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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи педагогіки з методикою викладання 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО 

 

Термін навчання (рік) 

- 10 місяців 

- 1 рік 10 місяців 
Змістових модулів –3 

Загальна кількість 

годин – 90 год. Лекції 

20 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 44 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Практичні заняття 

24 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента –46 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

46 год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю:  

Підсумковий модульний 

контроль 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

 

 

 

І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогіки з 

методикою викладання» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-професійної 

програми, яка затверджена у коледжі на засіданні Педагогічної ради коледжу від 

10.12.2018 р. протокол №3. Освітньо-професійна програма введена в дію з 01 вересня 

2019 р., переглянута та затверджена на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020 р. 

протокол № 1. Робоча навчальна програма вводиться в дію з 01 вересня 2020 року.  

  Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20 годин, 

навчальної практики – 24 годин, самостійної роботи студентів – 46 годин.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Основи педагогіки з методикою викладання» забезпечує засвоєння 

здобувачами вищої освіти основних принципів, методів, форм організації, технологій 

виховної, навчальної, організаторської діяльності викладача у вищій школі; надання їм 

цілісної і логічно послідовної системи знань про дидактику підготовки фахових молодших 

бакалаврів, бакалаврів. 

 

1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

сучасного комплексного методико-методологічного, науково-дослідного, художньо-

творчого мислення викладання навчальних дисциплін у вищій школі. 

 

2.Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання. 

Здобувач освіти  повинен знати: 

- витоки педагогічної науки, її взаємозв’язок з іншими науками; 

- основні категорії, проблеми педагогіки вищої школи; 

- специфіку організації освітньо-виховного процесу у ЗФПО; 

- сутність й особливості педагогічної діяльності у вищій школі; 

- особливості кредитно-модульної системи організації освітньо-виховного процесу; 

- особливості методики проведення різних видів занять у вищій школі. 

Здобувач освіти  повинен вміти: 

- аналізувати психолого-педагогічні, організаційно-методичні явища і процеси у 

закладі ФПВО; 

- враховувати особливості студентського віку у ході проектування складових 

навчально-виховного процесу; 

- володіти основними формами та методами організації освітньо-виховного процесу; 

- розробляти та проводити навчальне заняття із використанням сучасних технологій 

навчання, інноваційних форм організації заняття; 

- аналізувати, планувати та організовувати різноманітні види навчальних і 

позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання 

і розвитку студентів; 

- упроваджувати інноваційні технології навчання; 

- володіти вміннями й навичками організації навчання в умовах кредитно-модульної 

системи організації освітньо-виховного процесу; 

- апробувати найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що застосовуються в 

системі педагогічного процесу; 

- аналізувати різноманітні педагогічні ситуації та приймати доцільні рішення. 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є попереднє опанування таких 

дисциплін, як: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Філософія», 



 

 

 

 

«Методологія науково-дослідної роботи», «Менеджмент та лідерство в медсестринстві», 

«Історія та культура України». 



 

 

 

 

ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 
ЗК 3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Знати особливості пізнавальної 

діяльності людини, спрямованої 

на розкриття загальних, істотних 

зв'язків і співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої знання про них; 

аналізувати і синтезувати утворені 

поняття шляхом суджень, міркувань, 

умовиводів. 

Набути комунікативного 

досвіду в процесі адекватного 

сприйняття і розуміння змісту 

повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне 

висловлювання відповідно 

до отриманої інформації. 

ЗК 6. Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання державної 

мови, як усно так і письмово 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову. 

Нести відповідальність за 

вільне володіння 

державною мовою, за 

розвиток професійних 

знань. 

ЗК 8. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і комунікаційних 

технологій, що застосовуються у 

професійній діяльності 

Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній 

галузі, що потребує оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

розвиток професійних 

знань та умінь. 

ЗК 12. Навички 

міжособистісної взаємодії 

Знати закони та способи 

міжособистісної взаємодії 

Вміти обирати способи та стратегії 

спілкування для міжособистісної 

взаємодії 

Використовувати навички 

міжособистісної взаємодії 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

Спеціальні (фахові) компетентності 
Педагогічна здатність 

оперувати термінологією 

педагогічної науки; 

розуміти системність, 

взаємозв’язок і цілісність 

різних педагогічних явищ і 

процесів, багатогранність 

практичної спрямованості 

педагогіки 

Знати: 

- термінологію педагогічної 

науки; 

- особливості педагогічної 

техніки; 

- інноваційні технології 

навчання 

Вміти  

- володіти педагогічною технікою і 

майстерністю;  

- доцільно застосовувати інноваційні 

технології навчання;  

- знаходити оптимальні засоби 

реалізації принципу творчої співпраці 

між всіма суб’єктами освітнього 

процесу 

Володіти навичками 

міжособистісної взаємодії, 

спілкування та співпраці з 

усіма учасниками освітнього 

процесу 

Підвищувати знання з 

основ педагогіки та 

методики викладання 



 

 

 

 

Методична здатність 

володіти системою знань 

про дидактичні засади 

методики викладання у 

вищій школі  

Знати: 

- методи та форми навчання; 

- інноваційні технології 

навчання 

Вміти  

- чітко визначати мету освітнього 

процесу, добирати відповідний зміст, 

методи, технології;  

- застосовувати варіативні форми 

навчання, впроваджувати інформаційно-

комунікаційні технології;  

- підтримувати й стимулювати 

пізнавальну активність студентів; 

створювати сприятливі умови 

навчальної діяльності 

Володіти методичними 

прийомами індивідуальної 

педагогічної взаємодії 

Самостійно обирати та 

застосовувати інноваційні 

технології відповідно до 

мети заняття;  готувати, 

планувати, організовувати 

власну науково-

педагогічну діяльність 

Психологічна 

компетентність володіння 

знаннями про 

закономірності філогенезу 

та онтогенезу людини на 

різних вікових етапах, про 

розвиток психічних 

процесів людини.  

