під час виконання завдань студенти самостійно роблять 

висновки, узагальнення, застосовують знання у змінених або нових ситуаціях, 

учаться вирізняти головне, відтворювати інформацію. Розвивається логічне 

мислення студентів, зокрема вміння аналізувати і синтезувати, порівнювати й 

узагальнювати, абстрагуватися і конкретизувати, класифікувати та 

систематизувати, а також мовлення, пам’ять, уява, увага. 

5. Стимулювальна. Схвалення успіхів сприяє розвитку в молодої людини 

мотивів до навчання. 

6. Оцінювальна. Об'єктивне оцінювання знань, умінь і навичок сприяє 

кращому навчанню. 

Контроль має враховувати наявність розвитку студента. Якщо вимоги 

зависокі ‒ розвиток гальмується. Занижені вимоги також гальмують розвиток, 

бо вони не активізують розумової діяльності. 

Поточний контроль спрямований на оперативне виявлення якості 

засвоєння знань, навичок і вмінь на всіх етапах процесу навчання. 
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Підсумковий контроль – це оцінювання знань, отриманих студентами 

протягом вивчення всієї навчальної дисципліни. 

Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, 

тем і пов’язаних із цим пізнавальних, методичних, психологічних і 

організаційних якостей студентів.  

Система наскрізного контролю знань студентів є складовою частиною 

навчального плану і затверджується як єдиний документ. 

Тестовий контроль ‒ це процедура визначення рівня підготовки фахівців у 

певної галузі знань, психологічного, фізичного та розумового стану, 

професійної придатності, обдарованості та інших якостей особи за допомогою 

системи спеціально підготовлених завдань. 

Кредитно-модульна система і відповідна їй модульно-рейтингова система 

(МРС) оцінювання знань студентів розроблені для удосконалення системи 

контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних і 

систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, 

підвищення об'єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених 

Європейською системою залікових кредитів (ECTS), особливостей кредитно-

модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). 

Протягом навчального семестру знання студентів оцінюються за 

допомогою поточний, модульний та семестровий (підсумковий) контроль. 

За результатами поточного, модульного та семестрового контролів 

виставляється підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою, національною 

шкалою та шкалою ECTS. За результатами підсумкового контролю та з 

урахуванням вагових коефіцієнтів навчальної дисциплін розраховується 

рейтинг студента за навчальний семестр і весь період навчання в закладі вищої 

освіти. 

Завдання до теми 

1. Підготуйте спеціально розроблені завдання для тестового контролю за 

вибраною темою на вибір. 

2. Наведіть приклади видів діагностики педагогічного процесу. 
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3.  Проаналізуйте, що саме використовують комп’ютерному моделюванні, 

для впровадження інформаційних засобів навчання у навчальний процес. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення педагогічної діагностики. 

2. Назвіть форми і види педагогічної діагностики. 

3. Охарактеризуйте функції та види контролю. 

4. Назвіть елементи навчально-методичного забезпечення самостійної 

роботи студентів. 

5. Розкрийте особливості рейтингової системи оцінювання рівня 

навчальних досягень студентів. 

Література: [3, 6, 7,  14, 16, 19, 20]. 

 

Самостійна робота № 6 

Тема 6 Контроль якості навчальних досягнень студентів 

1. Педагогічна діагностика. 

2. Форми контролю у закладі вищої освіти. 

Завдання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте педагогічні вимоги до оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

2. Яка мета рейтингової системи оцінювання? 

3. У чому полягає ефективність рейтингової системи оцінювання 

навчальної діяльності студентів? 

4. Запропонуйте заходи щодо контролю та самоконтрою самостійної 

роботи студента. 

5. Визначте вимоги до розробки тестових завдань. 

Література: [3, 6, 7,  14, 16, 19, 20]. 

 

Змістовий модуль 2 Організаційно-методичні умови функціонування 

навчально-виховного процесу вищої школи 
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Заняття № 7‒8 

Тема 7‒8 Форми організації навчання у вищій школі 

Мета: проаналізувати методи, засоби, форми навчання у вищій школі та 

особливості їх застосування 

План 

1. Поняття про форми навчання. 

2. Лекція як провідна форма навчання у ЗВО.  

3. Види лекцій: проблемна, бінарна, мультімедіа-лекція, лекція-

конференція, лекція-дискусія, лекція-бесіда та інші, їх характеристика. 

4. Структура та основні етапи лекції.  

5. Дидактичні та методичні вимоги до лекції. 

Теми рефератів 

1.  Семінарські, практичні та лабораторні заняття: мета і функції. 

2.  Види семінарів і практичних занять. 

3. Інші форми організації навчання: консультації, факультативи, 

виробнича, педагогічна та інші види практик студентів і магістрантів, курсове, 

дипломне проектування. 

4.  Активні та інтерактивні методи навчання. 

5. Особливості проведення занять на підставі інтерактивної моделі 

навчання. 

Основні поняття і положення теми: форми навчання, лекція, проблемна 

лекція, бінарна лекція, мультімедіа-лекція, лекція-конференція, лекція-дискусія, 

лекція-бесіда, дидактичні вимоги, методичні вимоги, семінарські заняття, 

практичні заняття, лабораторні заняття, консультації, факультативи, виробнича 

практика, педагогічна практика, курсове проектування, дипломне 

проектування. 

Короткі теоретичні відомості 

Форма (лат. forma – зовнішній вигляд, обрис) організації навчання 

(організаційна форми) – це зовнішній вияв узгодженої діяльності учителя та 

учнів, яка здійснюється в певному порядку і режимі. Форми організації 
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навчання класифікуються за різними критеріями: за кількістю учнів – 

індивідуальні форми навчання, мікрогрупові, групові, колективні, масові форми 

навчання; за місцем навчання – шкільні форми: урок, робота в майстерні, на 

пришкільній дослідній ділянці, у лабораторії тощо; позашкільні форми: 

екскурсія, домашня самостійна робота, заняття на підприємстві; за часом 

навчання – урочні та позаурочні: факультативні, предметні гуртки, вікторини, 

конкурси, олімпіади, предметні вечори тощо; за дидактичною метою – форми 

теоретичного навчання (лекція, факультатив, гурток, конференція), 

комбінованого, або змішаного навчання (урок, семінар, домашня робота, 

консультація), практичного (практикуми) і трудового навчання (праця в 

майстернях, у спеціальних класах, на пришкільних ділянках тощо); за 

тривалістю часу навчання – класичний урок (45 хв.), спарені заняття (90 хв.), 

спарені скорочені заняття (70 хв.), а також уроки «без дзвінків». Лекція – 

провідна форма навчання у вищій школі. Її дидактична мета ‒ ознайомити 

студентів з науковою проблемою, повідомити і розкрити основні питання теми, 

зосередити увагу на найскладнішому матеріалі, готувати їх до подальшої 

самостійної роботи. 

