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Навчальна програма (освітній компонент)
Методика викладання та проектування освітньо-наукового процесу у

вищій школі

І. Пояснювальна записка
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методика викладання та проектування 

освітньо-наукового процесу у вищій школі» складена відповідно до освітньо-наукової 
програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня, галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка», спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки (за спеціалізаціями)».

Предмет вивчення -  це спроектований та системно організований освітньо-науковий 
процес підготовки викладачів вищої школи відповідно до сучасних дидактичних принципів, 
законів та закономірностей освіти, навчання і виховання.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Методика викладання та проектування освітньо- 
наукового процесу у вищій школі» є логічною складовою програми підготовки здобувачів 
011 Освітні педагогічні науки, доктор філософії PhD для спеціальностей педагогічного 
спрямування. І пов’язаний на міждисциплінарному рівні з «Філософією науки», « Загальною 
педагогікою та історією педагогіки», «Теорією освіти та навчання», «Теорією і методикою 
виховання» та іншими педагогічними, психологічними, філософськими дисциплінами. Курс 
спрямований на оволодіння здобувачами компетентностями про дидактичні основи сучасної 
вищої школи та вмінь планувати й здійснювати освітній процес у закладі вищої освіти.

Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни -  формування у здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії систематизованих уявлень, теоретичних знань і практичних вмінь про сучасні 
технології та методики викладання дисциплін у вищій школі, методики розроблення 
різноманітних науково-методичних і навчально-методичних матеріалів, формування вмінь і 
навичок щодо проектування освітнього процесу, планування й проведення всіх форм 
аудиторних та позааудиторних навчальних занять у закладі вищої освіти.

Завдання вивчення дисципліни:
- ознайомлення із сучасною структурою вищої освіти України, чинними 

законодавчими і нормативними документами, загальними положеннями організації 
освітнього процесу;

- засвоєння психолого-педагогічних та дидактичних основ освітнього процесу у 
закладах вищої освіти, базових теоретичних знань з методики викладання у вищій школі;

- формування практичних навичок й умінь з методики викладання із використанням 
традиційних та інноваційних освітніх технологій, інформаційних ресурсів освітньо- 
наукового процесу; оволодіння методикою розробки конкретних навчально-методичних 
видань;

- набуття компетентностей з підготовки різноманітного методичного забезпечення 
для проведення різних видів занять та діагностики знань студентів;

- розвиток здібностей, необхідних для ефективної педагогічної діяльності, 
формування засад педагогічної майстерності;

- опанування компетенціями з організації та контролю самостійної роботи студентів;
- ознайомлення з дистанційними технологіями навчання.
Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо- 

наукової програми підготовки докторів філософії в галузі:



ІІ. Основні результати навчання та компетенції, які вони формують:

Програмні результати навчання Компетентності
ПРН 1_ Здатність до критичного мислення, 
розуміння широкого кола філософсько- 
світоглядних питань, використання набутого 
особистісно-професійного досвіду для 
вирішення наукових та фахових завдань; 
аналізу міждисциплінарних явищ та процесів; 
реалізації власного аксіологічного та 
наукового потенціалу.
ПРН 4_ Здатність до використання 
зарубіжного досвіду при реалізації завдань 
власного дослідження, використання 
іншомовних інформаційних ресурсів, які 
знаходяться у відкритому доступі 
наукометричних баз, самостійної підготовка 
наукових публікацій до зарубіжних видань та 
участь у міжнародних наукових проектах. 
ПРН 12_ Володіння сучасними методами 
викладання фахових дисциплін з освітніх, 
педагогічних наук у вищій школі, а також 
демонстрація здатності раціонально та 
науково обґрунтовано організувати 
самостійну роботу студентів.
ПРН 13 Здатність здійснювати різні види 
історико-педагогічного аналізу, 
адаптовувати та застосовувати ідеї 
видатних педагогів у сучасну педагогічну 
практику.
ПРН 14_ Здатність застосовувати сучасні 
педагогічні технології у неперервній 
педагогічній освіті; розробляти науково- 
методичний супровід професійної підготовки 
майбутніх фахівців.
ПРН 20 Демонструвати навички 
особистісної і професійної самоактуалізації, 
задоволення індивідуальних і соціальних 
потреб; діяти та виконувати суспільно 
значущі завдання та сприяти особистісному 
саморозвитку в конкретних культурно- 
історичних умовах; дбайливо ставитись до 
історичної спадщини, культурних традицій, 
сприймати соціальні і культурні відмінності 
у суспільстві.
ПРН 20 Демонструвати навички 
особистісної і професійної самоактуалізації, 
задоволення індивідуальних і соціальних 
потреб; діяти та виконувати суспільно 
значущі завдання та сприяти особистісному 
саморозвитку в конкретних культурно- 
історичних умовах; дбайливо ставитись до 
історичної спадщини, культурних традицій,