Знати психологічні вікові 

особливості учасників освітнього 

процесу 

 

Вміти  

- виявляти психологічні аспекти у 

професійній діяльності;  

- регулювати емоційний стан в 

типових та конфліктних професійних 

ситуаціях;  

- будувати індивідуальну 

траєкторію розвитку кожної особистості 

Володіти навичками 

спілкування зі студентами, 

уміннями врегулювання 

нетипових ситуацій 

Усвідомлювати 

значущість професійного 

самовдосконалення. 

Діагностична здатність 

проводити моніторинг 

навчальних досягнень 

студентів 

Знати  діагностичні 

інструментарії оцінки якості 

освітньої діяльності та її 

результатів  

Вміти  

- проводити поточний та підсумковий 

контроль освітніх досягнень студентів;  

- оцінювати практичну цінність 

завдань, які вирішуються педагогічною 

наукою 

Розуміти  особистісні потреби 

студентів та дослідження 

чинників впливу педагогіч-

ного середовища 

Самостійно добирати 

форми, методи та засоби 

контролю 

 

 

 



 

 

 

 

ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною 

програмою «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 223 Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після 

завершення вивчення дисципліни «Основи педагогіки з методикою викладання», є: 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його 

родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для 

молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати 

індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 

освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 21. Використовувати дидактичні засади методик викладання навчальних 

дисциплін у закладах фахової передвищої освіти  

ПРН 22. Вміти ефективно застосовувати сучасні освітні технології, зокрема 

дистанційні, активні методи; проводити освітню та освітньо-методичну роботу з усіх 

видів навчальних занять у закладах фахової передвищої освіти; розробляти індивідуальні 

траєкторії розвитку здобувачів освіти. 

 

 

 

  



 

 

 

 

IV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Практич-

не заняття 
СРС 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. 

Форми організації та контролю освітнього процесу 

1. Педагогіка та її функції. Зв'язок педагогіки з 

іншими науками. Методика викладання у 

закладі фахової передвищої освіти. 

4 2 2 - 

2. Основи дидактики вищої школи. Зміст вищої 

освіти. Нормативні документи 

8 2 2 4 

3. Методичні основи підготовки та проведення 

лекційних занять 

12 2 2 8 

4. Методика проведення  практичних  занять 10 2 2 6 

5. Організація  індивідуальної  та  самостійної 

позааудиторної роботи студентів 

8 2 2 4 

6. Методи і форми контролю знань, умінь і 

навичок студентів в освітньому процесі 

2 - - 2 

 Усього змістовий модуль 2 1 42 10 10 22 

Змістовий модуль 2. Методика викладання та виховання у вищій школі 

7. Методи та засоби навчання у вищій школі. 

Сучасні педагогічні технології навчання. 

10 2 2 6 

8. Специфіка викладання профільної дисципліни 

у закладах ФПВО на засадах 

компетентнісного підходу 

8 2 2 4 

9 Модульна система організації освітнього 

процесу й рейтинговий контроль знань 

студентів 

6 - 2 4 

10. Студент як об'єкт і суб'єкт навчання і 

виховання 

6 2 2 2 

11. Педагогічна діяльність викладача. 

Педагогічна майстерність. Вимоги до 

особистості викладача. Методика розв'язання 

педагогічних ситуацій на практичних 

заняттях у вищій школі. 

10 2 2 6 

12. Методи і форми виховання у вищій школі. 

Закономірності і принципи виховання 

6 2 2 2 

 Усього змістовий модуль 2 46 10 12 24 

13. Підсумковий модульний контроль 2 - 2 - 

Усього за курс навчання: 90 20 24 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

№ 

з/п 

Теми лекцій Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. Форми організації та 

контролю освітнього процесу 

1 Педагогіка та її функції. Зв'язок педагогіки з іншими науками. 

Методика викладання у закладі фахової передвищої освіти. 

2 

2 Основи дидактики вищої школи 2 

3 Методичні основи підготовки та проведення лекційних занять 2 

4 Методика проведення практичних занять 2 

5 Організація індивідуальної та самостійної  позааудиторної роботи 

студентів 

2 

 Усього змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2. Методика викладання та виховання у вищій школі 

6 Методи та засоби навчання у вищій школі. Сучасні педагогічні 

технології навчання. 

2 

7 Специфіка викладання профільної дисципліни у закладах ФПВО на 

засадах компетентнісного підходу 

2 

8 Студент як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання 2 

9 Педагогічна діяльність викладача. Педагогічна майстерність.  2 

10 Методи і форми виховання у вищій школі. 2 

 Усього змістовий модуль 2 10 

Усього за курс навчання: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Теми практичних занять Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. Форми організації та 

контролю освітнього процесу 

1 Педагогіка та її функції. Зв'язок педагогіки з іншими науками. 

Методика викладання у закладі фахової передвищої освіти. 

2 

2 Основи дидактики вищої школи. Закономірності і принципи 

дидактики вищої школи. Зміст вищої освіти. Нормативні документи 

2 

3 Методичні основи підготовки та проведення лекційних занять. 

Функції лекції. Опорний конспект лекції. 

2 

4 Методика проведення  практичних  занять 2 

5 Організація  індивідуальної  та  самостійної  позааудиторної роботи 

студентів 

2 

 Усього змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2. Методика викладання та виховання у вищій школі 

6 Методи та засоби навчання у вищій школі. Сучасні педагогічні 

технології навчання. 

2 

7 Специфіка викладання профільної дисципліни у закладах ФПВО на 

засадах компетентнісного підходу 

2 

8 Модульна система організації освітнього процесу й рейтинговий 

контроль знань студентів 

2 

9 Студент як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання 2 

10 Педагогічна діяльність викладача. Педагогічна майстерність. Вимоги 

до особистості викладача. Методика розв'язання педагогічних 

ситуацій на практичних заняттях у вищій школі. 

2 

11 Методи і форми виховання у вищій школі. Закономірності і 

принципи виховання 

2 

Усього змістовий модуль 2 12 

12 Підсумковий контроль 2 

 Усього за курс навчання: 24 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

VІI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1 

1 Закономірності і принципи дидактики вищої школи 2 

2 Зміст вищої освіти. Нормативні документи 2 

3 Переваги та недоліки лекції. Функції лекції 2 

4 Опорний конспект лекції. Основні принципи формування опорних 

конспектів лекції викладача. Складання опорного конспекту. 