Проблемна лекція – один із заходів раціоналізації та інтенсифікації 

навчального процесу, що забезпечує об’єктивний контроль знань студентів, 

сприяє підвищенню ефективності і якості навчальної, пізнавальної та виховної 

роботи, розвитку пізнавальних інтересів студентів і набуттю навичок 

самостійного поповнення знань. 

Бінарна лекція ‒ різновид викладу матеріалу у формі діалогу двох 

викладачів (як представників різних наукових шкіл) або вченого і практика, 

викладача і студента, у формі презентації уявного діалогу між представником 

сучасної педагогіки та педагогом-класиком (драматизація). 

Мультимедіа-лекцію ‒ це лекція викладача, записана на відео і 

оцифрована, доповнена електронною дошкою та іншими засобами, які 

посилюють ефект сприймання навчального матеріалу. 

Лекція ‒ конференція проводиться як науково-практичне заняття за 

http://uastudent.com/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
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заздалегідь поставленою проблемою і системою доповідей тривалістю 

5‒10 хвилин. Кожний виступ є логічно завершеною інформацією у межах 

програми, що запропонована викладачем (а на старших курсах ‒ і студентами). 

Сукупність зроблених виступів дозволяє всебічно висвітлити проблему. 

Наприкінці лекції викладач підводить підсумки самостійної роботи і виступів 

студентів, за їх допомогою формулює основні висновки. 

Здебільшого зовнішні діалоги переходять у лекцію-дискусію, яка 

передбачає активний обмін думками в інтервалах між логічними розділами 

лекції. Це, безперечно, пожвавлює навчальний процес, активізує пізнавальну 

діяльність учнів, надає можливість педагогу керувати колективною думкою 

групи. 

Лекція-бесіда – «діалог з аудиторією» – найбільш поширена й порівняно 

проста форма активного залучення учнів до навчального процесу. Вона 

передбачає безпосередній контакт педагога з аудиторією, що надає змогу 

зосередити увагу учнів на найбільш важливих проблемах теми, яка вивчається, 

визначити зміст і темп викладу навчального матеріалу з урахуванням рівня 

підготовленості та освіти аудиторії.  

Структура навчального заняття ‒ це поєднання в ньому окремих 

ланок (етапів) процесу навчання, за допомогою реалізується засвоєння 

студентами знань. Заняття, що охоплює відразу всі ланки даного процесу, 

називається комбінованим. 

Основні етапи ознайомчої лекції 

1. Організаційний момент. Проводиться безпосередньо перед початком 

лекції для оголошення або рішення незв’язаних з темою заняття питань. 

2. Організація уваги учнів. Це безпосередньо  початок лекції, що вміщує 

кілька фраз, здатних зацікавити аудиторію і створити позитивний настрій. 

3. Підготовка до висвітлення нової теми. На цій стадії мобілізуються 

знання студентів, щоб привести їх у дію. Для цього коротко згадується 

пройдений матеріал (зазвичай тема або підсумки попередньої лекції), 

озвучується тема нової лекції та згадуються її внутрішні та міжпредметні 
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зв'язки. 

4. Постановка пізнавальних завдань. Бажано продиктувати для запису план 

нової лекції зі списком рекомендованої літератури і питаннями, на які до кінця 

лекції буде дана відповідь. 

5. Вивчення нового матеріалу. Це головна і найбільш тривала частина 

лекції (зазвичай не менше години). 

Варіанти побудови змісту лекції: 

– історична логіка ‒ пояснення положень у міру їх появи; 

– причинно-наслідкова логіка ‒ предмет пояснюється з урахуванням 

особливостей його прояви; 

– навколо обговорення переваг і недоліків певного явища або концепції; 

– навколо обговорення дискусійних моментів; 

– пояснення основного положення і підкріплення його прикладами. 

6. Закріплення пройденого матеріалу. Досвідчений викладач ніколи не 

буде нехтувати цією частиною лекції, бо без закріплення лекція більше схожа 

на гру одного актора. Закріплення містить себе або висновки, або коротке 

повторення озвученого на лекції. 

Завдання заключного етапу лекції: 

–  узагальнити весь поданий матеріал; 

–  задати питання для опрацювання; 

–  ров’язати з подальшою темою; 

–  відповісти на питання; 

–  указати, де матеріал можна використовувати. 

7. Домашнє завдання. Дається з поясненням і додаванням індивідуальних 

елементів. 

Загально-дидактичні вимоги до лекції у вищій школі 

По-перше, зміст лекції має відповідати робочій навчальній програмі, 

відображати найновіші досягнення науки, висвітлювати перспективи 

подальшого розвитку наукових пошуків. 

По-друге, у лекції мають реалізовуватися вимоги загально-дидактичних 
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принципів навчання: науковості; систематичності й послідовності; свідомості; 

активності й самостійності; наочності; зв’язку змісту навчального матеріалу з 

професійною діяльністю; доступності; емоційності. 

По-третє, потрібно забезпечити логічно-доцільну структуру лекції 

відповідно до змісту навчального матеріалу. 

По-четверте, лекція має сприяти активізації мисленнєвої діяльності 

студентів для їх інтелектуального розвитку. 

По-п'яте, у лекції доцільно виокремлювати певні компоненти змісту для 

самостійного опрацювання студентами з належним методичним забезпеченням. 

Рівень підготовки викладача до кожної лекції передусім визначається його 

науковою, методичною і загальною культурою. Однак яким би високим не був 

рівень викладача, він зобов’язаний готуватися до кожної лекції. Зумовлено це 

тим, що наука інтенсивно розвивається, з’являються нові знання, якими 

потрібно поповнювати власний багаж. Удосконалюється постійно і методика 

викладання. 

 Лекція повинна бути структурована і містити вступ, основну частину і 

висновки (щоправда, ні загальну структуру лекції, ні її окремі частини не 

можна стандартизувати. Усе залежить від творчості викладача). Вступ має бути 

короткий і виразний. У ньому викладач зосереджує увагу студентів на предметі 

лекції, її цілях і завданнях, прикладному значенні. Важливо також викликати 

інтерес до навчального матеріалу, відновити у пам’яті студентів основний 

матеріал з попередніх лекцій, дати час підготуватися до сприймання лекції. 

Більша частина лекції відводиться розкриттю основного змісту, передбаченого 

планом лекції. Завершується виклад лекції висновком. 

Під семінарським заняттям розуміють форму навчального заняття, за якої 

викладач організує дискусію із завчасно визначених тем, до яких студенти 

готують тези відповідей або індивідуально виконані реферати-доповіді. Такі 

семінари називають також семінарами-дискусіями. 

Семінари-практикуми присвячені обговоренню різних варіантів 

розв’язання практичних ситуаційних задач і завдань. 
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Семінару притаманні чотири основні функції. 

1. Поглиблення, конкретизація, систематизація знань, набутих на лекціях і 

під час самостійної роботи. 

2. Розвиток навичок самостійної роботи. 

3. Заохочення до наукових досліджень. 

