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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання у 

вищій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки «Магістр» напряму 053 – «Психологія». 

Предметом вивчення дисципліни є методи та технології викладання у 

вищій школі. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Методика 

викладання у вищій школі» базується на знаннях, отриманих у процесі 

вивчення таких дисциплін як «Основи педагогіки», «Психологія», «Філософія»,  

"Вища освіта й Болонський процес", "Основи психології і педагогіки вищої 

школи".  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Організація процесу підготовки кадрів у вищій школі. 

2. Теоретичні основи сучасних технологій в освіті. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів 

фундаментальних знань з теорії та практики організації  методики викладання у 

вищій школі. Основна мета навчального курсу “Методика викладання у вищій 

школі” безпосередньо спрямована на вирішення завдань, невід’ємно пов’язаних 

зі становленням у магістрантів вищих навчальних закладів гуманного 

світосприйняття, формування в них педагогічних знань, умінь та навичок, що 

конче необхідні як для професійної викладацької діяльності, так і для 

підвищення загальної компетентності у міжособистісних відносинах.  

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни, є: 

- ознайомитися зі структурою і змістом навчального процесу у вищому 

навчальному закладі, з особливостями роботи викладачів, завідувача кафедри, 
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деканату, адміністрації; 

- засвоїти педагогічні форми освітньої взаємодії зі студентами, навчитися 

творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєні під час вивчення 

дисциплін управлінського циклу; 

- навчитися планувати, організовувати  і аналізувати різноманітні види 

навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні  

методи навчання, виховання і розвитку студентів; 

- набути початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-

експериментальних форм педагогічної діяльності; 

- ознайомитися з педагогічним досвідом викладачів кафедр, апробувати 

найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що  застосовуються в системі 

викладання економічних дисциплін; 

- виховання у студентів і магістрантів особистісних якостей майбутнього 

педагога, відповідального ставлення до виконання ролі викладача вищого 

навчального закладу, прагнення до самовдосконалення і самовиховання; 

сприяти глибокому засвоєнню норм професійної етики педагога, розуміння 

його відповідальності перед студентами, постійного прагнення до встановлення 

з ними відносин партнерства та співробітництва; 

- формування установки на постійний пошук педагогічних, психологічних, 

соціально-економічних та інших знань до вирішення проблем навчання і 

виховання у вищій школі. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 знати: 

- специфіку предмета, завдання методики викладання у вищій школі, її місце в 

системі гуманітарних наук; 

- методи науково-педагогічних досліджень; 

- сутність основних напрямів всебічного розвитку особистості студента; 

- педагогічні форми освітньої взаємодії зі студентами; 

- методи стимулювання студентів до активної роботи над особистим розвитком 



 5  

та самовдосконаленням; 

- особливості застосування методів виховання у вищій школі; 

- особливості ведення науково-методичної роботи, дослідно-експериментальних 

форм педагогічної діяльності; 

- дидактичні принципи організації навчально-виховного процесу у вищій школі; 

- основи планування, організації  і аналізу різноманітних видів навчальних і 

позааудиторних занять; 

- методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

- різноманітні форми організації навчально-виховного процесу у вищій школі; 

- інноваційні процеси в освіті. 

  уміти: 

- застосовувати методи та прийоми педагогічного  впливу на особистість; 

- використовувати знання з педагогіки в організації навчання, управлінні 

колективом, стимулюванні соціальної активності особистості; 

- застосовувати методи педагогічного дослідження у вивченні та впровадженні 

ефективних форм і методів навчання і виховання; 

- дотримуватись в своїй діяльності професійно-педагогічних етичних норм; 

- підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної діяльності 

соціально-психологічний клімат в колективі. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ        

Тема 1. Дидактичні системи у вищій школі. 

Тема 2. Методи навчання. 

Тема 3. Методичні основи викладання навчальних дисциплін. 
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Змістовий модуль 2.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 

Тема 4. Сучасні педагогічні технології професійного навчання. 

Тема 5. Теоретичні основи інноваційних технологій навчання. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія. – К.: 

Либідь, 1998. – 611 с. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка: Нав. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: 

Академвидав, 2007. – 616с. (базовий підручник). 

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник 

для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.–316 с. 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 368 с. 

5. Освітні технології:  Навч.–метод. пос. / за заг. ред. д.п.н. О.М. Пєхоти. -  

Київ:  «А.С.К.», 2002. – 328 с. 

6. Падалка О.С. Педагогічні технології: навч. пос для вузів.–К., 1995.–234 с. 

7. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- 

методичний посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т пе-дагогічної освіти і 

освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с. 

8. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : 

модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації 

викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 

2013. – 309 с. 

Додаткова 

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В. П. – 

М. : Педагогика, 1989. – 190 с. 

2. Дистанционное обучение: теория и практика / [Гриценко В.И., Кудрявцева 

С.П., Колос В.В., Веренич О.В.]. – К.: Наукова думка, 2004. – 375 с.  
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3. Загірняк М.В., Поясок Т.Б. Медіапедагогіка: навч. посібник. – Харків: 

«Друкарня Мадрид», 2015. – 232 с. 

4. Інноваційні педагогічні технології навчання професії: Монографія / [Нікуліна 

А.С., Максименко Ю.Б., Матвєєв, Г.П., Засланська С.А. та ін.]; за ред. Нікуліної 

А.С. – Донецьк: Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників, 2005. – 385 с. 

5. Левітес Д. Г. Практика навчання: сучасні освітні технології // Д.Г.Левітес - 

М., 1998. – 214 с. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студентов педаго-гических вузов и системы 

повышения квалификации педа-гогических кадров / под ред. Е. С. Полат. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с. 

7. Панюкова С.В. Информационные и коммуни кационные технологии в 

личностно-ориентированном обучении / С.В. Панюкова. – М.: Изд-во ИОСО 

РАО, 1998. – 225 с. 

8. Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / ред. колегія : П. І. 

Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (науковий редактор), І. В. Охріменко та ін. – 

Полтава : ПОІПОПП, 1999. – 376 с. 

9. Поясок Т.Б. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі 

вищої школи: наук.-метод. пос. - Кременчук: ПП Щербатитх О.В., 2009. – 104 с. 

10. Приходько В.В., Малий В.В., Галацька В.Л., Мироненко М.А. Словник 

термінів і понять з педагогіки вищої школи: Посібник. –  Дніпропетровськ: 

НГУ, 2005. – 182 с. 

11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Уч.пос., М., Нар. 

образ.1998. 256с. 

12. Сисоєва С.О., Педагогічні технології професійної підготовки фахівців: 

навчальний тренінг / С.О. Сисоєва, Л.І. Бондарєва. – К.: Університет «Україна». 

– 2007. – 185с. 
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13. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода / [под ред. д-ра 

социологических наук, профессора Ю.П. Сурмина]. – Киев: Центр инноваций и 

развития, 2002. – 286 с. 

14. Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура: Монографія/за ред. В.Г. 

Кременя. – К.: Пед. думка. – 2008. – 472 с. 

15. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. 

пособ. для вузов / Д.В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с. 

 

4. Формою підсумкового контролю успішності навчання є диференційований 

залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ділові ігри, 

індивідуальна дослідна робота, інтерактивне обговорення. 

 

 