ЗК 1_Світоглядна Здатність до розуміння 
широкого кола філософських питань, 
системних зв’язків між явищами і процесами; 
критичне мислення; використання набутого 
особистісно-професійного досвіду для 
вирішення наукових та фахових завдань; 
аналіз міждисциплінарних явищ та процесів; 
реалізація власного аксіологічного та 
наукового потенціалу;
Цінувати та поважати мультикультурність; 
діяти на засадах соціальної відповідальності і 
з дотриманням свідомої громадянської 
позиції.
ЗК 2_Методологічна Здатність до розуміння 
сучасної методології освіти; здатність до 
застосування методів наукового пізнання; 
проведення науково-дослідної діяльності; 
розробка та впровадження дослідницьких 
проектів, «start-up»; методологічно та 
технологічно грамотно здійснювати наукове 
дослідження, інтерпретувати його результати; 
ефективно висвітлювати, поширювати знання 
щодо наукових досліджень та інновацій.
ЗК 4_Інформаційна Здатність аналізувати 
інформацію з різних джерел, користуватися 
бібліотеками (традиційними і електронними); 
професійно володіти основними методами, 
способами і засобами набуття, зберігання, 
обробки інформації; створювати презентації 
та ефективно використовувати мультимедійні 
технології, програмне забезпечення для 
виконання науково-дослідницьких завдань; 
використання закордонного досвіду при 
реалізації завдань власного дослідження, 
використання інформаційних ресурсів, які 
знаходяться у відкритому доступі 
наукометричних баз Scopus Web of Science, 
самостійної підготовки наукових публікацій 
до іноземних видань та участь у міжнародних 
наукових проектах.
ЗК 7 Корпоративна Здатність працювати у 
колективі, долати психологічні бар’єри для 
ефективної командної роботи. Здатність 
працювати як автономно, самостійно, так і в 
команді. Визначеність і наполегливість 
щодо поставлених завдань і взятих 
обов’язків.
ФЗК 2 Методична Здатність готувати, 
планувати, організовувати власну науково- 
педагогічну діяльність; розуміти 
гносеологічні основи освітньої діяльності;



сприймати соціальні і культурні відмінності 
у суспільстві.
ПРН 22_ Вміти володіти методикою 
викладання, здійснювати добір доцільних 
методів, засобів навчання, складати 
конспекти лекційних, семінарських 
(практичних, лабораторних) занять; 
здійснювати спроби проводити різні види 
занять з їх подальшим самоаналізом; 
використовувати сучасні форми, методи, 
засоби і технології організації виховної 
роботи куратора академічної групи; 
визначати виховний потенціал навчальних 
дисциплін і спецкурсів з фахової підготовки 
та активно його використовувати; добирати 
методи та застосовувати механізми 
здійснення оптимального виховного впливу 
на студентів у процесі навчання та 
позааудиторний час; відкривати потенціал, 
особистісну вартість, обдарованість, 
динамічність кожного студента.

адекватно застосовувати наукові методи для 
виконання завдань власного дослідження; 
використовувати існуючі, модифікувати та 
створювати педагогічні методи, технології 
для виконання завдань дослідження, 
перевіряти їх ефективність; впроваджувати 
інформаційно-комунікаційні технології для 
реалізації наукового задуму дослідження. 
ФЗК 3_Психологічна психологічна 
готовність до наукової діяльності, розвиток 
наукового мислення; здатність володіти 
знаннями про закономірності філогенезу та 
онтогенезу людини на різних вікових 
етапах, про розвиток психічних процесів 
людини; до емоційної саморегуляції, 
розвитку вольових якостей, самоорганізації 
та самоактуалізації; самоаналізу результатів 
наукової діяльності; виявлення креативних 
здібностей для самостійного вирішення 
дослідницьких завдань; дотримання 
етичних принципів роботи в системі 
«людина-людина»; виявлення емпатії, 
поваги до індивідуальних особливостей 
інших людей.
ФЗК 4_Діагностична. Здатність проводити 
моніторинг власних наукових результатів; 
володіти діагностичним інструментарієм 
оцінки результатів експериментальної 
роботи; будувати індивідуальну траєкторію 
власного розвитку та кожного суб’єкта 
педагогічної діяльності; оцінювати наукову 
та практичну цінність завдань, які 
вирішуються у власному педагогічному 
дослідженні.
ФСК 1_ Здатність до різних видів історико- 
педагогічного аналізу (історико-логічний, 
компаративний, ретроспективний);
опрацьовувати джерельну базу
дослідження; адаптовувати та застосовувати 
ідеї видатних педагогів у сучасну 
педагогічну практику; використовувати 
цивілізаційних підхід до осмислення 
історико-педагогічних явищ і процесів.
ФСК 3_ Здатність до вивчення та 
модернізації існуючих вихованих систем та 
технологій, розуміння процесів становлення 
особистості у процесі виховання і 
самовиховання; до аналізу
соціокультурного середовища, проблем 
виховання особистості на різних вікових 
етапах; здійснювати ціннісно-смисловий 
підхід до виховання дітей і молоді ;