4. Контроль за якістю засвоєння студентами матеріалу. 

Лаборато́рне заня́ття ‒ форма навчального заняття, під час якого особа, що 

навчається, зокрема учень, слухач, студент, курсант тощо, під керівництвом 

викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди 

для практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни; набуває практичних навичок роботи з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною 

апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній 

предметній галузі. 

Практичне заняття ‒ форма навчального заняття, за якої викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички практичного застосування їх 

унаслідок індивідуального виконання студентами відповідно сформульованих 

завдань. 

Лабораторні та практичні заняття проводять зі студентами, кількість яких 

не перевищує половини академічної групи. 

У сучасному закладі вищої освіти поширені семінарські заняття трьох 

видів: просемінар, власне семінар, спецсемінар. 

Просемінар – перший семінар, заняття з підготовки до наступних 

семінарів. Проводиться він зазвичай на першому курсі. Мета такого семінару – 

ознайомити студентів зі специфікою самостійної роботи, набуття навичок 

роботи з літературою, першоджерелами. 

Власне семінар – семінарське заняття, тематично пов’язане з навчальною 

програмою навчальної дисципліни. Тут розв’язуються більш серйозні навчальні 

та виховні завдання, спрямовані на розвиток у студентів самостійності у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1


 41 
 

вивченні матеріалу. У вищій школі практикуються три типи власне семінарів: 

– семінар, основна мета якого поглиблене вивчення певного систематичного 

курсу, тематично міцно пов’язаний з ним; 

– семінар, призначений для ґрунтовного опрацювання окремих найбільш 

важливих і типічних щодо методології тем навчальної дисципліни або 

навіть однієї теми; 

– семінар дослідного типу з тематикою з окремих приватних проблема 

науки – для поглибленого їх опрацювання. 

Спецсемінар – семінарське заняття дослідного типу з незалежною від 

лекційного курсу тематикою, метою якого є поглиблене вивчення окремої 

проблеми; організовується на старших курсах. Спецсемінари проводяться під 

керівництвом спеціаліста в окремій сфері і являють собою школу спілкування 

дослідників-початківців з певної наукової тематики, привчають студентів до 

колективного мислення і творчості. Під час спецсемінару важливе значення має 

відповідна орієнтація студентів на групову роботу, використання спеціальних 

прийомів, таких як моделювання ситуації. 

Навчальні практики проводяться на початкових курсах програм підготовки 

для отримання первинних професійних умінь і навичок, в окремих випадках – 

оволодіння робітничою професією.  

Виробничі практики (технологічна, експлуатаційна, конструкторська, 

обліково-аналітична, економічна та ін.). Завданням таких практик є 

розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, які студенти 

отримали під час вивчення циклу спеціальних теоретичних дисциплін і 

формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, 

набуття і вдосконалення професійної майстерності, ознайомлення 

безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і 

технологічним циклом виробництва, а також збір фактичного матеріалу для 

виконання курсових проектів (робіт) і випускних робіт. Виробнича практика 

проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на підставі укладених 

угод. 
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Переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного 

навчання та підготовчим етапом для виконання випускних робіт. Вона 

проводиться на випускному курсі для узагальнення і вдосконалення набутих 

знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та 

готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалу 

для підготовки випускних робіт. 

Курсовий проект є завершальним етапом у вивченні певної навчальної 

дисципліни. Написання курсового проекту є підгрунттям для виконання 

студентами більш складного завдання — дипломного проектування. 

Дипломна (випускна) робота є заключним етапом навчання у закладі вищої 

освіти і призначена для формування у студентів уміння під керівництвом 

наукового керівника провести науково-дослідну роботу за визначеною темою. 

Завдання до теми 

1. Підготуйте план проведення лекції за вибраною темою на вибір, 

дотримуючись структури та основних етапів лекцій. 

2. Складіть план підготовки бінарної лекції. 

3. Визначте та презентуйте зміст структурних частин лекції. 

4. Підготуйте питання для семінарського заняття дослідного типу з 

тематикою з окремих приватних проблем науки за вибраною темою на вибір. 

5. Опрацюввавши правила проведення «мозкового штурму» складіть план 

семінарського заняття (тема ‒ за вибором). 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення поняття та форм навчання. 

2. Охарактеризуйте лекцію як провідну форму навчання у  

ЗВО та її види. 

3. Назвіть структуру та основні етапи лекції, дидактичні та методичні 

вимоги до лекцій. 

4. Які дидактичні функції виконує лекція. 

5. Переваги та недоліки лекційного викладання. 

6. Види та характеристика лекцій. 
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7.  Надайте характеристику семінарських, практичних і лабораторних 

занять та інших форм організації навчання. 

8.   Поясніть зміст правил проведення тренінгу. 

Література: [1, 2,4,  5, 6, 7, 9, 11, 16, 17]. 

 

Самостійна робота № 7‒8 

Теми 7-8: Форми організації навчання у вищій школі 

1. Лекція та її види. 

2. Інші форми занять у вищій школі. 

Завдання для самоперевірки 

1. Розробіть конспект заняття з упровадженням інтерактивних методів 

навчання. 

2. Презентуйте один із прийомів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студента. 

3. Поясніть переваги дидактичних ігор. 

4. Дослідіть спрямованість тренінгових занять. 

5. Види семінарів та інтерактивні форми їх проведення. 

6.  Обґрунтувати умови ефективного проведення практичного заняття.  

7. Сформулювати критерії, за якими ви оцінюєте продуктивність 

семінарських занять. 

Література: [1, 2, 4,  5, 6, 7, 9, 11, 16, 17]. 

 

Заняття № 9 ‒ 10 

Тема 9-10 Методи і засоби навчання у вищій школі 

Мета: дослідити сучасні вимоги до методів і засобів навчання у вищій 

школі 

План 

1. Поняття про методи і прийоми навчання.  

2.   Класифікація методів навчання. 

3. Вибір методів навчання залежно від мети, завдань, змісту навчання і 
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рівня підготовленості студентів і магістрантів. 

4. Інтерактивні методи навчання: «мозковий штурм», дискусія, 

дидактична гра, тренінг, коучинг тощо. 

5. Поняття про засоби навчання. 

6. Інформаційно-комунікаційні засоби навчання. 

Теми рефератів 

1. Круглий стіл: позитивний вплив на якість навчальної діяльності. 

2. Ігрова ситуація як засіб моделювання професійно орієнтованої 

поведінки в умовах навчання. 

3. Педагогічні завдання дидактичної гри. 

4. Групи дидактичних ігор. 

5. Функції засобів навчання. 

Основні поняття: прийоми навчання, методи навчання, «мозковий 

штурм», дискусія, дидактична гра, тренінг, коучинг, електронні підручники, 

електронні бібліотеки, віртуальні екскурсії, навчальні комп’ютерні програми, 

програми-тренажери. 

