
                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 

  

 

 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 

  

Обов’язкова  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  012 Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 180  

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 7 

 

Ступінь 

магістра 

20 

Практичні, семінарські 

60 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

100 

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 80 год. 

– аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (46 % ~ 54 %). 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 

  

Обов’язкова  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 1 012 Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 180  

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

 

Ступінь 

магістра 

8 

Практичні, семінарські 

24 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

148 

Вид контролю: екзамен 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: 32 год. – аудиторні заняття, 148 год. – самостійна робота (12 % ~ 88 %). 



    

 

2. ВСТУП 

 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Технології викладання фахових дисциплін» є важливою у 

здобутті другого (магістерського рівня) вищої освіти, адже майбутні фахівці, що здобувають 

ступінь магістра, повинні бути компетентні не лише у концептуальних засадах дошкільної 

освіти, а й уміти розробляти дидактичне оснащення для викладання фахових дисциплін, бути 

обізнаним із теоретико-методичними засадами організації освітнього процесу в закладі 

передвищої та вищої освіти. Вивчення означеної навчальної дисципліни дозволить 

майбутньому фахівцю досягти успіху в майбутній професійній діяльності, оскільки студенти у 

процесі її вивчення здобувають знання з особливостей використання інноваційних технологій у 

викладанні фахових дисциплін, специфіки методів, прийомів, засобів подання навчальної 

інформації, управління самостійною діяльністю студентів, ознайомлюються із професійними 

вимогами до особистості викладача. У процесі вивчення навчального курсу студенти 

ознайомлюються з поняттями: «технології», «інтерактивні методи», «інновації» та ін. Особливе 

значення у процесі вивчення навчальної дисципліни надається вдосконаленню комунікативних 

та організаторських здібностей студента, вмінь застосовувати сучасні освітні технології; 

саморозвитку й самоорганізації студента. 

Ключові слова: технології, інформаційно-комунікаційні технології, фахові дисципліни, 

техніка мовлення, дискурс, принципи, дошкільна освіта. 

 

 

 

Annotation 

 

The university course ‘Teaching technologies of professional disciplines’ is important in 

obtaining a second level of higher education (master’s degree). The future specialists in preschool 

education must be competent not only in the conceptual foundations of preschool education, but also 

they must be able to develop didactic materials for teaching professional disciplines, be familiar with 

the theoretical and methodological tasks of organizing the educational process in an institution of pre-

higher and higher education. The study of the university course will allow the future professionals to 

succeed in professional activity. During the course students acquire knowledge of using innovative 

technologies in teaching professional disciplines, the specifics of methods, techniques, means of 

providing educational information, management of students’ independent activities, and get acquainted 

with the professional requirements for the teacher’s personality. In the process of studying the course 

students get acquainted with the concepts: ‘technologies’, ‘interactive methods’, ‘innovations’, etc. 

Special importance is given to improvement of the communicative organizational abilities, abilities to 

use modern educational technologies; self-development and self-organization of the student. 

Key words: technologies, information and communication technologies, professional 

disciplines, speech technique, discourse, principles, preschool education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

3. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Метою є: розкрити теоретико-методичні аспекти організації навчальних занять та 

здійснення освітньо-виховного процесу у ЗВО; сформувати у студентів уміння і навички 

ефективного поєднання на практиці теоретичних знань із інноваційними педагогічними 

технологіями викладання фахових дисциплін. 

Завданнями є: 

− оволодіти теоретико-методологічними знаннями з основ викладання фахових 

дисциплін у закладі вищої освіти;  

− ознайомити із особливостями визначення обсягу, принципами структурування змісту 

навчальної інформації, проведення різних видів навчальних занять із фахових дисциплін; 

− удосконалити навички нормативного, точного, логічного, виразного мовлення; 

− навчити студентів вільно користуватися інтерактивними методами навчання, 

різноманітними технологіями викладання фахових дисциплін згідно із сучасними реаліями;  

− сформувати вміння й навички проведення занять із фахових дисциплін, оцінювання 

якості засвоєння студентами навчального матеріалу;  

−  ознайомити із прийомами активізації впливу на увагу студентів, організації 

ефективного використання часу в підготовці до занять. 