здатність визначати стан і потенціал освіти 
на державному рівні та її макро- і 
мікрооточення шляхом використання 
комплексу методів стратегічного та 
оперативного аналізу.
ФСК 5_ Здатність до проектування 
освітнього процесу закладу освіти, з 
використанням сучасних, науково 
обґрунтованих, традиційних та
інноваційних засобів, методів, прийомів, 
технологій; здійснення методичного 
супроводу освітньої діяльності закладу 
освіти; володіння методами та формами 
методичної роботи, вміння створювати 
умови для безперервного навчання та 
ефективного підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладів освіти. 
ФСК 6_ Здатність впроваджувати 
інноваційні технології в освітній процес 
педагогічних закладів вищої освіти; 
ефективно використовувати педагогічні 
знання, уміння, оновлені методики, 
інтерактивні методи, ІКТ для розв’язання 
проблеми подолання антиінноваційних 
бар'єрів у професійній діяльності та 
вдосконалення якості вищої освіти.



ІІ. Орієнтовний тематичний план

№
п/п Назва модулів і тем

Кількість годин
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робота
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Модуль І 
1.1.

Вступ. «Методика викладання та 
проектування освітньо-наукового процесу 
у вищій школі як структурна складова 
курсу «Теорія освіти і навчання»

2 2 6

1.2. Нормативно-правові основи організації і 
планування освітнього процесу у закладі 
вищої освіти.

2 2 6

Модуль ІІ Освітні проекти: особливості їх організації 
та управління

2.1. Освітні проекти: особливості їх організації 
та управління

4 4 6

2.2. Науково-методичне забезпечення 
освітнього процесу у закладі вищої освіти.

4 4 6

Модуль ІІІ Технології, методи і методики навчання у 
вищій школі

3.1. Технології, методи і методики навчання у 
вищій школі

2 4 4

Форми навчання та контролю знань, умінь 
і навичок у закладі вищої освіти.

2 4 6

3.2. Засоби навчання як невід’ємна складова 
навчального процесу у закладі вищої 
освіти

2 2 6

3.3 Творчість і професіоналізм викладача 
закладу вищої освіти.

2 2 6

90 40 20 24 46

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС, 90 годин



ІІІ. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами

Модуль І. «Методика викладання та проектування освітньо-наукового процесу у вищій 
школі» як структурна складова курсу «Теорія освіти і навчання».

Тема 1.1. Методика викладання та проектування освітньо-наукового процесу у 
вищій школі як структурна складова курсу «Теорія освіти і навчання».

Мета, структура та завдання курсу.
Методика викладання в системі професійної підготовки докторів філософії в галузі. 

Зв'язок методики з теорією освіти і навчання. Основні категорії дидактики та взаємозв'язок 
між ними. Загальнодидактичні принципи. Цілі та завдання методики викладання освітніх 
компонентів у закладі вищої освіти. Методика викладання -  складова компетентності 
викладача. Методика і технологія навчання. Викладач закладу вищої освіти: самосвідомість, 
педагогічна культура, організаційні здібності, педагогічна майстерність.

Дидактика. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Закономірності та 
принципи процесу навчання у закладі вищої освіті. Зміст освіти як проблема дидактики 
вищої школи.

Суть і закономірності навчального процесу у закладі вищої освіти. Поняття та 
історичні типи навчання. Соціальні функції навчання. Зовнішня і внутрішня структура 
освітнього процесу. Закономірності і принципи навчання. Система вищої освіти. Система 
вищої освіти в Україні. Завдання, права та обов’язки закладу вищої освіти. Структура 
закладу вищої освіти.

Тема 1.2. Нормативно-правові основи організації і планування освітнього 
процесу у закладі вищої освіти.

Нормативно-правова база освітнього (навчального) процесу у закладі вищої освіти 
(Закони, Постанови уряду, МОН України тощо. Стандарти освіти та їх складові: державні, 
галузеві, закладу вищої освіти. Структура освітньої програми та принципи її створення. 
Організація освітнього процесу та методика розробки навчального плану (його структурно- 
логічна схема). Типи закладів вищої освіти, їх характеристика.

Модуль ІІ. Освітні проекти: особливості їх організації та управління

Тема 2.1. Освітні проекти: особливості їх організації та управління.
Основні етапи розвитку управління проектами. Перспективи розвитку управління 

проектами з урахуванням обставин сучасних освітніх процесів. Зростання важливості 
управління проектами у закладах вищої освіти України.

Поняття проекту. Основні характеристики проекту, які відрізняють його від інших 
видів робіт, виконуваних в організації. Поняття програми як сукупності проектів або 
проекту, який відрізняється особливою складністю. Поняття життєвого циклу проекту та 
зміст основних його фаз.