Короткі теоретичні відомості 

Методи навчання – це способи цілеспрямованої двосторонньої взаємодії 

викладача і студента, спрямованої на розв’язання навчально-виховних 

завдань.Дидактичний прийом (або методичний прийом) – складовий компонент 

методу, функцією якого є спрямування студентіів на розв’язання часткових 

дидактичних завдань. Методи навчання поділяють на загальні та спеціальні. 

Під загальними у сучасній педагогіці прийнято розуміти методи, що 

застосовуються у школі під час вивчення різних навчальних дисциплін. 

Спеціальними вважають такі, що застосовуються під час вивчення окремих 

навчальних дисциплін. Класифікація методів навчання – це впорядкована за 

певною ознакою їх система. В основу цієї класифікації покладено джерело 

знань. Таких джерел було три: слово, наочність, практика. Потім до них 

додалася книга, а останнім часом – відео в поєднанні з комп’ютерними 

технологіями. 
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Таблиця методів навчання 

Словесні 

методи  

Наочні методи  Практичні 

методи  

Робота з книгою  Відеометод  

Роз’яснення, 

пояснення, 

розповідь, 

бесіда, 

інструктаж, 

лекція, 

дискусія, 

диспут  

Ілюстрація, 

демонстрація, 

спостереження 

за студентами 

Досліди, 

вправи, 

навчально-

виробнича 

праця  

Читання, 

вивчення, 

реферування, 

цитування, 

викладення, 

складання 

плану, 

конспектування  

Перегляд, 

навчання, 

вправи під 

наглядом 

«електронного 

викладача», 

контроль  

 

У сучасній педагогіці не існує єдиного критерію класифікації методів 

навчання. Наведемо деякі з наявних критеріїв: 

1. За джерелом знань – словесні, наочні, практичні (Н. М. Верзілін, 

Є. І. Петровський). 

2. За основною дидактичною метою – методи набуття нових знань, 

формування вмінь і навичок, закріплення, застосування, перевірки 

(М. О. Данилов, Б. П. Єсіпов). 

3. За ступенем активності учнів – методи пасивні й активні (Є. Я. Голант). 

Інтерактивні методи – форма навчання, у процесі якого викладач і 

студенти перебувають у режимі бесіди, діалогу між собою. «Мозкови́й штурм» 

 (або «злива ідей», ґенерування ідей, англ. brainstorming) — популярний метод 

висування творчих ідей під час розв'язування наукової чи технічної проблеми, 

сеанси якого стимулюють творче мислення. 

Диску́сія ‒ це форма колективного обговорення, мета якого ‒ виявити 

істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання за допомогою 

висловлення власних міркувань і зіставлення поглядів опонентів на проблему. 

Дидактична гра ‒ метод імітації (наслідування, відображення) прийняття 

управлінських рішень у різноманітних ситуаціях у формі гри (програвання, 

розігрування) за правилами, які визначені або виробляються самими 

учасниками. 

http://llt.multycourse.com.ua/ru/glossary/149
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Тре́нінг (англ. training) ‒ це запланований процес модифікації (зміни) 

відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, з набуттям 

навчального досвіду, щоб досягти ефективного виконання в одному виді 

діяльності або в певній галузі. 

Ко́учинг (від англ. coaching ‒тренерство), вишкіл ‒інструмент 

особистісного й професійного розвитку, формування якого почалося в 70-х 

роках XX століття. Підгрунттям коучингу є спортивне тренерство, позитивна, 

когнітивна та організаційна психологія, уявлення про усвідомлене життя, 

можливість постійного та цілеспрямованого розвитку людини. 

Засіб навчання – сукупність предметів, ідей, явищ і способів дій, які 

забезпечують реалізацію навчально-виховного процесу. 

Необхідними чинниками, що сприяють успішному засвоєнню знань, є 

технічні засоби навчання (ТЗН). Це: дидактична техніка (кінопроектори, 

діапроектори, телевізори, відеомагнітофони, електрофони, комп’ютери), 

екранні посібники статичної проекції (діафільми, діапозитиви, транспаранти, 

дидактичні матеріали для епіпроекції), посібники динамічної проекції 

(кінофільми, кінофрагменти та ін.), фонопосібники (магнітофонні записи, 

відеозаписи, радіо- і телепередачі). 

Одним з напрямів використання комп'ютерної техніки є створення 

освітнього web-сайту. Це новий засіб навчання у вигляді взаємопов’язаних web-

сторінок (окремий документ у мережі Internet, що має свою адресу), що 

належать до серверу освітньої установи, університету або його підрозділу. 

Унікальність кожного web-сайту забезпечується його універсальністю у 

розв’язанні багатьох освітніх завдань: подання інформації для студентів, 

викладачів, наукових колективів кафедр, які бажають ознайомитися з різними 

методиками, концепціями, навчальними планами, можливостями поповнення 

власних бібліотек тощо. 

Завдання до теми 

1. Ініціюйте виникнення проблеми, варіанти розв’язання якої не спадають 

на думкуу, а знайти його все ж потрібно. Спробуйте влаштувати «мозковий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
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штурм», правильно його організувавши: чітко сформулюйте завдання, 

генеруйте ідеї, розберіть та оцініть їх. 

2. Підготуйте тему та організуйте умовну дискусію: сформулюйте тему 

дискусії; визначте основні питання, які обговорюватимуться; підготуйте 

основну літературу з проблеми, яка виноситься на дискусію; визначте місце та 

час проведення дискусії; обговоріть питання, які внесені до порядку денного; 

підбийте підсумки. 

3. Підготуйте комплекс дидактичних ігор за вибраною навчальною 

дисципліною. 

Контрольні питання: 

1. Поясніть сутність методів і прийомів навчання. 

2. Охарактеризуйте інтерактивні методи навчання: «мозковий штурм», 

дискусія, дидактична гра, тренінг, коучинг, тощо. 

3. Надайте визначення засобів навчання. 

4. Охарактеризуйте інформаційно-комунікаційні засоби навчання: 

електронні підручники, електронні бібліотеки, віртуальні екскурсії, навчальні 

комп’ютерні програми, програми-тренажери тощо. 

Література: [2,6,7,9, 11,16, 20]. 

 

Самостійна робота № 9‒10 

Теми 9‒10 Методи і засоби навчання у вищій школі 

1. Методика проведеня різних видів лекцій. 

2. Специфіка проведення семінарського, практичного або лабораторного 

заняття. 

Завдання для самоперевірки 

1. Розробіть мультимедійну презентацію до лекційного заняття (тема ‒ за 

вибором). 

2. Визначте навчальний потенціал інформаційно-комунікаційних засобів 

навчання. 
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3. Надайте характеристику сучасних інформаціно-комунікаційних засобів 

навчання. 

4. Опрацюйте електронні підручники, гіпертекстові посібники. 

5. Дослідіть правила та умови проведення дискусії. 

Література: [2, 6,7,9, 11,16,20]. 