2 

5 Структура методичної розробки лекційного заняття 4 

6 Особливості складання методичної розробки практичного заняття 4 

7 Структура методичної розробки СПРС 4 

8 Методи і форми контролю знань, умінь і навичок студентів в освітньому 

процесі 

2 

 Усього змістовий модуль 1 22 

Змістовий модуль 2 

9 Активізація процесу навчання за допомогою проведення ділових ігор 4 

10 Проблемне навчання  2 

11 Технології дистанційного навчання 4 

12 Модульна система організації освітнього процесу й рейтинговий 

контроль знань студентів 

4 

13 Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців 2 

14 Вимоги до особистості викладача  2 

15 Методика розв'язання педагогічних ситуацій на практичних заняттях у 

вищій школі 

4 

16 Закономірності і принципи виховання 2 

 Усього змістовий модуль 2 24 

 Усього 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

VІІI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ  

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ): 

Індивідуальні завдання студенти виконують у формі підготовки доповідей, 

створення мультимедійних презентацій/фільмів,  публікацій матеріалів в журналах 

(тези, статті) за наступними темами: 

 

1. Закономірності  та принципи процесу навчання у ЗФПО 

2. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи 

3. Цілі, види і форми контролю якості навчання. 

4. Методика викладання як шлях до розвитку мислення студентів 

5. Професійна майстерність викладача. 

6. Порівняти поняття «педагогічна творчість» і «педагогічна майстерність». 

Висловити власне ставлення до тези: «Педагогічна праця нетворчою не буває» 

7. Емоційність мови у викладацькій майстерності  

8. Стиль спілкування у студентській аудиторії. 

9. Психологія взаємовідносин студентів і викладачів в аудиторній роботі. 

10. Узагальнити практичні поради щодо організації продуктивного спілкування 

педагога зі студентами. 

11. Обґрунтувати умови ефективного проведення практичного заняття.  

12. Основні види самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін, що 

вивчаються. 

13. Методи активізації навчання та організація їх впровадження. 

14. Навести приклади інтерактивних методів навчання студентів та розкрити їхню 

сутність.  

15. Обгрунтувати виховні функції методів навчання у закладі ФПВО.  

16. Визначити методичні основи формування критичного стилю мислення 

студентів. 

17. Розробка ділової гри для практичного заняття. 

18. Інноваційні технології навчання. 

19. Засоби впровадження дистанційного навчання у закладі ФПВО. 

20. Упровадження модульно-рейтингової технології навчання. 

21. Порівняльна характеристика традиційного і модульного навчання 

22. Засоби ІКТ в освітньому процесі.  

23. Мультимедійне забезпечення однієї теми з дисципліни (за вибором студента). 

24. Створення методичної розробки однієї лекції  з дисципліни (за вибором 

студента). 

25. Створення методичної розробки одного практичного заняття з дисципліни (за 

вибором студента). 

26. Створення методичної розробки СПРС. 

27. Створення 20 тестових завдань з дисципліни (за вибором студента). 

28.  Власне висловлювання: «Як стати успішним викладачем?» 

29. Сучасні освітні технології у викладанні навчальної дисципліни (за вибором 

студента). 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

IХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Тема: Педагогіка та її функції. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Методика 

викладання у закладі фахової передвищої освіти. 

Педагогіка та її функції.  Педагогіка вищої школи як наука. Джерела розвитку 

педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками.  Завдання педагогіки вищої школи на 

сучасному етапі. Методика викладання у закладі фахової передвищої освіти. Мета, 

предмет та завдання вивчення дисципліни. Напрями якісних змін у закладі ФПВО. 

Поняття «методика» і «технологія». 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 

Тема: Педагогіка та її функції. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Методика 

викладання у закладі фахової передвищої освіти. 

Визначення функцій педагогіки. Визначення зв'язку педагогіки вищої школи з 

іншими складовими педагогічної науки. Визначення завдання педагогіки вищої школи на 

сучасному етапі. Визначення мети,  предмета та завдання методики викладання. 

Розрізнення понять «методика» і «технологія». Визначення пріоритетних  напрямів змін у 

фаховій передвищій освіті України.  

 

ЛЕКЦІЯ 2 

Тема: Основи дидактики вищої школи 

Дидактика. Методологічні підходи. Завдання дидактики. Функції навчального 

процесу. Форми учіння. Вимоги щодо викладання дисципліни. Особливості процесу 

навчання. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 

Тема: Основи дидактики вищої школи. Закономірності і принципи дидактики вищої 

школи. Нормативні документи 

Дидактика. Методологічні підходи. Завдання дидактики. Функції навчального 

процесу. Форми учіння. Вимоги щодо викладання дисципліни. Особливості процесу 

навчання. Закономірності навчання. Розрізнення об'єктивних та суб'єктивних 

закономірностей навчання. Принципи навчання. Нормативні документи. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Закономірності і принципи дидактики вищої школи 

Закономірності навчання. Об'єктивні закономірності навчання. Суб'єктивні 

закономірності навчання. Принципи навчання. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Зміст вищої освіти. Нормативні документи 

Зміст освіти. Нормативний та вибірковий компоненти. Структура і зміст  

навчального плану. Навчальна програма. Вимоги до підручника вищої школи. 

 

ЛЕКЦІЯ3 

Тема: Методичні основи підготовки та проведення лекційних занять 

Технологія і техніка підготовки академічної лекції. Дидактичні і методичні вимоги 

до академічної лекції. Види академічної лекції. Психолого-педагогічні вимоги до 

проведення лекції. Структура лекції. Мовна культура педагога. Проблемна лекція, 

особливості її побудови. Лекція-візуалізація. Метод опорних сигналів. Опорний конспект 

лекції.  

 



 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

Тема: Методичні основи підготовки та проведення лекційних занять. Функції 

лекції. Опорний конспект лекції. 