Практичне значення класифікації проектів. Виокремлення проектів за такими 
ознаками, як масштаб, складність, термін реалізації, вимоги щодо якості та способів її 
забезпечення, вимоги щодо обмеженості ресурсів, рівень учасників, характер цільового 
завдання, об'єкт інвестиційної діяльності, головна причина виникнення проекту.

Оточуюче середовище проекту. Основні учасники проектної діяльності. Зацікавлені 
особи проекту. Керівник проекту.

Базові елементи управління проектом (роботи, ресурси, результати, ризики).
Функції управління проектом, якими є: планування, контроль проекту, аналіз, 

прийняття рішень, складання й супровід бюджету проекту, організація здійснення, 
моніторинг, оцінка, звітність, експертиза, перевірка й приймання, адміністрування. 
Підсистеми управління проектом: управління змістом і обсягами робіт, часом, тривалістю, 
вартістю, якістю, розподілом ресурсів, людськими ресурсами, ризиками, запасами ресурсів,



інформацією й комунікаціями, інтеграційне управління. Методи управління проектами, до 
яких належить сіткове планування й управління, календарне планування, логістика, 
стандартне планування, структурне планування, ресурсне планування, імітаційне 
моделювання

Тема 2.2. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу у закладі вищої 
освіти.

Сутність і зміст науково-методичного забезпечення вищої освіти. Концептуальні 
засади формування системи науково-методичного забезпечення в педагогічній освіті. 
Особливості системи науково-методичного забезпечення у педагогічних закладах вищої 
освіти. Ліцензування, акредитація та атестація освітніх програм як засіб забезпечення якості 
вищої освіти. Поняття про навчальну програму, робочу навчальну програму, силабус, 
тематичний план, план-сценарій занять. Формування змісту навчальної програми. Розробка 
структурних елементів навчальної програми. Інструктивно-методичні матеріали до 
проведення семінарських занять, практичних занять, самостійної роботи студентів, до 
виконання курсових робіт, дипломних робіт та магістерських робіт. Підготовка конспекту 
лекцій, посібників та підручників до дисципліни. Кафедра як основний науково-методичний 
підрозділ закладу вищої освіти.

Модуль 111. Технології, методи і методики навчання у вищій школі

Тема 3.1.Технології, методи і методики навчання у вищій школі
Концептуальні основи проектування навчально-виховного процесу у закладі вищої 

освіти. Стратегія, принципи та етапи проектування. Структура об’єкту проектування. 
Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів. Класифікація 
методів навчання у вищій школі. Сучасні вимоги до методів навчання у вищій школі. 
Способи досягнення цілей навчання. Основні ознаки методів навчання. Узагальнене 
визначення методів навчання.

Науково-технічний прогрес і методологія навчання. Інформування як застарілий 
підхід у навчанні. Управління пізнавальною діяльністю студента як новітня вимога часу.

Визначення методів викладання у закладі вищої освіти. Структура об’єкта методів 
викладання. Класифікація методів викладання.

Багаторівневий підхід до класифікації методів навчання. Група методів стимулювання 
і мотивації навчання. Група методів контролю і самоконтролю. Методи викладання і методи 
навчання. Загальнодидактичні методи навчання.

Методи наукового дослідження і методи викладання у вищій школі. Загальнонаукові 
методи пізнання. Методи індукції та дедукції в науці та навчанні. Ідеалізація, абстракція та 
формалізація наукових знань і процес навчання. Від конкретного до абстрактного як 
основний метод в науці і від абстрактного до конкретного як метод відтворення в теорії 
пізнаного об’єкта.

Інноваційні технології навчання. Поняття «педагогічна технологія». Класифікація 
педагогічних технологій. Технологія модульного навчання. Порівняльна характеристика 
традиційного і модульного навчання. Технологія проблемного навчання. Проблемна 
ситуація. Кейс. Групові технології в навчальному процесі. Ігрові технології навчання. Етапи 
проведення ділової гри. Гіпно- та сугестопедичні технології навчання.

Методика розробки навчально-методичних комплексів спеціальності та дисципліни. 
Інформаційні ресурси розроблення сучасних методичних матеріалів.

Тема 3.2. Форми навчання та контролю знань, умінь і навичок у закладі вищої 
освіти.

Аудиторні форми навчання. Лекція. Історія виникнення вузівської лекції. Лекція як 
форма організації і метод навчання. Завдання і переваги лекційного викладання. Методична 
концепція лекційного курсу. Сучасні проблеми лекційного викладання. Проблемна лекція.



Семінарські та практичні заняття. Історія виникнення семінарської форми організації 
навчання у закладі вищої освіти. Суть семінарського заняття. Види семінарських занять: 
просемінари, семінари, спецсемінари, наукові студентські семінари. Методика проведення 
семінарів. Дискусія як метод навчання у вищій школі. Мета практичних занять. Структура 
практичних занять. Практичні заняття та особливості їх проведення з використанням 
індивідуальних та колективних завдань.