 

Заняття № 11 

Тема 11 Навчально-методична робота у вищій школі 

Мета: ознайомитися з особливостями організації навчально-методичної 

роботи у закладах вищої освіти. 

План 

1. Методична робота в системі діяльності викладача.  

2. Керівництво навчально-методичною роботою у закладі вищої освіти. 

3. Зміст методичної роботи викладача. 

4. Форми методичної роботи викладача. 

5. Методичні наради у закладі вищої освіти. 

Теми рефератів 

1. Навчально-методичний комплекс у системі професійної діяльності 

викладача. 

2. Робота циклових методичних комісій. 

3. Зміст навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. 

4. Індивідуальна методична робота викладача закладу вищої освіти. 

Основні поняття і положення теми: методична робота, зміст методичної 

роботи, форми методичної роботи, методичні наради, циклові методичні 

комісії, навчально-методичний комплекс. 

Короткі теоретичні відомості 

Методична робота є цілеспрямованою діяльністю закладу вищої освіти 

щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки 

викладачів вищої школи для підвищення ефективності їх навчально-виховної 

діяльності. Вона сприяє особистому розвитку викладача, його педагогічної 
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майстерності щодо викладання і проведення позааудиторної виховної роботи зі 

студентами. 

Щоб методична робота у закладі вищої освіти спонукала кожного 

викладача до підвищення свого фахового рівня, сприяла взаємному збагаченню 

членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, надала змогу 

молодим викладачам учитися педагогічної майстерності у досвідчених колег, 

забезпечувала підтримання у педагогічному колективі духу творчості і 

прагнення до пошуку, вона повинна бути вміло керованою. 

Під керівництвом проректора з навчальної роботи у закладі вищої освіти 

працює науково-методична рада як постійний орган при раді вищого 

навчального закладу, яка покликана визначати стратегічні (перспективні) і 

тактичні завдання методичної роботи закладу; розглядати стан і 

результативність методичної роботи на факультетах та кафедрах; 

організовувати моніторингові дослідження для визначення якості професійної 

підготовки на факультетах і підготовки пропозицій щодо її вдосконалення; 

обговорювати та затверджувати пропозиції факультетів (або рад), кафедр щодо 

навчальних планів і програм, у т. ч. інтегрованих; проводити експертизу 

робочих програм, навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін; 

розробляти методики для проведення педагогічних досліджень факультетами та 

кафедрами закладу вищої освіти та методичні рекомендації щодо організації 

науково-дослідної, самостійної роботи студентів; рецензувати навчальну та 

методичну літературу, підготовлену кафедрами; організовувати та проводити 

методичні семінари та наради для викладачів. 

 Оскільки підготовка фахівців однієї або кількох споріднених 

спеціальностей, підвищення кваліфікації спеціалістів відповідної галузі 

народного господарства і культури здійснюється на факультетах закладу вищої 

освіти, це вимагає проведення методичної роботи з педагогічними кадрами 

факультетів з урахуванням специфіки їх навчально-виховної діяльності. 

На факультетах працюють методичні комісії, які визначають завдання та 

напрями методичної роботи кафедр; удосконалюють навчальні плани і 
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програми підготовки фахівців, вирішують питання про відкриття нових 

спеціальностей та спеціалізацій; розробляють рекомендації щодо введення до 

навчальних планів нових спецкурсів для забезпечення безперервної 

професійної підготовки; визначають напрями підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу на факультеті і педагогічної кваліфікації 

професорсько-викладацького складу; розробляють заходи щодо удосконалення 

самостійної роботи студентів; організовують виробничі практики, координують 

діяльність кафедр, що їх забезпечують. 

Важливим осередком методичної роботи у закладі вищої освіти є кафедра 

як основна навчальна група, яка здійснює навчальну, методичну й науково-

дослідну роботу з однієї або кількох пов'язаних між собою наукових 

спеціальностей, а також підготовку й підвищення кваліфікації кадрів. 

 Методичну роботу у закладі вищої освіти слід здійснювати у таких 

напрямах (І. Соколова): 

 а) підвищення теоретичного та наукового рівня викладання навчальної 

дисципліни для реалізації завдань змісту професійної освіти в Україні; 

 б) поглиблення теоретичних і практичних знань викладачів вищої школи з 

проблем неперервної професійної освіти та організації навчально-виховної 

роботи з навчальної дисципліни; 

 в) підвищення професійної майстерності професорсько-викладацького 

складу для досягнення високої професійної компетентності і високого рівня 

самоорганізації його професійної діяльності; 

 г) формування умінь: 

– організування навчально-методичної роботи з урахуванням особливостей 

професійної підготовки майбутніх фахівців; 

– планування діяльності за напрямами: науково-дослідна, навчально-

методична, організаційно-методична, виховна робота тощо, аналізування її 

результатів; 

– здійснення педагогічного дослідження в навчально-виховному процесі; 

– управління пізнавальною активністю студентів у процесі навчання, 
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організація самостійної та науково-дослідної роботи; 

ґ) оволодіння методами вивчення і впровадження у практику роботи 

педагогічного досвіду професійної підготовки фахівців з урахуванням своєї 

творчої індивідуальності. 

Диференціація змісту та форм методичної роботи залежить від 

специфічних потреб викладачів, які працюють на факультеті; рівня професійної 

компетентності педагогів; досвіду професійної підготовки фахівців; 

особливостей інтересів, потреб, мотивів діяльності викладача; віку педагога та 

його стажу викладацької роботи у закладі вищої освіти; рівня психологічної 

готовності до впровадження сучасних технологій навчання. 

Для підвищення професійної майстерності викладачів закладі вищої освіти 

використовують різноманітні форми методичної роботи: 

а) науково-практичні конференції викладачів щодо проблем реалізації 

концепції неперервної професійної освіти, науково-методичних засад 

підготовки фахівців; 

 б) загальні конференції педагогічних працівників вищої школи, де 

обговорюється стан навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти, на 

факультетах, а також перспективи розвитку фахових спеціальностей;  

 в) засідання вченої ради закладу, на яких детально аналізують рівень 

професійної підготовки студентів, стан навчально-виховної роботи на 

факультетах, обговорюють і затверджують перспективний план закладу вищої 

освіти за окремими проблемами (наприклад, науково-дослідна робота 

студентів, методична робота з викладачами та ін.), а також розглядають досвід 

роботи кафедр, факультетів щодо впровадження нових технологій навчання 

студентів; 

 г) методичні семінари; 

 ґ) виробничі наради, на яких ректорат інформує про стан навчально-

виховної роботи, результати сесій або про необхідність вжиття заходів щодо 

професійної підготовки студентів; 

д) засідання кафедр, на яких обговорюють результати роботи викладачів 
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щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі студентами; 

е) інструктивно-методичні наради, які проводяться деканатами 

факультетів; 

є) індивідуальна самоосвітня робота викладача вищої школи; 

ж) індивідуальні та групові консультації із завідувачами кафедр та 

викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання конкретної 

методичної допомоги кафедрам з питань планування роботи, визначення 

змісту, форм наукової, організаційно-методичної роботи. 