Переваги та недоліки лекційної системи навчання у сучасній вищій школі. Зв'язок 

лекції із самостійною навчальною роботою студента. Визначення структури лекції. 

Технологія і техніка підготовки до лекції. Основні вимоги до методики і техніки 

проведення лекції. Питання конспектування змісту лекції. Використання на лекції 

проблемних ситуацій. Вимоги до мовленнєвої культури педагога-лектора. Типові ознаки 

проблемної лекції. Основні етапи підготовки проблемної лекції. Прийоми створення 

проблемної ситуації на лекції. Місце опорних сигналів, опорних конспектів у лекції-

візуалізації. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Переваги та недоліки лекції. Функції лекції.  

Лекція. Переваги лекції. Типові недоліки лекції. Функції лекції. Освітня функція. 

Розвивальна функція. Виховна функція. Організуюча функція. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Опорний конспект лекції. Основні принципи формування опорних конспектів 

лекції викладача. Складання опорного конспекту.  

Опорний конспект. Принципи створення систем опорних сигналів. Лаконічність. 

Структурованість. Акцентування на основних змістовних елементах. Уніфікація. 

Автономність. Звичні асоціації та стереотипи. Несхожість. вимоги до шрифту. Гармонія 

кольорів конспекту. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема:  Особливості методичної розробки лекційного заняття 
Методична розробка лекційного заняття та її складові. Актуальність теми.  

Визначення навчальних цілей. План лекції. Матерiали активiзацiї студентів. Питання для 

самоконтролю. Перелiк iнформацiйних джерел. 
 

ЛЕКЦІЯ 4 

Тема: Методика проведення  практичних  занять 

Практичне заняття як форми організації навчання. Форми та методика 

проведення практичних занять. Особливості практичного заняття. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 

Тема. Методика проведення  практичних  занять 

Основні дидактичні завдання практичних занять. Тьюторський підхід до організації 

навчання. Обладнання аудиторія для проведення занять типу «мозковий штурм», дискусія, 

ділові ігри.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема:  Особливості складання методичної розробки практичного заняття 

Методична розробка практичного заняття, заняття  з навчальної практики під 

керівництвом викладача та її складові. Актуальність теми. Визначення навчальних цілей. 

Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття. Матеріали методичного 

забезпечення основного етапу заняття. Матеріали контролю для заключного етапу 

заняття. Перелік інформаційних джерел. 
  



 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 5 

Тема: Організація  індивідуальної  та  самостійної  позааудиторної роботи 

студентів 

Самостійна робота студентів. Мета і завдання СРС. Види самостійної роботи. Форми 

самостійної роботи студентів. Роль викладача в організації СРС.  Види контролю СРС. 

Організація аудиторної та позааудиторної СРС. Вплив самостійної роботи студентів на 

освітньо-виховний процес. Індивідуальна робота студентів. Матерiали активiзацiї 

студентів 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 

Тема: Організація  індивідуальної  та  самостійної  позааудиторної роботи 

студентів 

Види самостійних навчальних робіт. Роль викладача в організації СРС. Вплив 

самостійної роботи студентів на освітньо-виховний процес. Форми індивідуальної роботи 

студентів. Можливості самостійної роботи студентів під час різних форм навчання. 

Педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи студентів. Місце 

викладача в організації самостійної роботи студентів.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Структура методичної розробки СПРС 

Методична розробка СПРС та її складові. Актуальність теми. Навчальні цілі. 
Матеріали доаудиторної самостійної роботи. Базові знання, вміння, навички, необхідні для 

вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція). Зміст теми. Рекомендована література. 

Орієнтовна карта для самостійної роботи.  Матеріали  для самоконтролю. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Методи і форми контролю знань, умінь і навичок студентів 

Значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. Функції 

оцінювання навчальних досягнень студентів. Принципи, види і методи аналізу й 

оцінювання навчальних досягнень студентів. Методика проведення контрольних дій у 

вищій школі. Модульно-рейтингова і кредитна трансферно-накопичувальна технологія 

навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів. Складові елементи тесту. 

Сутність тестової перевірки і оцінювання знань студентів. Вимоги до організації процесу 

тестового контролю знань студентів в вищій школі.  Мета та функції тестового контролю.  

 

ЛЕКЦІЯ 6 

Тема: Методи та засоби навчання у вищій школі. Сучасні педагогічні технології 

навчання. 

Поняття «метод навчання». Метод учіння. Словесні методи навчання. Наочні методи 

навчання. Ілюстрування. Демонстрування. Самостійне спостереження.  Практичні методи 

навчання. Метод аналізу. Метод синтезу. Метод порівняння. Метод узагальнення.  Метод 

конкретизації. Метод виокремлення основного. Засоби навчання. Особливості методів 

навчання у вищому навчальному закладі. Педагогічна технологія. Інноваційну педагогічну 

технологію. Види педагогічних технологій. Ігрова технологія. Технологія проблемного 

навчання. Проблемна ситуація. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 

Тема: Методи та засоби навчання у вищій школі. Сучасні педагогічні технології 

навчання. Технології дистанційного навчання 

Класифікація методів навчання. Інструктаж та види інструктажу. Види бесіди у 

навчальному процесі. Практичні методи навчання. Засоби навчання. Використання 



 

 

 

 

технічних засобів навчання. Педагогічні інновації. Сучасні педагогічні технології та їх 

класифікація.  
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Активізація процесу навчання за допомогою проведення ділових ігор. 

Форми активізації навчального процесу. Дидактичні засоби активізації процесу 

навчання. Ігрове проектування. Рольові і ділові ігри. Методика розробки ділових ігор. 

Організація проведення ділових ігор. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Проблемне навчання 

Проблемне навчання.  Вплив проблемного навчання на пізнавальну діяльність. 

Проблемне завдання. Типи проблемних ситуацій. Способи створення проблемних 

ситуацій. Етапи проблемного навчання. 