Неаудиторні форми навчання. Науково-дослідна робота студентів: планування, 
організація, керівництво, звітність. Курсове проектування (роботи). Контрольні роботи.

Самостійна робота студентів. Суть і значення самостійної роботи студентів. Види 
самостійних робіт і педагогічне управління ними. Рівні самостійної діяльності студента. 
Психолого-педагогічні аспекти успішності СРС. Індивідуалізація та активізація СРС. 
Труднощі організації СРС. Технологічні карти СРС як одна з форм стимулювання студента 
до самостійного опрацювання матеріалу.

Практична підготовка студентів. Вступ до спеціальності (фаху). Навчальна практика 
(психолого-педагогічна). Виробнича практика (педагогічна). Індивідуальні форми роботи зі 
студентами.

Форми контролю знань, умінь і навичок студентів. Система понять контролю. 
Понятійний апарат контролю. Функції контролю знань студентів. Педагогічний вимір. 
Вияснення рівня здібностей студентів і педагогічний контроль. Фактор часу. Оптимізація 
контролю.

Основні принципи, види, методи і форми організації контролю. Принципи контролю. 
Види перевірки роботи та рівня знань студентів. Міжсесійний контроль. Попередня 
перевірка знань. Поточна перевірка. Тематична перевірка. Колоквіуми. Підсумковий 
контроль. Іспити і заліки. Методи організації контролю. Модульний контроль. Тестовий 
контроль. Класифікація тестів. Критерії і норми оцінки знань. Підсумкова атестація.

Тема 3.3. Засоби навчання як невід’ємна складова освітнього процесу у закладі 
вищої освіти.

Поняття про засоби навчання. Основні вимоги до структури та змісту сучасних 
підручників і навчальних посібників. Опорні конспекти.

Технічні засоби навчання як невід’ємна складова освітнього процесу. Комп’ютер як 
засіб навчання. Основні принципи створення інтерактивних комплексів навчально- 
методичного забезпечення дисциплін. Комп’ютерна підтримка навчального процесу: мета, 
характеристика впровадження в освітній процес. Комп’ютерні технології в сучасних 
дидактичних схемах. Технологія дистанційного навчання.

Тема 3.4. Творчість і професіоналізм викладача закладу вищої освіти.
Нормування часу професорсько-викладацького складу (ПВС) закладу вищої освіти. 

Індивідуальний план викладача: навчальна діяльність, наукова діяльність, методична 
діяльність, організаційна діяльність та виховна діяльність. Підвищення кваліфікацій ПВС. 
Навчання в аспірантурі та докторантурі. Культура педагогічного спілкування викладача. 
Мовленнєва культура. Технології взаємодії.

3.2. Зразки тьюторських занять/програм 

Тьюторське заняття. Програма 1.
Тема 1.2.Нормативно-правові основи організації і планування освітнього процесу у

закладі вищої освіти.
1. Нормативно-правова база освітнього процесу у закладі вищої освіти (Закони, 

Постанови уряду, МОН України тощо).
2. Стандарти освіти та їх складові: державні, галузеві, закладу вищої освіти.
3. Структура освітньої прогрвами її характеристики та принципи створення.
4. Організація освітнього процесу та методика розробки навчального плану (його 

структурно-логічна схема).



5. Ознайомитися із документами Болонського процесу та створити таблицю, яка 
відображає хронологію та поступовість цих рішень.

6. Обговорення питань з тьютором-консультантом.
-  Методика викладання -  складова компетентності викладача.
-  Викладач закладу вищої освіти: самосвідомість, педагогічна культура,

організаційні здібності, педагогічна майстерність.
-  Зовнішня і внутрішня структура навчального процесу. Закономірності і принципи 

навчання.
-  Система вищої освіти. Система вищої освіти в Україні. Завдання, права та 

обов’язки закладу вищої освіти. Структура закладу вищої освіти.
7. Консультація.
8. Творчі завдання та проекти

-  Проаналізуйте проблеми у системі вищої освіти європейських країн, що породили 
Болонський процес .

-  Схарактеризуйте шляхи реформування системи вищої освіти України відповідно до 
вимог Болонського процесу.

-  Болонський процес: позитивні та негативні фактори у його реалізації в Україні.
-  Автономія університетів: історія та сучасні проблеми.

Тьюторське заняття. Програма 2.
Тема 2.1. Освітні проекти: особливості їх організації та управління.

1. Основні етапи розвитку управління проектами. Перспективи розвитку управління 
проектами з урахуванням обставин сучасних освітніх процесів.

2. Поняття проекту. Основні характеристики проекту. Поняття програми як 
сукупності проектів або проекту.

3. Практичне значення класифікації проектів.
4. Оточуюче середовище проекту. Основні учасники проектної діяльності. 