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни – це сукупність 

нормативних і навчально-методичних матеріалів, необхідних для ефективного 

виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни. НМКД 

включає в себе: 

–  робочу навчальну програму навчальної дисципліни; 

–  конспект(и) лекцій з навчальної дисципліни; 

– методичні вказівки (рекомендації) для проведення лабораторних, практи

чних та семінарських занять; 

–  тематика курсових робіт (проектів), РГР, домашніх завдань та 

методичні вказівки (рекомендації) щодо їх виконання (якщо передбачені 

програмою); 

–  методичні розробки з організації самостійної роботи студентів 

з навчальної дисципліни (графік, методичні рекомендації тощо); 

–  індивідуальні завдання; 

–  засоби діагностики з навчальної дисципліни (екзаменаційні білети, 

питання до ПМК, тестовий комплекс). 

Завдання до теми 

1. Підготуйте навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (на 

вибір). 

2. Дослідіть завдання методичної ради закладу вищої освіти. 

3. Проаналізуйте особливості впровадження е-навчання в систему 

традиційної освіти. 
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4. Розробіть поради студентам «Як краще готуватися до семінарських 

занять». 

5. Розробіть план-конспект проведення семінару на тему «Педагогічна 

творчість». 

Контрольні питання 

1. Поясніть суть поняття методичної роботи в системі діяльності 

викладача. 

2. Визначте особливості керівництва навчально-методичною роботою у 

ЗВО. 

3. Надайте визначення змісту та форм методичної роботи. 

4. Охарактеризуйте такі поняття «методичні наради», «робота циклових 

методичних комісій». 

5. Надайте визначення та характеристику навчально-методичного 

комплексу з навчальної дисципліни. 

Література: [2, 3, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20]. 

 

Самостійна робота № 11 

Тема 11: Навчально-методична робота у вищій школі 

1. Зміст і напрями навчально-методичної роботи у закладі вищої освіти. 

2. Форми навчально-методичної роботи викладача. 

Завдання для самоперевірки 

1. Ознайомитися з планами навчально-методичної роботи університету і 

кафедри. 

2. Скласти план навчально-методичної роботи викладача. 

3. Підготувати виступ на методичну раду факультету з актуальних 

проблем педагогіки вищої школи. 

Література: [2, 3, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20]. 
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Заняття № 12‒13 

Теми 12‒13 Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання 

Мета: ознайомитися з акмеологією, дослідити андрагогічну модель 

навчання 

План 

1. Акмеологічні аспекти мотивації та професійної підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи, управлінський підхід. 

2. Акмеологічні засади формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців вищої школи. 

3. Аспекти акмеологічної компетентності майбутнього фахівця. 

4. Акмеологічна характеристика процесу забезпечення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців. 

Теми рефератів 

1. Андрагогіка: практичні засади освіти дорослих. 

2. Освіта дорослих: від педагогіки до андрагогіки та акмеології. 

3. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації. 

4. Андрагогічний підхід у сучасній педагогіці. 

5. Акмеологія та андрагогіка – складові вікової психології та психології 

розвитку особистості. 

Основні поняття і положення теми: акмеологічні аспекти мотивації, 

управлінський підхід, акмеологічні засади, акмеологічна компетентність, 

акмеологічна характеристика. 

Короткі теоретичні відомості 

«Акме» у професійному розвитку (професійне «акме») – це психічний 

стан, що означає вищий для людини рівень його професійного розвитку на 

даний час; максимальну мобілізованість, реалізованість усіх професійних 

здібностей, її можливостей і резервів людини на конкретному етапі. 

Професіоналізм як найважливіша акмеологічна категорія розглядається у 

широкому контексті, у діяльнісному та особистісному проявах. Йдеться про 

професіоналізм, що має підструктури, що перебувають у діалектичній єдності, 
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професіоналізму діяльності та професіоналізму особистості. Внутрішніми 

умовами досягнення професійного акме є: мотивація досягнення; активність 

людини, відповідна найбільшій продуктивності його трудової поведінки; 

«сильне» професійне цілепокладання та побудова професійного шляху по 

висхідній траєкторії; прагнення людини до досягнення свого максимального 

рівня; високий рівень домагань, мотивація самореалізації; здатність 

мобілізувати наявні в даний момент професійні можливості, сконцентруватися 

на цілі, здатність до відновлення після великих психологічних витрат, 

прагнення до збереження та примноження своїх досягнень. Зовнішніми 

умовами появи «акме» у професійному розвитку є сприятливе і акмеологічно 

насичене професійне середовище, що спонукає людину до розкриття його 

справжніх професійних можливостей, а також наявність «акме» ‒ подій, які 

можуть бути поштовхом до кульмінацій, «піком» у професійному розвитку. 

Аналіз детермінант професійного становлення майбутніх викладачів ПТНЗ 

як суб’єктів навчально-виховної діяльності визначається необхідністю 

розкриття можливостей розвитку й реалізації їх особистісно-професійного 

потенціалу. 

Акмеологічний підхід є пріоритетним напрямом, який спонукає 

особистість майбутнього викладача до прогресивного саморозвитку, 

самоорганізації та відповідно професійного самовдосконалення. 

Акмеологічні технології професійної підготовки майбутніх викладачів 

відрізняються від власне педагогічних технологій тим, що вони не "пасивно" 

ведуть студента по етапах навчання у закладі вищої освіти, а стимулюють його 

до активного створення власних природовідповідних способів, прийомів, 

динамічних технік ефективної теоретично- і практично орієнтованої 

професійної самоосвіти та саморозвитку. 

Розв’язання окреслених завдань на практиці є можливим лише за умови 

додержання дидактичних принципів, які, за С. Гончаренком відображають 

теоретичні підходи до побудови будь-якого навчального процесу та керування 

ним.  
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Так, В. Краєвський вважає, що усю номенклатуру принципів можна 

відобразити у трьох основних принципах.  

1. Відповідності освіти рівню сучасної науки, виробництва та основним 

вимогам демократичного суспільства.  

2. Урахування єдності змістової та процесуальної складових навчання, що 

передбачає сукупність усіх видів людської діяльності в їх взаємозв’язку з 

навчальною дисципліною навчального плану.  

3. Структурної єдності змісту освіти на різних рівнях її формування з 

урахуванням особистісного розвитку і становлення особистості, який 

передбачає взаємну врівноваженість, пропорційність і гармонійність 

компонентів освіти.  

Обґрунтування змісту освіти дорослих, вимагає врахування таких 

основоположних принципів:  

– відповідності змісту освіти рівню сучасної науки, виробництва та вимог 

розвитку сучасного демократичного суспільства; 

 – урахування єдності змісту та процесу навчання, що передбачає 

презентабельність усіх видів суспільної діяльності у взаємозв’язку з усіма 

навчальними дисциплінами навчального плану;  

– структурної єдності змісту освіти на різних рівнях його формування з 

урахуванням особистісного розвитку та становлення тих, хто навчається, на 

засадах взаємної урівноваженості, пропорційності й гармонійності компонентів 

освіти.  