 

ЛЕКЦІЯ 7 

Тема: Специфіка викладання профільної дисципліни у закладах ФПВО на 

засадах компетентнісного підходу 

Планування, організації, стимулювання, контроль та регулювання навчально-

пізнавальної діяльності студентів. Етапи формування компетентності. Особистісно 

значущі якості. Професійно важливі якості. Класифікація в когнітивній (пізнавальній) 

сфері. Класифікація в емоційній (афективній) сфері. Класифікація у психомоторній сфері. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 

Тема: Специфіка викладання профільної дисципліни у закладах ФПВО на 

засадах компетентнісного підходу 

Особливості планування та організації навчально-пізнавальної діяльності студентів 

під час викладання профільної дисципліни. Особливості компетентнісного підходу. Етапи 

формування компетентності. Дистанційне навчання. Педагогічні технології дистанційного 

навчання. Риси дистанційної освіти. Технології дистанційної освіти. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Технології дистанційного навчання 

Традиційне та дистанційне навчання. Дистанційне навчання. Педагогічні технології 

дистанційного навчання. Компоненти дистанційної освіти. Технології дистанційної освіти. 

Застосування педагогічних технологій дистанційного навчання. Технології дистанційної 

освіти. Особливості інформаційних технологій дистанційного навчання. Компоненти 

дистанційної освіти. Застосування кейс-технології. TV-технологія. Мережна технологія.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 

Тема: Модульна система організації освітнього процесу й рейтинговий 

контроль знань студентів. 

Впровадження кредитно-модульної системи. Організація модульного навчання. 

Організація контролю успішності студентів. Рейтингова система оцінювання. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Модульна система організації освітнього процесу й рейтинговий 

контроль знань студентів. 

Кредит. Впровадження КМСОНП. Організація модульного навчання. 

Індивідуальний навчальний план студента. Контроль успішності студентів. Рейтингова 

система оцінювання 

  



 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 8 

Тема.  Студент як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання. 

Вікові особливості студентської молоді. Труднощі студентського віку. Механізми 

соціалізації особистості в період навчання у вищих закладах освіти. Особливості адаптації 

молоді у закладі ФПВО. Морально-психологічний ідеал людини. Формування  політичної 

культурою. Групи студентів за ставленням до навчанням. Рівень самооцінки, ставлення 

студентів до обраної професії. Розвиток особистості студента. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9 

Тема: Студент як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання. 

Визначення  психолого-педагогічної  характеристики сучасного студента. 

Визначення  фізіологічних та психологічних особливостей студентського віку. Групи 

студентів за ставленням до навчанням. Рівень самооцінки, ставлення студентів до обраної 

професії. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців 

Професійне самовдосконалення. Професійне самовдосконалення. 

Самоспостереження. Самоаналіз. Самооцінка. Планування самовиховання. Реалізація 

програми самовиховання. 

 

ЛЕКЦІЯ 9 

Тема: Педагогічна діяльність викладача. Педагогічна майстерність.  

Педагогічна діяльність викладача закладу ФПВО. Типи спілкування викладачів зі 

студентами. Бар’єри у спілкуванні викладача і студентів, шляхи їх подолання.   

Навчальна, методична, дослідницька   та виховна діяльність викладача. Функціональні 

компоненти діяльності викладача. Рівні готовності викладача до педагогічної діяльності. 

Педагогічна майстерність. Складові професійної майстерності. Педагогічні здібності. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10 

Тема: Педагогічна діяльність викладача. Педагогічна майстерність. Вимоги до 

особистості викладача. Методика розв'язання педагогічних ситуацій на практичних 

заняттях у вищій школі. 

Визначення основних функцій викладача закладу ФПВО. Розкриття змісту 

структури діяльності викладача. Етапність роботи викладача. Рівні професійної 

підготовки викладача. Ступені розвитку професійної майстерності викладача. З’ясування 

ролі педагогічних здібностей у педагогічній майстерності. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Вимоги до особистості викладача.  

Професійне самовдосконалення. Самоосвіта. Самовиховання. Вимоги до особистості 

викладача вищого навчального закладу. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Методика розв'язання педагогічних ситуацій на практичних заняттях у 

вищій школі. 

Педагогічні  ситуації. Проблемні педагогічні ситуації. Роль педагогічних ситуацій у 

формуванні комунікативних умінь педагога.  Етапи розв’язання педагогічної ситуації. 

Методичні рекомендації щодо розв’язання педагогічних ситуацій. Застосування 

теоретичних знань з педагогіки для успішного розв’язання педагогічних ситуацій. Типові 

помилки та педагогічно недоцільні дії викладача в проблемній ситуації 

 



 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 10 

Тема: Методи і форми виховання у вищій школі. 

Методи, прийоми та засоби виховання. Методи контролю виховання..  Методи 

формування свідомості. Метод прикладу. Педагогічна вимога.  Громадська думка. 

Виправляння. Повчання. Привчання. Доручення. Форми виховної роботи. Методи 

стимулювання діяльності й поведінки.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11 

Тема: Методи і форми виховання у вищій школі. Закономірності і принципи 

виховання 

Виховання. Взаємозумовленість методів виховання і взаємозв'язок між ними. Умови 

ефективності  використання методів формування свідомості. Методи формування 

суспільної поведінки. Використання  методів заохочення і покарання. Взаємозв'язок і 

взаємообумовленість різних методів і форм виховання. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема: Закономірності і принципи виховання 

Зв'язок виховання із суспільними потребами. Оточення, менталітет та внутрішній 

світ студента. Основні принципи національного виховання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основні форми навчання 

Аудиторні 

− лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні 

лекції, бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції-прес-конференції 

− практичне заняття (навчальна практика): усне фронтальне опитування, 

письмове опитування, вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних 

завдань; ділова гра; робота у групах, створення методичного забезпечення до занять 

різних форм. 
Позааудиторні 
− самостійна робота студентів (обов'язкова, що передбачена навчальним 

планом і робочими програмами є одним з показників академічної активності та 

додаткових результатів навчання здобувачів вищої освіти): 

• виконання домашніх завдань 

• доопрацювання матеріалів лекції 

• робота в інформаційних мережах 

• есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем 

• створення портфоліо навчального курсу та його презентація 

• розробка кейсів 

• підготовка відповідних, матеріалів тощо 

• підготовка тематичних презентацій 

• підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень 

тощо 

• узагальнення матеріалів за обраною проблемою  

− індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – дослідницька робота 

студентів, що полягає у самостійному проведенні досліджень, збиранні наукової 

інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові заняття, 

участь у роботі студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, 

статей); участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах, Днів 

наук. 
 