Зацікавлені особи проекту. Керівник проекту.
5. Базові елементи управління проектом (роботи, ресурси, результати, ризики).
6. Функції управління проектом
7. Підготувати завдання до освітньо-наукового проекту.
8. Обговорення питань з тьютором-консультантом.
-  Основні характеристики проекту, які відрізняють його від інших видів робіт, 

виконуваних в організації.
-  Поняття програми як сукупності проектів або проекту, який відрізняється 

особливою складністю.
-  Поняття життєвого циклу проекту та зміст основних його фаз.
-  Практичне значення класифікації проектів.
-  Виокремлення проектів за такими ознаками, як масштаб, складність, термін 

реалізації, вимоги щодо якості та способів її забезпечення.
-  Вимоги щодо обмеженості ресурсів, рівень учасників, характер цільового завдання.
-  Об'єкт інвестиційної діяльності, головна причина виникнення проекту.
9. Консультація
10. Творчі завдання та проекти
-  Проаналізуйте інновації в освіті як вимогу часу (реферування надбань сучасних 

науковців).
-  Охарактеризуйте методи інноваційного навчання (зробіть порівняльну таблицю).
-  Виберіть інтенсивні методики навчання та охарактеризуйте їх вплив на 

ефективність засвоєння навчального матеріалу студентами.
-  Сучасні методи реалізації навчально-пізнавальної діяльності (розробіть план 

реалізації проекту).



Тьюторське заняття. Програма 3.
Тема 2.2. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу у закладі вищої освіти.

1. Поняття про навчальну програму, робочу навчальну програму, силабус, 
тематичний план, план-сценарій занять.

2. Формування змісту навчальної програми. Розробка структурних елементів 
навчальної програми. Розробка структурних елементів робочої програми, силабусу.

3. Інструктивно-методичні матеріали до проведення семінарських занять, практичних 
занять, самостійної роботи студентів.

4. Підготовка тематичного плану до дисципліни
5. Зробіть перелік основних заходів, які реалізувало Міністерство освіти і науки 

України для приведення системи вищої освіти країни у відповідність до вимог Болонського 
процесу.

6. На основі різних джерел проаналізуйте переваги та недоліки ECTS.
7. Підготовка запитань до тьютора-консультанта.
-  Особливості методичної розробки окремих складових НМКС і НМКД.
-  Графік навчального процесу і порядок його складання.
-  Як підготувати сценарій проведення семінарського (практичного) заняття, 

обґрунтувати вибір методів навчання..
8. Консультація
9. Творчі завдання та проекти
-  Розробити науково-методичне забезпечення семінарського заняття.
-  Розробити науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів.
-  Науково-методичне забезпечення лекції з фахової дисципліни.
-  Розробити науково-методичне забезпечення практичного заняття.
-  Проаналізувати науково-методичне забезпечення інноваційних технологій у 

навчанні (порівняльна таблиця(2-3 приклади).
-  Проаналізувати науково-методичне забезпечення кафедри як основного 

структурного підрозділу у формуванні магістра.
-  Розробити науково-методичне забезпечення навчальної діяльності студента.
-  Розробити науково-методичне забезпечення діяльності викладача закладу вищої 

освіти.

Тьюторське заняття. Програма 4.
Тема 3.1. Технології, методи і методики навчання у вищій школі.

1. Системні інноваційні педагогічні технології.
2. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології.
3. Порівняльна характеристика традиційного і модульного навчання. Технологія 

проблемного навчання.
4. Методика розробки навчально-методичних комплексів спеціальності та 

дисципліни.
5. Інформаційні ресурси розроблення сучасних методичних матеріалів.
6. Обговорення питань з тьютором-консультантом.
-  Поняття «педагогічна технологія». Класифікація педагогічних технологій. 

Технологія модульного навчання.
-  Порівняльна характеристика традиційного і модульного навчання. Технологія 

проблемного навчання.
-  Проблемна ситуація. Кейс.
-  Групові технології в навчальному процесі. Ігрові технології навчання.
-  Етапи проведення ділової гри.
-  Гіпно- та сугестопедичні технології навчання.



-  Методика розробки навчально-методичних комплексів спеціальності та 
дисципліни.

-  Інформаційні ресурси розроблення сучасних методичних матеріалів.
-  Практична підготовка студентів: основні засади та нормативно-правове

забезпечення.
7. Консультація
8. Творчі завдання та проекти
-  Проаналізувати використання інтерактивних та інтенсивних методик на семінарі 

(порівняльна таблиця).
-  Проаналізувати сучасні методи проведення практичних занять.
-  Проблеми стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів.
-  Сучасні методи контролю навчально-пізнавальної діяльності (реферат).
-  Роль контролю у навчанні студентів вищого навчального закладу.
-  Особистість сучасного педагога (есе).
-  Особистісно спрямована педагогіка: проблеми втілення (реферат).
-  Вимоги до сучасного фахівця: проблеми підготовки(пам’ятка).
-  Педагогічна творчість: досвід, проблеми (проаналізувати творчість сучасного 

науковця-педагога(реферат).