Важливим в освіті дорослих є дидактичні принципи (свідомості й 

активності, наочності, систематичності та послідовності, міцності, доступності, 

науковості та зв’язку теорії з практикою), урахування яких сприяє доцільному 

структуруванню змісту, вибору позицій та установок, з якими суб’єкти 

навчального процесу організовують навчання, оптимізують його.  

Завдання до теми 

1. Сформулювати основні акмеологічні засади формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців вищої школи. 
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2. Надайте характеристику педагогічної та андрагогічної моделі освіти. 

3. Проаналізуйте освітню вертикаль у андрагогіці. 

Контрольні питання 

1. Назвіть акмеологічні аспекти мотивації та професійної підготовки 

майбутніх викладачів вищої школи. 

2. Назвіть аспекти акмеологічної компетентності майбутнього фахівця. 

3. Надайте акмеологічну характеристику процесу забезпечення якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців. 

4. Які педагогічні та психологічні особливості навчання дорослих? 

5. Які основні категорії та поняття акмеології та андрагогіки як галузі 

педагогічної науки? 

Література: [15, 16, 17, 20]. 

 

Самостійні роботи № 12‒13 

Теми 12‒13 Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання 

1.  Акмеологічний аспект управлінської діяльності в умовах реформування 

освіти. 

2.  Педагогічна та андрагогічна модель овіти. 

 

Завдання для самоперевірки 

1. Порівняйте педагогічну та андрагогічну модель освіти. 

2. Дослідіть проектування та реалізацію андрагогічної моделі заочної 

освіти. 

3. Порівняйте вітчизняний та закордонний досвід акмеологічного ресурсу 

андрагогічної моделі навчання. 

Література: [15, 16, 17, 20]. 
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ АСПІРАНТАМИ 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

 

1. Теоретичні засади процесу навчання у вищій школі. 

2. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі. 

3. Методика викладання у вищій школі. 

4. Причини неуспішності студентів і способи їх подолання. 

5. Організація та управління навчальним процесом. 

6. Сутність поняття методології педагогіки. Різні методологічні знання в 

педагогіці вищої школи. 

7. Характеристика методів і етапів науково-педагогічного дослідження. 

8. Місце педагогіки вищої школи у структурі педагогічних наук. Об’єкт і 

предмет педагогіки вищої школи. 

9. Закони, закономірності, принципи вищої освіти. 

10. Характеристика моделей вищої освіти. 

11. Модернізація системи вищої освіти України і Європейський освітній 

процес. 

12. Форми навчання та форми організації навчання у вищій школі. 

13. Підготовка та проведення лекцій. 

14. Місце практичних і семінарських занять в організації процесу 

навчання. 

15. Самостійна робота студентів. Курсові, дипломні, магістерські роботи. 

Науково-дослідна робота студентів. Практична підготовка студентів. 

16. Характеристика методів навчання, особливостей використання методів 

навчання у вищій школі. 

17. Характеристика засобів навчання, особливостей використання засобів 

навчання у вищій школі. 

18. Поняття діагностики знань і умінь, її структурні компоненти. 

19. Контроль і педагогічні вимоги до контролю успішності студентів. 

20. Види контролю результатів навчальної діяльності студентів. 
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21. Форми організації та методи контролю. 

22. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система 

оцінювання. 

23. Забезпечення якості вищої освіти. 

24. Системний підхід до організації виховання у закладі вищої освіти. 

Особливоссті виховання у вищій школі. 

25. Принципи виховання, напрями і методи виховання у вищій школі. 

26. Структура та зміст роботи куратора студентської академічної групи. 

27. Студентський колектив у системі виховання студентської молоді. 

28. Студенське самоврядування у закладі вищої освіти. 

29. Сучасні педагогічні технології в освіті. 

30. Сучасні аспекти навчання дорослих: порівняльний аналіз різних країн. 

 

4 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

АСПІРАНТІВ 

 

1. Активні методи навчання поділяють на: 

А) ділові ігри і ігри; 

Б) імітаційні та неімітаційні; 

В) викладання і навчання; 

Г) розвивальні та виховні. 

2. Основними функціями оцінювання навчальних досягнень студентів є: 

А) орієнтовна, оцінювальна; 

Б) контролююча, виховна; 

В) коригувальна; 

Г) прогностична, розвивальна. 

3. До функцій контролю належать: 

А) контрольна, діагностична; 

Б) навчальна, прогностична; 

В) орієнтовна, виховна; 
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Г) усі варіанти правильні. 

4. Імітаційні методи навчання поділяються на: 

A) вибірковий, навчальний;  

Б) орієнтування, виховання; 

B) ігрові, неігрові; 

Г) проблемне навчання, репродуктивне навчання; 

5. Необхідно вибрати серед названих методів традиційні методи навчання: 

А) методи викладання, навчання, контролю; 

Б) методи засвоєння матеріалу; 

В) методи поглибленого вивчення матеріалу; 

Г) методи об’єктивного аналізу та оцінювання висновків контролю. 

6. Якщо тестування проводиться з одним випробуваним, то такі тести 

називають: 

А) невербальними; 

Б) груповими; 

В) предметними; 

Г) індивідуальними; 

Д) вербальними. 

7. Модуль ‒ це... 

А) задокументована завершена частина освітньо-професійної програми; 

Б) система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 

певному навчальному об'єктові; 

В) це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми. 

8. Що належить до програмно-методичних видань: 

A)  практикуми, збірники задач і вправ, хрестоматії, книги для читання; 

Б) навчальні плани і навчальні програми; 

B)  методичні вказівки, рекомендації, що містять матеріали з методики 

викладання навчальної дисципліни, виконання курсових і дипломних робіт? 

9. Що належить до навчальних видань: 

A)  підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, конспекти лекцій; 
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Б) навчальні плани та навчальні програми; 

B)  практикуми, збірники задач і вправ, хрестоматії, книги для читання? 

10. Чи належить перебудова навчально-виховного процесу у вищій школі 

відповідно до вимог Болонського процесу до завдань педагогіки вищої школи: 

А) так; 

Б) ні; 

В) інколи. 

11. Оглядова лекція … 

A) створює  цілісне уявлення про навчальну дисципліну, орієнтує студентів на 

специфіку курсу; 

Б) спрямована на систематизацію наукових знань студентів на підставі між ‒ і 

внутрішньо-предметних зв’язків; 

B)  виклад нової інформації здійснюється за допомогою обговорення 

проблемних питань. 

12. Лекція-консультація ‒ 

А) створює цілісне уявлення про навчальну дисципліну, орієнтує студентів на 

специфіку курсу; 

Б) спрямована на систематизацію наукових знань студентів на підставі між- і 

внутрішньо-предметних зв’язків; 

В) проводиться у вигляді «питань-відповідей» і заздалегідь спланованої 

дискусії. 