Дистанційне навчання 

 

Методи навчання: проблемне, проблемно-пошукове, інтерактивне, проектне 

навчання. 

 

 



 

 

 

 

ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ  

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності (результатів навчання) 

студентів здійснюється відповідно до вимог програми вибіркової дисципліни «Основи 

педагогіки та методика викладання» та «Інструкції щодо оцінювання навчальної 

діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи» організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному  фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять 

- активна та продуктивна участь на практичному занятті 

- вивчення базової та додаткової літератури 

- своєчасна здача завдань самостійного опрацювання, індивідуальної роботи. 

 

Методи оцінювання: 

- усне індивідуальне опитування 

- тестовий контроль 

- індивідуальне дослідне завдання 

- студентські проекти 

- студентські презентації 

- підсумковий модульний  контроль 

 

Оцінювання обов’язкової дисципліни «Основи педагогіки та методики викладання» 

є рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІНДЗ) та результатів модуль-контролю. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на практичних заняттях 

відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістового модуля. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки студентів: 

опитування, тестування, практична перевірка рівня оволодіння та виконання практичних 

знань та умінь.  

2. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання 

результатів навчання після завершення вивчення дисципліни та проводиться на 

останньому практичному занятті. Підсумковий контроль знань включає семестровий 

контроль у вигляді модульного контролю. Рекомендується застосовувати способи 

оцінювання результатів навчання студентів, а саме індивідуальне завдання, яке включає 

контрольне опитування (фронтальне; вибіркове усне, письмове). 

Перескладання модуль-контролю з метою підвищення оцінки не допускається, окрім 

ситуацій, передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою. 

 



 

 

 

 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих здобувачами освіти результатів навчання 

розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в 

умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу» та Положення «Про рейтингову систему оцінювання».  

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності освітньої роботи здобувача освіти. Вона формується на засадах набуття 

компетенцій та накопичення рейтингових балів за різноманітну освітню діяльність 

студента за певний період навчання.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Підсумкова рейтингова оцінка з основ педагогіки з методикою викладання 

виставляється лише студентам, яким зараховані усі змістові модулі з дисципліни та 

складений підсумковий модульний контроль. 

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) 

як сума балів отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та кількості балів за 

підсумковий модульний контроль.  

 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 

балів (40%) (табл. 1) 

 

Таблиця 1 

Схема максимального нарахування балів за поточну успішність 

 

Модуль 1 

(поточна навчальна діяльність) 

Кількість балів 

Змістовий модуль 1 50 

Практичне заняття 1 10 

Практичне заняття 2 10 

Практичне заняття 3 10 

Практичне заняття 4  10 

Практичне заняття 5 10 

Змістовий модуль 2 60 

Практичне заняття 6 10 

Практичне заняття 7 10 

Практичне заняття 8 10 

Практичне заняття 9  10 

Практичне заняття 10 10 

Практичне заняття 11 10 

Разом змістові модулі 110 

Індивідуальна самостійна робота студентів 10 

Підсумковий контроль засвоєння модуля1 80 

РАЗОМ  200 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Порядок нарахування балів 

 

Оцінювання поточної діяльності 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

практичному занятті засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Основи педагогіки з методикою викладання» (модуль 1) є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та 

оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів. Поточне оцінювання 

студентів здійснюється на практичних заняттях за традиційною 4-бальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з наступним перерахунком у 

багатобальну шкалу.  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

 

Оцінювання усної відповіді 

 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 

дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал 

без помилок і неточностей, виконує практичні завдання різного ступеня складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, але 

вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; виконує 

практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; виконує практичні 

завдання, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає 

правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Оцінювання методичної роботи 

 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли структура методичної роботи чітко 

дотримана; зміст структурних елементів подано точно, доречно, зрозуміло, логічно; 

студент захищає роботу з чітким розясненням усіх етапів її виконання. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли структура методичної роботи чітко 

дотримана; зміст структурних елементів подано точно, доречно, зрозуміло, логічно, але з 

незначними неточностями; студент під час захисту роботи впевнено дає  розяснення, але 

припускається незначних помилок.  

 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові, коли структура методичної роботи не 

дотримана чітко; зміст структурних елементів подано неточно, незрозуміло, з 

порушенням логіки та послідовності; студент робить нечітке коментування усіх етапів 

виконання методичної роботи. 

 

  



 

 

 

 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 10 балів;  

- оцінка «добре» – 9 балів; 

- оцінка «задовільно» – 8 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 

поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу і не входять до тем аудиторних практичних занять, контролюється під час 

підсумкового модульного контролю. Оцінювання самостійної роботи здійснюється за 

традиційною шкалою. Виставлення балів за самостійну роботу під час поточного 

контролю обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІНДР) 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. Індивідуальна самостійна робота студента – це написання та 

захист доповідей, методичних розробок, методичного забезпечення різних форм занять. 

Кількість балів, яка нараховується за індивідуальне завдання, залежить від їх обсягу 

та значимості (максимально 10 балів) (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента (в балах ЕCTS) 

№ 
критерію 

Критерій рейтингової оцінки 
Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 

3 

2 Відповідність оформлення завдання 3 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 

4 

 Максимальна підсумкова оцінка 10 

 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 10 залежно від якості виконаної ІНДР.  

Якщо студент бере участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

 

Підсумковий модульний контроль 

 

 Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні 

умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не 

менше 77 балів. 

  
Підсумковий модульний контроль (ПМК) проводиться після завершення 

відповідного ступеня дисципліни  на останньому занятті. Отримані при ПМК бали 

додаються до суми оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), після чого виводиться 

загальна оцінка за модуль. 



