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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 
6/180 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Очна (денна/вечірня) форма: лекції (28 год.), практичні (32 год.), самостійна 

робота (120 год.) 

 Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (168 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає самостійне виконання аспірантами завдань 

поточного, модульного та підсумкового контролю результатів навчання; 

достовірне посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт аспірант отримує 

незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних 

причин, що підтверджені відповідним документом (міжнародне стажування, 

пандемія), навчання може відбуватись в онлайн / змішаній формі. Перескладання 

модулів відбувається за наявності поважних причин, що підтверджені 

документально. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності). 

Креативна ініціатива аспіранта: під час виконання індивідуальних завдань 

аспірант досліджує та аналізує інноваційні форми, методи, засоби та технології 

викладання у вищій школі, творчо підходить до проектування освітнього процесу 

у вищій школі, пропонує власні розробки різних видів занять та висловлює власні 

міркування та бачення питань, що розглядаються. 

Що будемо вивчати?  Дисципліна передбачає вивчення теоретичних та практичних аспектів розроблення 

та оновлення програм навчальних дисциплін, підготовки навчальних і методичних 

матеріалів; викладання, консультативної підтримки та оцінювання результатів 

навчання студентів..  

Чому це треба вивчати?  Вивчення курсу забезпечує набуття здатності до викладацької діяльності, що 

передбачає планування, організацію, реалізацію освітнього процесу та 

провадження науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

ЗК 1. Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та комплексних 

ідей.  

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 11. Здатність до роботи в команді і прийняття на себе відповідальності за 

вирішення задач. 

ФК 10. Здатність до викладацької діяльності в умовах формальної та 

неформальної освіти; планувати та здійснювати освітній процес, забезпечувати 

досягнення запланованих результатів навчання з урахуванням індивідуальних 

особливостей і потреб студентів. 

ФК 12. Обізнаність в освітніх стратегіях. 

ФК 14. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.  

ПРН 1. Критично оцінювати результати наукових досліджень, наукові джерела, 

нові та складні ідеї, знання про освітню практику, формулювати висновки та 

рекомендації щодо їх застосування у науково-пошуковій роботі і обґрунтованого 
впровадження в практику.  

ПРН 12.Демонструвати авторитетність, педагогічну культуру, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, 
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відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної 

та наукової діяльності.  

ПРН 15. Використовувати цифрові та інноваційні педагогічні методи у вирішенні 

завдань освіти та викладанні фахових дисциплін у закладах вищої освіти в умовах 

формальної та неформальної освіти. 

ПРН 16. Розробляти та оновлювати програми навчальних дисциплін, навчальні та 

методичні матеріали.  

ПРН 17. Брати участь у роботі кафедри, інших колегіальних органів, нарадах, 

робочих групах, професійних об’єднаннях, організації освітніх та наукових 

заходів.  
ПРН 19. Розробляти та вдосконалювати освітні програми. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Набуті знання та уміння можна використати для планування, підготовки та 
проведення навчальних занять у закладах вищої освіти; проведення консультацій 

та здійснення індивідуального супроводу здобувачів вищої освіти; здійснення 

об’єктивного оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; 

розроблення й оновлення навчальних програм та навчально-методичних матеріалів 

для реалізації освітнього процесу в закладах вищої освіти; розроблення критеріїв 

та інструментарію оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; 

підготовки документів і матеріалів до засідань кафедри, інших колегіальних 

органів, нарад. 

Зміст дисципліни Методика викладання у вищій школі як навчальна дисципліна. Організація 

освітнього процесу у вищій освіті. Нормативно-правове забезпечення освітнього 

процесу у вищій освіті. Методика розроблення освітніх програм. Планування 

викладання освітніх компонентів. Методологічні та методичні основи викладання 

у закладах вищої освіти. Досконалість викладання та шляхи її забезпечення. 

Студентоцентроване навчання та викладання: шляхи забезпечення. Методика 
підготовки та проведення навчальних занять у вищій школі. Оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти. 

Обов’язкові завдання Опрацювання наукових джерел, розроблення освітніх програм та навчально-

методичного забезпечення проведення навчальних занять, мікровикладання, 

виконання завдань практичних занять та індивідуального навчально-дослідного 

завдання.  

Міждисциплінарні зв’язки  Методологія та методика наукових досліджень, професійно-педагогічна 

компетентність викладача 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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4. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Методика 
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5. Сучасна лекція: методика підготовки і проведення навч. посібник / 

О.І. Безлюдний, О.М. Коберник, О.Л. Кірдан та ін. Умань: Візаві, 2017. 118 с. 

6. Кірдан О.Л., Пенькова О.Г. Методика викладання у вищій школі - 

фундаментальний складник підготовки доктора філософії. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: 
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Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, захист (презентація) за результатами 

виконання завдань самостійної роботи, тестування тощо. 
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