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК-5. Здатність працювати в команді.  

 ЗК-7. Здатність виявляти, ставити й вирішувати проблеми.  

ЗК-8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ІІ. Фахові:  

ФК-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані 

на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, 

зокрема, інклюзивної освіти. 

ФК-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній 

діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці. 

ФК-10. Здатність розробляти і реалізовувати дослідницькі та інноваційні проекти у сфері 

дошкільної освіти.  

ФК-11. Здатність організовувати науково-експериментальну та методичну діяльність в 

системі дошкільної освіти.  

 

Програмні результати навчання 

ПРН-01. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи 

функціонування дошкільної освіти в Україні. 

ПРН-09. Застосовувати в професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади 

викладання психолого-педагогічних дисциплін і обирати відповідні технології та методики.  

ПРН-13. Визначати проблему та понятійний апарат дослідження в сфері дошкільної 

освіти, збирати та аналізувати необхідну інформацію з різних джерел.  

ПРН-14. Планувати, організовувати і здійснювати експериментальні дослідження в сфері 

дошкільної освіти, обробляти результати досліджень з використанням статистичних методів, 

аргументувати висновки і презентувати результати досліджень. 

4. Передумови для вивчення дисципліни: актуальні проблеми дошкільної педагогіки, 

актуальні проблеми дошкільної психології.  
 

 

 



    

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика викладання фахових дисциплін у ЗВО 

Предмет, об’єкт, завдання, структура навчального курсу. Зв’язок із іншими науками. 

Основні поняття навчальної дисципліни. Сутність понять: «технології», «інновація». 

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни. Закон України «Про вищу освіту». 

Нормативно-правова база освітнього процесу у ЗВО. Форми навчання у ЗВО.  

Тема 2. Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і проведення 

Провідні форми навчальних занять. Лекція: її класифікація. Місце лекції в організації 

навчальної діяльності студентів. Підготовка до лекції. Особливості проведення лекції із 

фахових дисциплін спеціальності 012 Дошкільна освіта.  

Тема 3. Методика проведення семінарських, лабораторних і практичних занять із 

фахових дисциплін 

Підготовка до семінарського / практичного заняття. Дидактичне забезпечення різних 

видів навчальних занять. Особливості проведення лабораторних занять із фахових дисциплін 

спеціальності 012 Дошкільна освіта. Роль уваги викладача та студентів у здійсненні 

педагогічної взаємодії. Методичні основи підготовки науково-педагогічного працівника до 

проведення індивідуального навчального заняття зі студентом.  

Тема 4. Компетентнісний підхід у викладанні фахових дисциплін. 

Сутність понять: «компетентність», «компетенція», «підхід». Сутність та складові 

педагогічної, методичної, комунікативної, мовленнєвої й інших видів компетентності. Вимоги 

до знань студентів. Загальнодидактичні і методичні принципи навчання.  

Тема 5. Фреймові технології у викладанні фахових дисциплін 

Сутність понять «фрейм», «фреймові технології». Алгоритм застосування фреймових 

технологій у викладанні фахових методик. 

Тема 6. Технології викладання фахових дисциплін 

Інформаційно-комунікаційні, особистісно-орієнтовані, проєктні технології, методика їх 

використання у викладанні фахових дисциплін. 

Тема 7. Методи викладання фахових дисциплін 

Методи і прийоми викладання фахових дисциплін. Засоби навчання. Перехід від 

репродуктивного типу навчання до творчого, дослідницького; взаємопроникнення теоретичної, 

практичної й дослідницької підсистем процесу навчання, що забезпечує набуття студентами 

досвіду професійної діяльності. 

Тема 8. Коучинг-технологія: її місце в організації занять із фахових дисциплін 

Сутність понять «коуч», «коучинг», «коуч-технологія». Принципи коучингу в організації 

занять. Етапи впровадження коучинг-технології на практичних заняттях. 