 

 

 

 

Підсумковий модульний контроль передбачає відповідь на 2 теоретичні питання  з 

основ педагогіки і методики викладання та виховання, а також на 1 завдання з методики 

викладання та виховання. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового 

модульного контролю складає 80 балів, при цьому максимальна оцінка  

1) за усну відповідь на одне з двох теоретичних питань  – по 25 балів за кожне 

питання (50 балів); 

2) за виконання 3 завдання– 30 балів. 

 

Табл.3 

Схема розподілу балів при оцінюванні 

Підсумкового модульного контролю в балах ECTS 

 

№ Модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

1 Усна відповідь на питання з загальних основ 

педагогіки вищої школи 

25 20 15 0 

2 Усна відповідь на питання щодо форм 

організації та контролю освітнього процесу 

25 20 15 0 

3 Усна відповідь на питання з методики 

викладання та виховання у вищій школі 

30 20 10 0 

 Всього 80 60 40 0 

 

Критерії оцінювання усної відповіді  

при проведенні підсумкового модульного контролю 

 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо при відповіді на питання студент повно розкриває 

зміст питання, виявляючи при цьому глибокі знання дисципліни. Відповідь базується на 

наявному знанні структури навчальної дисципліни, провідних категорій дисципліни, 

вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент грамотно відповідає на базові, а також 

додаткові питання, проявляючи при цьому творчі здібності й аналітичне мислення. 

Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і вміння використовувати 

додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення вивченого матеріалу.  
 

Оцінка «добре», якщо при відповіді на питання студент виявляє знання і розуміння 

основних теоретичних положень, але розкриває їх на недостатньо глибокому рівні та 

допускає незначні помилки з  фундаментальних основ дисципліни. Відповідь базується на 

аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре знання структури дисципліни. 

Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому проявляються його вміння 

використовувати знання, набуті в ході практичних занять. Студент використовує 

першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких 

аспектів дисципліни. 
 

Оцінка «задовільно», якщо при відповіді на питання студент виявляє певні знання і 

розуміння основних теоретичних положень, але  допускає істотні помилки, що не свідчать 

про засвоєння теоретичного матеріалу. Відповідь базується на рівні репродуктивного 

мислення. Мають місце слабкі знання структури навчальної дисципліни. Присутні 

помилки при відповіді на основні питання. Незнання першоджерел і додаткової 

літератури. Наявність хибних тлумачень понять. Відсутність логічно обґрунтованих 

висновків. 
 

  



 

 

 

 

Оцінка «незадовільно», якщо відповідь на питання студента поверхова,  

фрагментарна, що свідчить про відсутність початкових уявлень про предмет  навчання. 

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки при 

відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури 

дисципліни. 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістові 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з 

дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями (табл. 4). 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою 

навчального закладу 

(у балах) 

A (відмінно) відмінно 180 –200 

B (дуже добре) добре 165 – 179 

C (добре) 150 – 164 

D (задовільно) задовільно 135 – 149 

E (слабко) 120 – 134 

FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

70 – 119 

F Незадовільно з обов'язковим 

повторним курсом 

1 - 69 

 

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча 

б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох 

(двох) разів під час зимових канікул та впродовж 2-ох (додаткових) тижнів після 

закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим керівником ЗВО. 

Студенти, які одержали оцінку F після завершення вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну 

навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), повинні пройти повторне 

навчання за індивідуальним навчальним планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

• Робоча програма 

• Навчальна програма 

• Підручники та навчальні посібники 

• Конспекти лекцій 

• Методичні рекомендації СПРС 

• Індивідуальні завдання 

• Мультимедійні лекції 

• Завдання для підсумкового модульного контролю  

 

Матеріальне забезпечення: ноутбук 



 

 

 

 

ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Окресліть завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі. 

2. Визначте актуальні проблеми дидактики і методики викладання навчальних дисциплін 

у закладі ФПВО. 

3. Доведіть зв'язок педагогіки вищої школи з іншими складовими педагогічної науки. 

4. Охарактеризуйте специфічні для дидактики вищої школи принципи навчання. 

5. Розкрийте специфіку дотримання загальних принципів навчання у навчальному 

процесі вищої школи. 

6. Визначте зв’язок дидактики та методики викладання.  

7. Визначте основні напрями оновлення змісту освіти у вищій школі. 

8. Укажіть на переваги та недоліки лекційної системи навчання у сучасній вищій школі. 

9. Визначте  дидактичне завдання лекцій у закладі ФПВО. 

10. Розкрийте технологію підготовки до лекції. 

11. Розкрийте основні вимоги до методики і техніки проведення лекції. 

12. Назвіть вимоги до мовленнєвої культури педагога-лектора. 

13. Назвіть типові ознаки проблемної лекції. 

14. Визначте місце опорних сигналів, опорних конспектів у лекції-візуалізації. 

15. Окресліть основні дидактичні завдання практичних занять. 

16. Назвіть основні завдання практичних занять. Охарактеризуйте форми та методику 

проведення практичних занять. 

17. Визначте сутність, види і форми самостійної роботи студентів. 

18. Назвіть дидактичні умови організації самостійної роботи студентів. 

19. Покажіть потенційні можливості самостійної роботи студентів під час різних форм 

навчання. 

20. Охарактеризуйте педагогічні умови  ефективної  організації  самостійної роботи  

студентів. 

21. Визначте значення та сутність контролю знань студентів з навчальної дисципліни. 

22. Назвіть і поясніть сутність основних функцій оцінювання навчальної діяльності. 

23. Назвіть види та форми контролю знань студентів у вищій школі. 

24. Дайте характеристику основним методам перевірки й оцінювання знань студентів.  

25. Дайте характеристику контролю, що використовують в освітньому процесі у вищій 

школі. 

26. Дайте характеристика інтерактивних методів навчання у професійній підготовці 

фахівців. 

27. Визначте основні прийоми створення проблемної ситуації на навчальних заняттях з 

дисципліни за фахом. 

