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1. Загальна інформація 
 

Назва дисципліни Методика викладання у вищій школі  

Викладачі  Доцент кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту ім. Б. 

Ступарика 

Стинська Вікторія Володимирівна 

 

Контактний телефон викладачів 0956827858  

E-mail викладача viktoriia.stynska@pnu.edu.ua  

Формат дисципліни Нормативна   

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС -2 (90 год.)  

2. Анотація до курсу 
 

 

Цей курс спрямований на формування у студента адекватного розуміння 

процесу педагогічної діяльності, навчання та виховання не як одностороннього, 

безпосереднього впливу викладача на особистість молодої людини, а як 

педагогічної взаємодії суб’єктів спільної діяльності. Тематика, зміст програми 

орієнтовані на оволодіння студентами відповідними знаннями, загальними 

уміннями та навичками організації педагогічної взаємодії з молодими людьми, 

навчально-виховного процесу у напрямі розвитку особистості. 

Основні теоретичні положення, ідеї курсу розглядаються через призму 

психологічних механізмів, закономірностей, законів природного розвитку 

людини, її пізнавальної діяльності, становлення особистісних рис, що є умовою 

творчого пошуку вчителем шляхів, методів, засобів організації педагогічної 

взаємодії з учнями, здійснення опосередкованого впливу на особистість у цьому 

процесі. Загальні положення спираються на знання студентами філософії як 

методологічної бази, психології як теоретичної основи і сприяють кращому 

подальшому оволодінню методикою психолого-педагогічної діяльності у 

закладах середньої освіти. 

Вивчення курсу «Методика викладання у вищій школі»  відбувається 

шляхом обговорення, рефлексії, осмислення студентами власного життєвого 

досвіду, професійних уявлень, вироблення власного бачення, поглядів стосовно 

 



педагогічної взаємодії з молодою людиною, набуття відповідних умінь та 

навичок. Навчальна програма передбачає огляд, аналіз, оцінку теоретичних 

положень викладачем у взаємодії зі студентами під час лекцій. 

Зміст дисципліни включає: 1) теоретичні засади методики викладання у 

вищій школі; 2) специфіку методів викладання у структурі процесу навчання у 

вищій школі; 3) психолого-педагогічні умови впровадження освітніх технологій 

викладання у вищій школі; 4) методичні основи викладання у вищій школі; 5) 

методологічні основи викладання у вищій школі; 6) дидактичні основи 

управління навчально-творчою діяльністю студентів. Це відповідає двом 

змістовим модулям дисципліни, і її базові блоки створюють єдину модульну 

систему. 

Практично-семінарські заняття орієнтовані на самостійну підготовку 

студентами проектів, творчих робіт, ситуаційних вправ, їхнього представлення 

та обговорення у групі, аналіз педагогічних ситуацій, фрагментів навчально-

виховного процесу з позиції теоретичних ідей, концепцій, власних педагогічних 

поглядів, організацію мікровикладання студентів. 
 

3. Мета і завдання курсу 
 

Мета: формування методичної компетентності майбутніх викладачів 

ВНЗ. 

Завдання: 

1. сформувати у студентів систему знань, умінь та навичок викладання 

навчальних дисциплін у ВНЗ; здатності і готовності майбутніх фахівців до 

викладацької роботи; 

2. ознайомити студентів зі структурою і змістом навчального процесу у 

вищому навчальному закладі, з особливостями роботи викладачів, завідувача 

кафедри, деканату, адміністрації; 

3. оволодіти педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, 

навчитися творчо застосовувати знання у практичній діяльності; 

4. навчитися планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види 

навчальних і поза аудиторних занять, використовувати найбільш ефективні 

методи навчання, виховання і розвитку студентів; 

5. набути початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, 

дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності; 

6. спонукати майбутніх викладачів до педагогічної творчості, апробувати 

найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що застосовуються в системі 

викладання навчальних дисциплін. 

7. ознайомити студентів із особливостями професійної майстерності та 

педагогічної техніки викладача. 
 

 

4. Результати навчання (компетентності) 
 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
- концептуальні засади викладання у вищій школі; 

- зміст та форми організації навчально-виховного процесу у вищій школі; 

 



- методи викладання дисциплін у вищій школі 

- особливості організації й проведення навчально-виховної роботи у вищих 

навчальних закладах. 
 

вміти:    

- структурувати методичний матеріал відповідно до місту навчальної 

дисципліни, теми, форми проведення навчального заняття тощо; 

- проектувати основні форми організації навчального процесу за 

відповідним напрямом підготовки; 

- організовувати самостійну роботу студентів; 

- застосовувати методи науково-педагогічного дослідження; 

- свідомо вибирати методи навчання з урахуванням конкретних умов, 

навчальної діяльності; 

- планувати етапи і прогнозувати результати навчання і виховання; 

- застосовувати на практиці оптимально доцільні форми й методи навчання 

та виховання; 

- аналізувати педагогічні ситуації та приймати адекватні рішення; 

- аналізувати, оцінювати та коректувати навчально-виховний процес у 

вищій школі. 
  