13. Самостійна та індивідуальна робота студента ‒ це 

A)  форми навчального процесу у ЗВО, що є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять; 

Б) самостійно виконана і подана у рукописному (комп’ютерному) вигляді 

навчально-дослідна аналітично-розрахункова робота на певну тему; 

B)  процес застосування та закріплення теоретичних знань на виробництві  для 

отримання науково-виробничого досвіду, набуття практичних навичок. 

14. Основні структурні компоненти лекції складаються з таких частин: 

А) теоретична – практична – узагальнювальна з висновками; 
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Б) вступна – теоретична – аргументована з висновками й узагальненнями; 

В) вступна – основна – заключна з висновками й узагальненнями.. 

15. До яких методів навчання студентів належить ділова гра: 

А) практичних; 

Б) наочних; 

В) словесних; 

Г) інтегрованих? 

16. Які основні засоби впливу на аудиторію має лектор: 

А) паралінгвістичні, наочні, морфологічні; 

Б) лінгвістичні, паралінгвістичні, кінетичні; 

В) лінгвістичні, вольові, емоційні; 

Г) психологічні, психомоторні, кінетичні? 

17. Скільки академічних годин має кредит: 

А) 24; 

Б) 36; 

В) 30; 

Г) 62. 

18. До якої форми контролю належить модульний контроль: 

А) вхідний; 

Б) поточний; 

В) проміжний; 

Г) підсумковий. 

19.  З упровадженням Болонських освітніх стандартів у закладах вищої освіти, 

зазвичай, використовують шкалу оцінювання: 

А) 60 бальну; 

Б) 100 бальну; 

В) 120 бальну; 

Г)150 бальну. 

20. З упровадженням Болонських освітніх стандартів у закладах освіти 

України оцінювання знань студентів відбувається за системою: 
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А) ЕВСS; 

Б) СМВS; 

В) ТВСS; 

Г) EСТS. 

21. За яким критерієм визначають інформативність тесту: 

А) коефіцієнтом регресії; 

Б) коефіцієнтом кореляції; 

В) критерієм Стюдента; 

Г) непарамегричними критеріями статистики? 

22. Яке з наведених понять належить до технологій навчання: 

А) проблемне, інтегративне, модульне, модульно-рейтингове, ділова гра; 

В) проблемне, словесне, практичне, модульно рейтингове, дистанційне; 

В) дистанційне, практичне, наочне, проблемне, інтегративне; 

Г) самостійне, контрольоване, проблемне, дистанційне, ділова гра? 

23. Які функції лекції: 

А) інформаційна та систематизувальна; 

Б)  роз’яснювальна і розвивальна; 

В)  інформаційна, систематизувальна, роз’яснювальна, розвивальна; 

Г)  інформаційна, формувальна, прогнозувальна, розвивальна? 

24. За якими критеріями визначається структура проведеної лекції: 

А) формування мети, наявність плану, наявність літературних джерел, логічна 

послідовність і взаємозв’язок окремих частин лекції, визначення головних ідей 

і моментів; 

Б) якість, чіткість і доступність викладення думок, темпом викладення 

матеріалу, наочністю інформації, застосування технічних засобів навчання, 

наявність мовного контакту з аудиторією; 

В) нaуковий рівень, наявність узагальнення та висновків, відображення 

дискусійних питань, відповідність лекції змісту програми і навчальному плану, 

виховне значення; 

Г) формування професійного світогляду студентів, розширення соціальної 
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сутності проблемних питань, зв’язок лекційного матеріалу з профілем 

спеціальності? 

25. Функції методів навчання: 

А) навчальна, розважальна, пояснювальна, виховна, організаційна; 

Б) організаційна, караюча, навчальна, розвивальна, повчальна; 

В) мотиваційна, навчальна, розвивальна, виховна, організаційна; 

Г) мотиваційна, програмувальна, формувальна, організаційна, навчальна. 

 

5. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Сутність, мета організації навчально-виховного процесу. 

2. Рейтингова система оцінювання рівня успішності студентів. 

3. Сутність, дидактичні функції, особливості організації та проведення 

лекції. 

4. Організація та корекція самостійної роботи студентів, її різновиди. 

5. Функції педагогічної діагностики. 

6. Демократизація як освітній принцип. Суспільна значущість гуманізації 

навчального процесу 

7. Педагогічна майстерність і особистість педагога. 

8. Нетрадиційні види лекцій, особливості їх організації та проведення. 

9. Поняття про кредитно-модульну систему організації навчально-

виховного процесу. 

10. Вимоги до змісту освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. 

11. Форми і види педагогічної діагностики 

12. Поняття педагогічної діяльності, її структура. Мотив педагогічної 

діяльності. 

13. Організаційно-правове забезпечення вищої освіти.  

14. Підготовка та проведення «мозкового» штурму.  

15. Використання інформаційних і дидактичних засобів навчання 

16. Принципи модульної технології. Дистанційні технології навчання. 
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17. Критерії та норми оцінювання знань і вмінь. Критерії якості навчання 

(різновиди контролю: модульний, тестовий, рейтингове оцінювання навчальних 

досягнень студентів).  

18. Види дискусії. Особливості та правила її проведення. 

19. Керівництво навчально-методичною роботою у закладі вищої освіти. 

Зміст і форми методичної роботи викладача. 

20. Сутність і класифікація форм організації навчання. 

21. Сутність і особливості педагогічної діяльності (педагогічні уміння, 

функціональні компоненти педагогічної системи).  

22. Контроль і самоконтроль самостійної роботи студентів. 

23. Знання, уміння та навички майбутніх фахівців, їх взаємозв`язок. 

24. Види активізації студентів під час семінарського заняття. 

25. Підготовка викладача до практичного і лабораторного заняття, порядок 

їх проведення. 

26. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні.  

27. Діагностування та оцінювання знань, умінь та навичок студентів.  

28. Самостійна робота студентів (основні напрями): сутність, види, 

організація, контроль; основні функції самостійної роботи. 

29. Удосконалення методів і форм організації навчання 

30. Нормативні документи, що відтворюють зміст освіти. 

31. Нормування та планування самостійної роботи студентів. 

32. Вимоги до лекції. Структура лекції, її види 

33. Методи навчання. Типологія методів навчання. Засоби навчання. 

34. Алгоритм проведення лекції 

35. Особливості підготовки викладача до семінарського заняття.  

36. Процес навчання та його психолого-педагогічні засади. Функції 

викладача.  

37. Принципи організації навчально-виховного процесу. 

38.  Поняття педагогічної діяльності; її структура. Мотив педагогічної 

діяльності. 
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39. Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки 

фахівців в умовах формування європейського освітнього простору. 

40. Принципи андрагогічної освіти. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АСПІРАНТІВ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, 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 

навчальної дисципліни 
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