Тема 9. Організація самостійної роботи студентів 

Самостійна діяльність студентів та методичні особливості керівництва нею. 

Диференціація та індивідуалізація навчання. Структура та керівництво науковою роботою із 

фахових дисциплін. Проведення методичних консультацій для студентів. 

Тема 10. Перевірка й оцінювання результатів самостійної та практичної діяльності 

студентів 

Сутність контролю навчання як дидактичного поняття. Методи і форми контролю знань. 

Вимоги до знань та їх оцінювання. Семестровий екзамен. Організація курсового дослідження та 

навчальних практик. Державна атестація, як вид підсумкового контролю навчальної діяльності 

студентів: нормативні вимоги до неї. Методичні засади проведення державних іспитів та 

захисту кваліфікаційних робіт. 

 

 

 

 

 



    

 

6. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви тем Кількість годин 

денна форма 

Усього У тому числі 

л п лаб інд сам 

Кредит 1.  

Тема 1. Загальна характеристика 

викладання фахових дисциплін у ЗВО 

30 4 10 - - 16 

Усього: 30 4 10 - - 16 

Кредит 2. 

Тема 2. Лекція у вищій школі: технологія і 

техніка підготовки і проведення 

12 2 4 - - 6 

Тема 3. Методика проведення 

семінарських, лабораторних і практичних 

занять із фахових дисциплін 

18 2 6   10 

Усього: 30 4 10 - - 16 

Кредит 3. 

Тема 4. Компетентнісний підхід у 

викладанні фахових дисциплін 

30 2 10   18 

Усього: 30 2 10 - - 18 

Кредит 4. 

Тема 5. Фреймові технології у викладанні 

фахових дисциплін 

 

12 

 

2 

 

4 

- -  

6 

Тема 6. Технології викладання фахових 

дисциплін 

18 4 6   8 

Усього: 30 6 10 - - 14 

Кредит 5.  

Тема 7. Методи викладання фахових 

дисциплін 

22 - 

 

8 - - 14 

Тема 8. Коучинг-технологія: її місце в 

організації занять із фахових дисциплін 

8 2 2   4 

Усього: 30 2 10 - - 18 

Кредит 6.  

Тема 9. Організація самостійної роботи 

студентів 

 

15 

 

1 

 

6 

- -  

8 

Тема 10. Перевірка й оцінювання 

результатів самостійної та практичної 

діяльності студентів 

15 1 4 - - 10 

Усього: 30 2 10 - - 18 

Усього годин 180 20 60 - - 100 

Заочна форма навчання 

Назви тем Кількість годин 

денна форма 

Усього У тому числі 

л п лаб інд сам 

Кредит 1.  

Тема 1. Загальна характеристика 

викладання фахових дисциплін у ЗВО 

30 2 2 - - 26 



    

Усього: 30 2 2 - - 26 

Кредит 2. 

Тема 2. Лекція у вищій школі: технологія і 

техніка підготовки і проведення 

14 2 2 - - 10 

Тема 3. Методика проведення 

семінарських, лабораторних і практичних 

занять із фахових дисциплін 

16 2 2   12 

Усього: 30 4 4 - - 22 

Кредит 3. 

Тема 4. Компетентнісний підхід у 

викладанні фахових дисциплін 

30 - 2   28 

Усього: 30 - 2 - - 28 

Кредит 4. 

Тема 5. Фреймові технології у викладанні 

фахових дисциплін 

 

16 

 

2 

 

4 

- -  

10 

Тема 6. Технології викладання фахових 

дисциплін 

14 - 4   10 

Усього: 30 2 8 - - 20 

Кредит 5.  

Тема 7. Методи викладання фахових 

дисциплін 

18 - 

 

2 - - 16 

Тема 8. Коучинг-технологія: її місце в 

організації занять із фахових дисциплін 

12 - 2   10 

Усього: 30 - 4 - - 26 

Кредит 6.  