Компетентності: 

• обізнаність із теоретичними основами методики викладання у вищій 

школі її методологією, категоріальним апаратом, методами, формами, 

засобами освітньої діяльності; 

• уміння трансформувати теоретичні знання у засоби розв’язання 

педагогічних задач; 

• готовність використовувати педагогічні знання у майбутній педагогічній 

практиці та самостійній освітній діяльності; 

• здатність оперувати методами, формами і засобами навчання та виховання 

студентів, які сприятимуть вирішенню педагогічних проблем; 

• готовність до інноваційної діяльності, як умова формування 

професіоналізму майбутнього фахівця; 

• інформованість про шляхи і способи самостійного вдосконалення 

майбутнього педагога закладу середньої освіти. 
 

5. Організація навчання курсу 
 

 

Обсяг курсу 90 год.  

Вид заняття Загальна кількість годин  

лекції 20 год.  

семінарські 

заняття/практичні/лабораторні 

20 год.  

самостійна робота 50 год.  

Ознаки курсу  

Семестр Спеціальність Курс 

(рік навчання) 

Нормативний 

/вибірковий 

 

1 Освітні/педагогічні науки І Нормативний  



Тематика курсу  

Тема, план Форма 

заняття 

Література  Завдання, 

год 

Вага 

оцінк

и  

Термін 

виконанн

я 

 

Тема 1. 

Концептуальні 

підходи методики 

викладання у 

вищій школі 
Предмет і завдання 

методики 

викладання у вищій 

школі. Професійна 

діяльність педагога 

в організації 

навчально-

виховного процесу 

у ВШ 
 

 

 Лекція 

 

3, 10, 11, 

15, 16, 17, 

21, 23 

  
Опрацюв

ати 

конспект 

лекції та 

відповідн

і джерела 

2 год 

  

Протягом 

2 

семестру 

згідно із 

розкладо

м занять 

 

Тема 2. 

Організація 

процесу навчання 

у вищій школі 

Навчально-

методичний 

комплекс за 

спеціальністю 

«Педагогіка вищої 

школи». 

Навчальний графік, 

робочі програми і 

тематичні плани. 

Організація 

аудиторної роботи 

зі студентами. 

Організація праці 

викладача. Роль 

кафедри в 

управлінні 

навчальним 

процесом. 
 

 

Лекція 

 

11, 15, 17, 

21, 23 

 

Опрацюв

ати 

конспект 

лекції та 

відповідн

і джерела 

2 год 

  

Протягом 

2 

семестру 

згідно із 

розкладо

м занять 

 

Тема 3. 

Методика 

підготовки та 

читання лекції у 

вищій школі 

 

Лекція 

 

2, 3, 14, 15, 

16, 21, 23  

 

Опрацюв

ати 

конспект 

лекції та 

  

Протягом 

2 

семестру 

згідно із 

 



Роль і значення 

лекції у 

професійній 

діяльності 

викладача вищої 

школи. Види 

лекцій.  Підготовка 

та проведення 

лекції. 4. Критерії 

оцінювання 

лекторської 

майстерності. 5. 

Прийоми 

активізації процесу 

сприйняття 

студентами лекцій. 

відповідн

і джерела 

4 год 

розкладо

м занять 

Тема 4 

Методика 

проведення 

практичних, 

лабораторних, 

семінарських, 

індивідуальних 

занять та 

консультацій 

Семінарське 

заняття: методика 

підготовки та 

проведення. 

Практичні заняття: 

методика 

підготовки та 

проведення. 

Методика 

проведення 

консультацій та 

індивідуальних 

занять. 

 

Лекція 

 

3, 4, 6, 11, 

14, 15, 16, 

17, 21, 23 

 

Опрацюв

ати 

конспект 

лекції та 

відповідн

і джерела 

4 год 

  

Протягом 

2 

семестру 

згідно із 

розкладо

м занять 

 

Тема 5. 

Методика 

організації 

педагогічного 

контролю 

студентів 

Завдання, 

функції і види 

 

Лекція 

 

3, 6, 7, 8, 

11, 14, 15, 

16, 17, 21 

 

Опрацюв

ати 

конспект 

лекції та 

відповідн

і джерела 

4 год 

  

Протягом 

2 

семестру 

згідно із 

розкладо

м занять 

 



педагогічного 

контролю. Форми і 

методи контролю 

навчальних 

досягнень 

студентів. Загальні 

критерії 

оцінювання знань 

студентів на іспиті. 