Тьюторське заняття. Програма 5.
Тема 3.2. Форми навчання у закладі вищої освіти.

1. Методична концепція лекційного курсу.
2. Методика проведення семінарів. Види семінарських занять: просемінари, семінари, 

спецсемінари, наукові студентські семінари.
3. Неаудиторні форми навчання. Науково-дослідна робота студентів: планування, 

організація, керівництво, звітність. Курсове проектування (роботи). контрольні роботи.
4. Самостійна робота студентів. Суть і значення самостійної роботи студентів. Види 

самостійних робіт і педагогічне управління ними.
5. Обговорення питань з тьютором-консультантом.
-  Вступ до спеціальності(фаху) як основа формування спеціаліста з вищою освітою.
-  Навчальна практика (психолого-педагогічна) та виробнича практика 

(педагогічна).
-  Індивідуальні форми роботи зі студентами.
-  Форми контролю знань, умінь і навичок студентів.
-  Система понять контролю. Понятійний апарат контролю.
-  Функції контролю знань студентів. Педагогічний вимір.
-  Виявлення рівня здібностей студентів і педагогічний контроль. Фактор часу. 

Оптимізація контролю.
-  Основні принципи, види, методи і форми організації контролю. Принципи 

контролю.
-  Види перевірки роботи та рівня знань студентів.
-  Міжсесійний контроль. Попередня перевірка знань. Поточна перевірка. 

Тематична перевірка. Колоквіуми.
-  Підсумковий контроль. Іспити і заліки. Методи організації контролю.
-  Модульний контроль.
-  Тестовий контроль. Класифікація тестів. Критерії і норми оцінки знань.
-  Підсумкова кваліфікаційна атестація.
-  Підготувати завдання для тестування за темою магістерської роботи.
-  Підготувати зразок комплексного екзаменаційного білету.
-  Зміст, види, форми, регламентація СРС.



-  Організація керівництва самостійною роботою та контроль за її результатами.
-  Методичні підходи до розробки рекомендацій для самостійної роботи студентів 

(денної/ заочної/ дистанційної форм навчання).
6. Консультація.
7. Творчі завдання та проекти.
-  Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки майбутнього викладача 

до спілкування зі студентською аудиторією (реферат).
-  Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у 

навчально-виховному процесі (пам’ятка).
-  Формування культури педагогічної праці студентів у процесі позааудиторної 

діяльності (завдання).
-  Синергетичний підхід до вивчення педагогіки вищої школи (реферат).
-  Комунікативна культура викладача вищої школи (презентація).
-  Технології формування лекторської майстерності майбутніх викладачів закладу 

вищої освіти (методичні рекомендації).
-  Мовленнєва культура викладача ЗВО (завдання-вправи).
-  Тестові технології в оцінці знань, умінь та навичок студентів (тестові завдання 

різного рівня) .
-  Методика проведення практичних занять (план-конспект).
-  Ігрові технології та методика їх проведення у закладі вищої освіти (сценарій 

ігрової технології).
-  Методика організації навчання у закладі вищої освіти за кредитно-модульною 

системою (опис освітньої технології).

Тьюторське заняття. Програма 6.
Тема 3.3. Засоби навчання як невід’ємна складова освітнього процесу у закладі вищої

освіти.
1. Вимоги до візуального супроводження занять та їх комп’ютерне забезпечення.
2. Інтернет-технології в освіті як інструмент підготовки до занять.
3. Фактори, що визначають успіх навчальних занять (лекцій, семінарських, 

практичних, лабораторних).
4. Роль опорного конспекту, візуального і комп’ютерного супроводження занять в 

активізації і інтенсифікації навчального процесу.
5. Новітні технології навчання як відповідь на вимоги часу.

Творчі завдання та проекти:
-  Розробіть пропозиції щодо вдосконалення методичного забезпечення самостійної 

роботи студентів.
-  Запропонуйте ефективні методи контролю за самостійною роботою студентів.
-  Розробіть комплекс вимог, які необхідно повідомити першокурснику з метою 

прискорення його включення у процес навчання у вищій школі.
-  Доберіть аргументи для формування в студентів розуміння суспільного та 

особистісного значення навчання.
-  Запропонуйте приклади завдань, які б спонукали до більш глибокого вивчення 

фахових дисциплін.
-  Оберіть тему з однієї з фахових дисциплін та підготуйте план лекції на цю тему з 

визначенням мети лекції, методики її проведення.
-  Підготуйте завдання для перевірки знань студентів з цієї теми, які вони повинні 

були б підготувати до семінару.
-  Запропонуйте інші методи перевірки (крім семінару) знань з обраної теми.
-  Підготуйте план проведення практичного заняття для вироблення практичних 

вмінь з обраної Вами теми.



-  Створіть навчальний портфоліо з розроблених Вами планів лекцій, занять із 
перевірки знань та занять із вироблення професійних вмінь.