Тема 9. Організація самостійної роботи 

студентів 

 

14 

 

- 

 

2 

- -  

12 

Тема 10. Перевірка й оцінювання 

результатів самостійної та практичної 

діяльності студентів 

16 - 2 - - 14 

Усього: 30 - 4 - - 26 

Усього годин 180 8 24 - - 148 

 

7. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1.  

1  Тема 1. Загальна характеристика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 

4 

Кредит 2.  

2  Тема 2. Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і 

проведення 

2 

3 Тема 3. Методика проведення семінарських, лабораторних і 

практичних занять із фахових дисциплін 

2 

Кредит 3.  

4 Тема 4. Компетентнісний підхід у викладанні фахових дисциплін 2 

Кредит 4.  

5 Тема 5. Фреймові технології у викладанні фахових дисциплін 2 



    

6 Тема 6. Технології викладання фахових дисциплін 4 

Кредит 5.  

7 Тема 8. Коучинг-технологія: її місце в організації занять із фахових 

дисциплін 

2 

Кредит 6.  

8 Тема 9. Організація самостійної роботи студентів 1 

9 Тема 10. Перевірка й оцінювання результатів самостійної та 

практичної діяльності студентів 

1 

УСЬОГО:                                                                                     20 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1.  

1  Тема 1. Загальна характеристика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 

2 

Кредит 2.  

2  Тема 2. Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і 

проведення 

2 

3 Тема 3. Методика проведення семінарських, лабораторних і 

практичних занять із фахових дисциплін 

2 

Кредит 4.  

4 Тема 5. Фреймові технології у викладанні фахових дисциплін 2 

УСЬОГО:                                                                                     8 

 

8. Теми семінарських  занять програмою не передбачено 

9. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1.  

1  Тема 1. Загальна характеристика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 

10 

Кредит 2.  

2  Тема 2. Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і 

проведення 

4 

3 Тема 3. Методика проведення семінарських, лабораторних і 

практичних занять із фахових дисциплін 

6 

Кредит 3.  

4 Тема 4. Компетентнісний підхід у викладанні фахових дисциплін 10 

Кредит 4.  

5 Тема 5. Фреймові технології у викладанні фахових дисциплін 4 

6 Тема 6. Технології викладання фахових дисциплін 6 

Кредит 5.  

7 Тема 7. Методи викладання фахових дисциплін 8 

8 Тема 8. Коучинг-технологія: її місце в організації занять із фахових 

дисциплін 

2 

Кредит 6.  



    

9 Тема 9. Організація самостійної роботи студентів 6 

10 Тема 10. Перевірка й оцінювання результатів самостійної та 

практичної діяльності студентів 

4 

УСЬОГО:                                                                                     60 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1.  

1  Тема 1. Загальна характеристика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 

2 

Кредит 2.  

2  Тема 2. Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і 

проведення 

2 

3 Тема 3. Методика проведення семінарських, лабораторних і 

практичних занять із фахових дисциплін 

2 

Кредит 3.  

4 Тема 4. Компетентнісний підхід у викладанні фахових дисциплін 2 

Кредит 4.  

5 Тема 5. Фреймові технології у викладанні фахових дисциплін 4 

6 Тема 6. Технології викладання фахових дисциплін 4 

Кредит 5.  

7 Тема 7. Методи викладання фахових дисциплін 2 

8 Тема 8. Коучинг-технологія: її місце в організації занять із фахових 

дисциплін 

2 

Кредит 6.  

9 Тема 9. Організація самостійної роботи студентів 2 

10 Тема 10. Перевірка й оцінювання результатів самостійної та 

практичної діяльності студентів 

2 

УСЬОГО:                                                                                     24 

10. Теми лабораторних  занять програмою не передбачено 

11. Самостійна робота  

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1.  

1  Тема 1. Загальна характеристика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 

16 

Кредит 2.  

2  Тема 2. Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і 

проведення 

6 

3 Тема 3. Методика проведення семінарських, лабораторних і 

практичних занять із фахових дисциплін 

10 

Кредит 3.  