Організація 

проведення 

державної атестації 

студентів. 

Організація 

практичної 

підготовки 

майбутніх 

спеціалістів. 

Тема 6. 

Психолого-

педагогічні 

особливості 

організації 

самостійної роботи 

студентів 

Види 

самостійної роботи 

студентів. Метод 

«портфоліо» в 

структурі 

самостійної роботи. 

Комп’ютерна 

підтримка 

самостійної роботи 

студентів. 

Передумови 

забезпечення 

ефективності 

самостійної роботи 

студентів. 

 

Лекція 

 

10, 11, 12, 

15, 17, 21, 

23  

 

Опрацюв

ати 

конспект 

лекції та 

відповідн

і джерела 

2 год 
 

  

Протягом 

3 

семестру 

згідно із 

розкладо

м занять 

 



Тема 7. 

Сутність і 

значення науково-

дослідницької 

роботи студентів 

Організація 

науково-

дослідницькою 

діяльністю 

студентів. Вимоги 

до виконання 

курсових, 

дипломних і 

магістерських робіт. 

Організація 

навчальної і 

науково-

дослідницької 

роботи аспірантів. 

Вимоги до 

виконання 

кандидатських 

дисертацій. 

Докторантура як 

вища форма 

підготовки 

наукових і науково-

педагогічних 

кадрів. 
 
 

 

Лекція 

 

2, 3, 8, 11, 

12, 15, 17, 

21, 23 

 

Опрацюв

ати 

конспект 

лекції та 

відповідн

і джерела 

2 год 

  

Протягом 

3 

семестру 

згідно із 

розкладо

м занять 

 

Тема 1. Структура 

та особливості 

процесу навчання 

у вищій школі 

Поняття про процес 

навчання у вищій 

школі. 

Закономірності та 

принципи навчання 

у вищій школи. 

Методи навчання у 

вищій школі. Зміст 

освіти у вищій 

школі. Форми 

організації 

навчання у вищій 

Семінарське 

заняття 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 11, 

12, 13, 15, 

16, 20, 21, 

23. 
 

Опрацюв

ати 

відповідн

і 

джерела, 

2 год. 

2,5 б. Протягом 

1 

семестру 

згідно з 

розкладо

м занять 

 



школі. Контроль 

процесу навчання у 

вищій школі.  
 

Тема 2. Лекція у 

вищій школі: 

технологія і 

техніка підготовки 

і проведення 

Історія виникнення 

лекції у вищій 

школі. Види лекцій 

та їх особливості. 

Основні складові 

лекції. Підготовка 

та організація 

лекційних занять. 

Методика і техніка 

читання лекцій. 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

проведення лекцій. 

Лектор та аудиторія. 

Складові іміджу 

лектора. Прийоми 

активізації процесу 

сприйняття 

студентами лекцій. 

Семінарське 

заняття 

1, 2, 3, 5, 9, 

15, 17, 18, 

19, 21 
 

Опрацюв

ати 

відповідн

і 

джерела, 

4 год. 

5 б. Протягом 

1семестр

у згідно з 

розкладо

м занять 

 

Тема 3. Методика 

підготовки та 

проведення 

практичних 

(лабораторних і 

семінарських) 

занять 

Семінарські заняття 

як форма 

організації 

навчання. Види і 

методика 

проведення 

семінарських 

занять. Методика 

проведення 

практичного 

заняття. Методика 

Семінарське 

заняття 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 11, 

14, 15, 16, 

17, 21, 23. 
 
 

Опрацюв

ати 

відповідн

і 

джерела, 

2 год. 

5 б. Протягом 

1 

семестру 

згідно з 

розкладо

м занять 

 



підготовки та 

проведення 

лабораторного 

заняття. Критерії 

оцінювання 

практичних, 

лабораторних і 

семінарських 

занять. Підготовка 

та проведення 

«круглого столу», 

ділових ігор, 

диспутів. 

Тема 4. Методика 

оцінювання знань, 

вмінь і навичок 

студентів у ЗВО 

Компоненти, 

функції і види 

контролю знань 

студентів. Методи 

контролю знань. 

Види і форми 

організації 

контролю знань, 

шляхи їх 

удосконалення. 

Рейтинговий 

контроль знань. 

Організація 

проведення заліків 

та іспитів. 

Комплексні 

екзаменаційні 

білети та методика 

їх розробки. 

Методичне 

забезпечення 

контролю  і оцінки 

знань студентів. 

Семінарське 

заняття 

2, 3, 5, 8, 

10, 11, 15, 

17, 21, 23. 
 
 

Опрацюв

ати 

відповідн

і 

джерела, 

2 год. 