28. Назвіть методичні основи реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні студентів 

закладу ФПВО. 

29. Визначте методичні основи формування критичного стилю мислення студентів. 

30. Визначте виховну функцію методів навчання студентів закладів фахової передвищої 

освіти. 

31. Розкрийте можливі зв'язки між методами навчання і технічними засобами навчання. 

32. Охарактеризуйте основні види засобів навчання і зв'язок між ними. 

33. Розкрийте потенційні можливості комп’ютерних технологій навчання підвищенні 

рівня якості знань. 

34. Дайте класифікацію педагогічних технологій. 

35. Визначте місце навчальних технології у вищій школі. 

36. Дайте характеристику технології проблемного навчання у вищій школі. 

37. Визначте методику організації ділових ігор у навчальному процесі вищої школи. 

38. Дайте характеристику технології дистанційного навчання. 

39. Дайте характеристику технології модульного навчання у вищій школі. 



 

 

 

 

40. Дайте психолого-педагогічну характеристику сучасного студента вищого навчального 

закладу. 

41. Визначте методичні прийоми завоювання уваги студентів у навчальному процесі. 

42. Назвіть соціально-психологічні особливості студентської молоді. Визначте типологію 

сучасного студентства в психолого-педагогічній літературі. 

43. Дайте характеристику соціально-педагогічної  адаптації молоді у закладі ФПВО. 

44. Визначте роль і завдання викладача у процесі адаптації студентів-першокурсників. 

45. Визначте сутність та функції професійно-педагогічного спілкування. 

46. Дайте характеристику стилів педагогічного спілкування.  

47. Визначте бар’єри у спілкуванні викладача зі студентами, шляхи їх подолання. 

48. Назвіть методичні основи організації ефективного спілкування викладача зі 

студентами. 

49. Охарактеризуйте основні функції викладача вищого навчального закладу. 

50. Розкрийте зміст структури діяльності викладача. 

51. Опишіть етапність роботи викладача. 

52. Охарактеризуйте рівні професійної підготовки викладача вищого навчального закладу. 

53. Назвіть напрями підготовки до викладацької діяльності. У чому їх сутність? 

54. Розкрийте сутність ступенів розвитку професійної майстерності викладача вищого 

навчального закладу. 

55. Визначте зв’язок індивідуальності викладача і педагогічних технологій. 

56. Розкрийте технологію використання у закладі фахової передвищої освіти методів 

формування суспільної поведінки. 

57. Охарактеризуйте систему використання у вашому вищому навчальному закладі 

методів заохочення і покарання. 

58. Проаналізуйте взаємозв'язок між масовими, груповими й індивідуальними формами 

виховної роботи. 

59. Доведіть взаємозв'язок і взаємообумовленість різних методів і форм виховання. 

60. Визначте структуру складання методичної розробки лекційного заняття. 

61. Визначте структуру складання методичної розробки практичного заняття. 

62. Визначте структуру складання методичної розробки СПРС. 

63.  Визначте особливості складання тестових завдань.  
64. Визначте особливості дидактичного матеріалу до практичних занять. 
 

 

 

  



 

 

 

 

ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  

 З ОСНОВ ПЕДАГОГІКИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ, 

ЯКИМИ ПОВИННІ ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТИ 

 

1. Визначати проблеми  методики викладання у вищій школі 

2. Визначати функції педагогіки, дидактики. 

3. Визначати принципи навчання 

4. Визначати  структуру процесу навчання 

5. Дотримуватися загальних принципів навчання у навчальному процесі вищої школи. 

6. Дотримуватися усіх етапів підготовки до академічної лекції 

7. Дотримуватися психолого-педагогічних  вимог до проведення лекції 

8. Розробляти методичну розробку лекційного заняття 

9. Складати опорний конспект лекції. 

10. Визначати структуру практичного заняття 
11. Готувати методичні матеріали до практичного заняття 

12. Організувати аудиторну та позааудиторну СРС 

13. Аналізувати й оцінювати навчальну діяльність студентів 

14. Добирати методи навчання 

15. Застосовувати засоби навчання  

16. Формувати результати навчання 

17. Розробляти методичне забезпечення навчального заняття на засадах компетентнісного 

підходу. 

18. Визначати типи студентів 

19. Спілкуватися зі здобувачами освіти 

20. Застосовувати  методи формування свідомості 

21. Застосовувати  методи стимулювання діяльності й поведінки 

22. Застосовувати  методи контролю й аналізу ефективності виховання 

23. Застосовувати різні форми виховної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ХVI. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Перелік літератури: 

1. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-

рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 384 с. 

2. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник. – 

К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 290 с. 

3. Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник /В. 

В Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с. 

4. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / А. Кузьмінський. – 

К.: Знання, 2005. –  486 с. 

5. Малихін О.В. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. 

Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Сімферополь : Дайфі, 2011. – 

270 с. 

6. Філоненко М.М. Методика викладання у вищій медичній школі на засадах 

компетентнісного підходу. К., 2016. – 88 с. 

7. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2006. 

– 352 с. 

 

Електронні ресурси: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk702798.pdf 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29032/3/Higher_School_Pedagogy_2019.pdf 

http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/94/1/Кобаль%20В.І.%20Методика

%20викладання%20у%20вищій%20школі%202016%20%281%29%20%281%29.PDF 

http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbm5

haWxjaGVua28xOTkyfGd4OjQxZmVjNDUwNTA0ZGU0ZTU 

http://194.44.152.155/elib/local/sk702798.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29032/3/Higher_School_Pedagogy_2019.pdf
http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/94/1/Кобаль%20В.І.%20Методика%20викладання%20у%20вищій%20школі%202016%20%281%29%20%281%29.PDF
http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/94/1/Кобаль%20В.І.%20Методика%20викладання%20у%20вищій%20школі%202016%20%281%29%20%281%29.PDF
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbm5haWxjaGVua28xOTkyfGd4OjQxZmVjNDUwNTA0ZGU0ZTU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbm5haWxjaGVua28xOTkyfGd4OjQxZmVjNDUwNTA0ZGU0ZTU