4 Тема 4. Компетентнісний підхід у викладанні фахових дисциплін 18 

Кредит 4.  

5 Тема 5. Фреймові технології у викладанні фахових дисциплін 6 

6 Тема 6. Технології викладання фахових дисциплін 8 



    

Кредит 5.  

7 Тема 7. Методи викладання фахових дисциплін 14 

8 Тема 8. Коучинг-технологія: її місце в організації занять із фахових 

дисциплін 

4 

Кредит 6.  

9 Тема 9. Організація самостійної роботи студентів 8 

10 Тема 10. Перевірка й оцінювання результатів самостійної та 

практичної діяльності студентів 

10 

УСЬОГО:                                                                                     100 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1.  

1  Тема 1. Загальна характеристика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 

26 

Кредит 2.  

2  Тема 2. Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і 

проведення 

10 

3 Тема 3. Методика проведення семінарських, лабораторних і 

практичних занять із фахових дисциплін 

12 

Кредит 3.  

4 Тема 4. Компетентнісний підхід у викладанні фахових дисциплін 28 

Кредит 4.  

5 Тема 5. Фреймові технології у викладанні фахових дисциплін 10 

6 Тема 6. Технології викладання фахових дисциплін 10 

Кредит 5.  

7 Тема 7. Методи викладання фахових дисциплін 16 

8 Тема 8. Коучинг-технологія: її місце в організації занять із фахових 

дисциплін 

10 

                                                           Кредит 6. 

9 Тема 9. Організація самостійної роботи студентів 12 

10 Тема 10. Перевірка й оцінювання результатів самостійної та 

практичної діяльності студентів 

14 

УСЬОГО:                                                                                     148 

12. Індивідуально-науково дослідне завдання: 

13. Форми поточного та підсумкового контролю 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 



    

Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на 

основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (ККР). Поточне 

оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна робота, 

самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та 

засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно 

опрацьовувати наукові тексти, розробка конспектів занять із використанням різних технологій. 

Завданням підсумкового контролю (ККР, іспит) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент виявив глибокі й систематичні знання з 

дисципліни, вміння узагальнювати теоретичний матеріал; оволодів практичними вміннями і 

навичками застосовувати різні технології; здатний до розв’язання теоретико-практичних 

завдань із навчальної дисципліни; демонструє самостійність і оригінальність у виконанні 

завдань; виявляє високий рівень культури спілкування. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент виявив досить повні знання з 

навчальної дисципліни, дає правильні, подекуди не повні визначення теоретико-методичних 

засад навчальної дисципліни; вміє добирати докази на підтвердження власних думок; матеріал 

викладає логічно, послідовно, але припускається незначних неточностей у розкритті окремих 

методичних положень; виявляє достатній рівень культури спілкування. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент виявив достатні знання навчальної 

дисципліни, дає правильні, водночас стислі визначення теоретико-методичних засад навчальної 

дисципліни; оволодів уміннями і навичками застосовувати теоретичні знання на практичних 

заняттях; матеріал викладає послідовно, але припускається незначних неточностей у розкритті 

окремих методичних положень; виявляє достатній рівень культури спілкування. 

Студенту виставляється задовільно, якщо студент засвоїв програмовий матеріал із 

навчальної дисципліни в передбачуваному обсязі і намагається висловити своє ставлення до 

дискусійних проблем, хоча й не завжди вміє застосовувати теоретичні знання в конкретних 

ситуаціях; вміє добирати докази на підтвердження власних думок; демонструє задовільний 

рівень культури спілкування; викладає матеріал непослідовно, неточно із наявними помилками. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо студент виявив слабкі знання з 

навчальної дисципліни; не завжди правильно пов’язує теоретико-методичні положення із 

практичною діяльністю в закладах вищої освіти; не вміє висловити свою думку та критичні 

зауваження до різних дискусійних проблем; демонструє задовільний рівень культури 

спілкування; викладає матеріал неточно, з наявними неточностями й помилками. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т1 Т1 Т1 Т2 Т3 Т3 Т3 Т3 Т4 Т5 Т5 Т5 Т6 Т6 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Поточне оцінювання та самостійна робота ККР  Накопи 