5 б. Протягом 

1 

семестру 

згідно з 

розкладо

м занять 

 

Тема 5. Методика 

організації 

самостійної 

навчально-

пізнавальної 

діяльності, 

Семінарське 

заняття, 

круглий стіл 

2, 3, 11, 15, 

17, 21, 22. 

Опрацюв

ати 

відповідн

і 

джерела, 

2 год. 

5 б. Протягом 

1 

семестру 

згідно з 

розкладо

м занять 

 



науково-дослідної 

й індивідуальної 

роботи студентів у 

ЗВО 

Характеристика 

основних етапів 

організації СРС. 

Різновиди 

СРС.  Перелік та 

загальна 

характеристика 

конкретних 

прийомів 

навчальної 

діяльності, 

оволодіння якими 

необхідно для СРС. 

Компоненти 

пізнавальних 

здібностей, 

можливості їх 

розвитку завдяки 

організації СРС. 

Особливості 

організації СРС у 

навчальній 

діяльності під 

безпосереднім або 

опосередкованим 

керівництвом 

викладача. 

Характеристика 

окремих видів СРС 

з друкованим 

матеріалом. 

Перспективи 

організації СРС.  

Тема 6. Методика 

організації 

курсового і 

дипломного 

проектування. 

Організація 

практичної 

підготовки 

спеціалістів.  

Семінарське 

заняття 

2, 3, 11, 15, 

17, 21, 22. 

Опрацюв

ати 

відповідн

і 

джерела, 

2 год. 

2,5 б. Протягом 

1 

семестру 

згідно з 

розкладо

м занять 

 



Курсова робота: 

структура та вимоги 

до оформлення. 

Дипломна робота: 

структура та вимоги 

до оформлення. 

Організація 

практичної 

підготовки 

спеціалістів. 

Керівництво 

позааудиторною 

роботою студентів. 

Тема 7. Методика 

проведення різних 

видів занять 

з використанням 

активних методів 

навчання 

Сутність 

інтерактивного 

навчання. Навчання 

в дискусії як метод 

активізації 

пізнавальної 

діяльності 

студентів. Кейс-

метод: сутність та 

умови 

впровадження. 

Навчальний 

тренінг: сутність та 

умови 

впровадження. 

Метод «мозковий 

штурм»: сутність та 

умови 

впровадження.  

Семінарське 

заняття, 

презентація 

2, 3, 11, 15, 

17, 21, 22. 

Опрацюв

ати 

відповідн

і 

джерела, 

2 год. 

2,5 б. Протягом 

1 

семестру 

згідно з 

розкладо

м занять 

 

Тема 8. 

Особистість 

викладача як 

інструмент впливу 

в педагогічній 

взаємодії 

Професійний імідж 

викладача. Сутність 

Семінарське 

заняття, 

круглий стіл 

2, 3, 11, 15, 

17, 21, 22. 

Опрацюв

ати 

відповідн

і 

джерела, 

2 год. 

2,5 б Протягом 

1 

семестру 

згідно з 

розкладо

м занять 

 



і стилі 

педагогічного 

спілкування. 

Стратегії взаємодії 

у спілкуванні. 

Маніпулювання та 

актуалізація. 

Внутрішня техніка 

викладача. 

Зовнішня техніка 

викладача. 

Способи 

комунікативного 

впливу: 

переконування та 

навіювання.  

6. Система оцінювання курсу  

Загальна система оцінювання 

курсу 

Оцінювання здійснюється за національною 

та ECTS шкалою оцінювання на основі 100-

бальної системи. (Див.: пункт «9.3. Види 

контролю «Положення про організацію 

освітнього процесу та розробку основних 

документів з організації освітнього процесу 

в ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»). 

Загальні 100 балів включають: 30 балів за 

практичні заняття; 20 балів за самостійну 

роботу; 50 балів за екзамен. 

 

Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично 

верифіковане висвітлення питань і завдань 

ККР. 

 

Семінарські заняття 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Оцінюються за п'ятибальною системою. 

Виконання усіх передбачених форм 

навчальної роботи, які підлягають 

контрольному оцінюванню. Мінімальна 

кількість балів для позитивного зарахування 

курсу - 50 . 

 

Політика курсу 
 

 

Політика курсу базується на гуманістичній освітній парадигмі, суть якої полягає 

у повазі до особистості студента, у праві й можливості майбутнього фахівця 

самостійно обирати спосіб засвоєння навчального матеріалу, використовувати 

нові методи, прийоми і засоби педагогічної діяльності; на навчанні у 

співробітництві, тобто спільній із викладачем діяльності; на плюралізмі як 

важливій основі розвитку інтелектуальних здібностей студентів, розвиткові 

їхнього критичного мислення. Будь-які форми порушення академічної 
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