-  Проаналізуйте, чи можна досягти поставленої мети, якщо реалізувати ваші плани 
на практиці.

-  Створіть опорний конспект (лекції, практичного, семінарського, лабораторного 
заняття)

-  Створіть інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни.

6. Обговорення питань з тьютором-консультантом.
Творчість і професіоналізм викладача вищого навчального закладу.

-  Нормування часу професорсько-викладацького складу (ПВС) закладу вищої 
освіти.

-  Індивідуальний план викладача: навчальна діяльність, наукова діяльність, 
методична діяльність, організаційна діяльність та виховна діяльність. 
Підвищення кваліфікацій ПВС.

-  Навчання в аспірантурі та докторантурі.
-  Культура педагогічного спілкування викладача. Мовленнєва культура. Технології 

педагогічної взаємодії.
-  Обґрунтуйте необхідність зміни ролі викладача у сучасному навчальному процесі 

у ЗВО.
-  Проаналізуйте причини основних непорозумінь між студентом та викладачем..
-  Продумайте, як треба побудувати поведінку викладача для того, щоб встановити 

дружні стосунки із студентами, але зберегти певну дистанцію.
-  Аргументуйте власну думку про те, чи потрібно змінювати поведінку викладача у 

випадку, коли студенти старші його за віком.
Творчі завдання та проекти:

-  Розробіть методику інтерактивного навчання у закладі вищої освіти.
-  Розробіть методику організації проблемного навчання у закладі вищої освіти.
-  Сформулюйте педагогічні умови оптимізації методичної підготовки майбутніх 

викладачів у процесі педагогічної практики (методичні рекомендації)
-  Розробіть методику навчання майбутніх викладачів гуманітарних дисциплін 

проектуванню дидактичного матеріалу (розробити дидактичні матеріали до обраної 
вами теми).

-  Охарактеризуйте стандартизовані засоби оцінювання професійних знань у 
структурі державних стандартів педагогічної освіти (реферат).

-  Формування педагогічної культури викладача у процесі професійної підготовки (на 
матеріалі спеціальних практик) ( завдання-вправи).

-  Формування дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів 
(дидактична розробка).

-  Дидактичні умови формування діалогічних умінь у студентів педагогічних закладів 
вищої освіти (вправи).

-  Самостійна робота студентів педагогічних спеціальностей у процесі вивчення 
педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти (методичні рекомендації) .

-  Формування моральних цінностей у майбутніх викладачів засобами моделювання 
педагогічних ситуацій (педагогічні задачі).

-  Формування пізнавальної самостійності студентів засобами інформаційних 
технологій (завдання, вправи, тести).

IV. Засоби діагностики успішності навчання: (форми і методи поточного і 
підсумкового контролю): індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда,



колоквіум, тестування; практичні роботи, контрольна робота, проект, портфоліо, есе, 
реферування, залік.

V. Контроль якості знань студентів
> Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здано з порушенням 

термінів без поважних причин, буде оцінено на нижчу оцінку (75% від можливої 
максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модуля 
відбувається за наявності поважних причин.

> Політика щодо академічної доброчесності. Письмові роботи викладач перевіряє 
на наявність плагіату і допускає до захисту із коректними текстовими 
запозиченнями не більше 20%. Списування під час модульних робіт та екзаменів 
заборонено (у т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволено використовувати лише під час онлайн- тестування (наприклад, у 
програмі MOODLE).

> Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
освітнього процесу. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування, участь в представленні соціального проєкту) навчання може 
відбуватися в онлайн-формі за погодженням із керівником курсу.

5.1. Форми і методи поточного контролю
Форми та методи поточного контролю навчальних досягнень (у тому числі 

дистанційні) здобувача наукового ступеня «доктор філософії PhD»:
-  методи усного контролю: мозковий штурм, опитування, моделювання, усна 

презентація виконаних завдань.
-  методи письмового контролю: контрольна робота, тести.
-  методи самоконтролю: самостійне оцінювання своїх знань, самоаналіз.
-  синхронні чат-заняття, до яких мають доступ усі учасники.
Оцінювання поточних навчальних досягнень аспірантів дистанційно, відбувається за 

допомогою методів:
-  метод самонавчання: взаємодія аспіранта з освітніми ресурсами при мінімальній 

участі викладача (мультимедійний підхід: за допомогою різноманітних засобів створюються 
освітні ресурси: друковані, аудіо-, відеоматеріали та навчальні матеріали, що надходять з 
комп'ютерних мереж);

-  методи індивідуалізованого викладання і навчання: взаємини одного аспіранта з 
одним викладачем чи одного аспіранта з іншим аспірантом -  навчання "один до одного" 
(технології: телефон, електронна пошта; студенти не відіграють активної ролі у комунікації 
(навчання "один до багатьох");

-  методи для активної взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу (навчання 
"багато до багатьох").
Форма підсумкового контролю -  залік
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