чув. бал 

/ сума 
Кредит 4 Кредит 5 Кредит 6 

Т7 Т7 Т7 Т7 Т7 Т8 Т8 Т8 Т8 Т8 Т9 Т1

0 

Т1

0 

Т1

0 

Т1

0 

40 600/ 

100 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 12 12 12 12 



    

14. Методи навчання 

Словесні (лекції, дискусії), наочні (розгляд презентацій, таблиць, схем), практичні 

(виконання вправ, завдань), проблемні (метод вирішення проблемних завдань), дослідницькі 

(метод проєктів), інтерактивні (робота в малих групах,  «метод Боно 6 капелюхів», 

«фішбоун», «мозкова атака»), активні методи навчання (моделювання професійно-

мовленнєвих ситуацій, імітаційно-рольові ігри), кейс-метод. 

Технології: тренінгові (корпоративний і комунікативний тренінги), комунікативно-

мовленнєві (парні інтерв’ю). 

Методами демонстрування результатів навчання є: поточні опитування на практичних 

заняттях, оцінка якості виконання практичних, самостійних завдань, захист презентацій, 

експрес-опитування, комплексна контрольна робота 

Засобами діагностики є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної 

роботи, презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.  

 

15. Рекомендована література 

Основна 

1. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посібник. Київ : Кондор, 

2008. 272 с.  

2. Барбашова І. А Дидактика: навч. посібник для студентів ВНЗ. 2-е видання. Донецьк: Ландон-

ХХІ, 2011. 228 с.  

3. Булах І. Є. Створюємо якісний тест : навч. посібник / І.Є. Булах, М.Р. Мруга. Київ : Майстер-

клас, 2006. 160 с. 

4. Булгакова Н. Б. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / Н.Б. Булгакова, 

В. О. Рахманов. Київ : НАУ, 2012. 204 с. 

5. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією 

В. Г. Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, 

В. В. Грубінко, І. І. Бабин. Тернопіль: Навчальна книга  Богдан, 2014. 384 с. 

6. Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навч. посіб. 

Донецьк: Вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. 242 с. 

7. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія /М. Л. Смульсон, Ю. І. Машбиць, 

М. І. Жалдак та ін.; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. 

М. Л. Смульсон. Київ, 2012. 240 с. 

8. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-педагогічні 

аспекти): навчально-метод. посіб. / авт. кол.; за ред. М. Л. Смульсон. Київ: Педагогічна думка, 

2008. 256 с.  

9. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за 

науковою редакцією В. В. Різуна. Київ : Центр вільної преси, 2012. 352 с. 

10. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. / За ред. 

О. І. Сидоренка. Київ.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення 

менеджмент-освіти в Україні”. 2003. 144 с.  

11. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2007. 232 с.  

12. Нісімчук А. С. Педагогічна технологія : [підручник] / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. 

Смолюк. Київ : Четверта хвиля, 2003. 164 с. 

13. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Вип. 61 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти 

МОН України; редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін. Київ, 2010. 185 с.  

14. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ : А. С. К., 2007. 144 с. 

15. Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології: навч. посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. 

Харків : Колегіум, 2005. 224 с. 

 

 

 



    

Допоміжна 

1. Азаров Ю. Мистецтво виховувати. Київ, 2014. 399 с. 

2. Андрущенко В. Академічна чесність: ідеал і реальність. Освіта. 2005. № 21. 

3. Василенко Н. В. Хмарні технології в управлінні навчальним закладом. Харків : Вид. група 

«Основа», 2015. 112 с. 

4. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід: (дидактичний аспект): Для працівників 

від. освіти, кер. та вчителів шкіл, студентів. Харків: Скорпіон, 2000. 120 c. 

5. Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності: Практ. посібн. Київ: Навчально-метод. 

центр  «Консорціуміз удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. 312 с. 

6. Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний посібник / 
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