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1. Анотація 

 

Силабус включає в себе анотований зміст курсу «Методика викладання у 

вищій школі», мету (компетентності), перелік тем, матеріали для читання. 

Програму навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» 

розроблено з урахуванням сучасних тенденцій в умовах формування нових 

соціально- економічних відносин у суспільстві, на основі системного погляду на 

сучасні тенденції розвитку вищої освіти. Тому методологічного значення 

набувають такі питання, як основи викладання у вищій школі тощо. Викладацька 

діяльність закладів та установ освіти розглядається в аспекті директивних і 

нормативних документів, що розроблені та прийняті за період реформування 

суспільства та освіти. 

Змістовно програма спрямована на здобуття слухачами знань у галузі вищої 

освіти та формування уявлення про основні тенденції щодо розвитку основ 

викладання у ВНЗ. 

Загальні положення курсу спираються на знання аспірантами філософії як 

методологічної бази, психології як теоретичної основи і сприяють кращому 

подальшому оволодінню методикою психолого-педагогічної діяльності у 

закладах середньої освіти. 

Цей курс спрямований на формування у аспіранта 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. 

Практично-семінарські заняття орієнтовані на самостійну підготовку 

аспірантами 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 для студентів. 

 

2. Інформація про викладача 

Загальна інформація 

Варламов Євгеній Миколайович, завідувач сектору 

засобів і методів моніторингу довкілля, кандидат 

технічних наук, с.н.с. 

Контактні телефони  (робочий) – (057)702-16-00 моб. 050 303 96 80.  

Е-mail varlamov.niiep@gmail.com 

Наукові інтереси* Екологічна безпека. Моніторинг довкілля 

Професійні здібності* 
Професійні знання у сфері екології, значний досвід 

викладацької діяльності.  

Профайл викладача http://www.niiep.kharkov.ua/node/189 

* – заповнюється за бажанням НПП. 

3. Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 

УКРНДІЕП (http://www.niiep.kharkov.ua/node/2759).  

http://www.niiep.kharkov.ua/node/189
http://www.niiep.kharkov.ua/node/2759


Очні консультації: протягом семестру вівторок та п’ятниця з 10.00 до 12.00 у каб. 

306 УКРНДІЕП. Онлайн консультації: за попередньою домовленістю в робочі дні 

з 8.30 до 16.30. 

 

4. Пререквізити 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Методика викладання у вищій 

школі» значно підвищиться, якщо слухач попередньо опанував матеріалом таких 

дисциплін як: «Філософсько-методологічні основи наукових досліджень», 

«Методологія та методи наукового аналізу». 

 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

У розробці теоретичних і практичних проблем, на розв’язання яких 

орієнтують Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

вищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти України провідне місце 

належить циклу педагогічних дисциплін, зокрема курсу «Методика викладання 

у вищій школі», що має вирішальне значення у професійній підготовці 

майбутнього педагога. 

В основу програми покладена концепція всебічного розвитку цілісної 

особистості в навчально-виховному процесі. 

Програмою передбачено проведення лекційних та семінарських занять, на 

яких розглядаються теоретичні та практичні питання викладання, 

організаційно-правові форми активізації діяльності учасників навчального 

процесу, а також виконуються конкретні завдання з відповідних тем навчальної 

дисципліни. 

Аспіранти повинні засвоїти теоретичні основи сучасної педагогічної науки, 

розвинути професійне мислення, оволодіти практичними уміннями й навичками, 

необхідними для ефективної роботи у вищій школі. 

Вивчення курсу «Методика викладання у вищій школі» сприяє ефективній 

підготовці майбутнього педагога, якому притаманні гуманістичні соціальні 

цінності, в центрі діяльності якого знаходиться особистість дитини, її проблеми, 

вболівання за її майбутню долю, а разом з тим і за долю нашої держави. 

Кожна тема включає наукову інформацію, завдання для самостійного 

опрацювання, список літератури, а також творчі й практичні завдання, вправи, 

запитання, що допоможе аспірантам правильно вибрати методи навчання, 

позаурочні форми навчання, вивчити проблеми обдарованості тощо. 
Навчальна програма курсу «Методика викладання у вищій школі» (10 год. 

лекц., 30 год. практ.-сем., 50 год. сам. роб. – денна форма) призначена для 
аспірантрів спеціальностей спеціальність 101 «Екологія». Вивчення цього курсу 
передбачає педагогічну підготовку фахівців третього освітньо-кваліфікаційного 
рівня «доктор філософії» до роботи у середніх загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладах різного рівня акредитації, а також до взаємодії з людьми у 
різноманітних освітніх установах. 

Мета: формування методичної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ. 
Зазначена мета реалізується за рахунок: 
- формування у аспіранта 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; 

- знання аспірантами філософії як методологічної бази, психології як 

теоретичної основи і сприяють кращому подальшому оволодінню методикою 

психолого-педагогічної діяльності у закладах середньої освіти; 

- оволодіння аспірантами відповідними знаннями, загальними уміннями та 

навичками організації педагогічної взаємодії з молодими людьми, навчально-

виховного процесу у напрямі розвитку особистості; 

- осмислення аспірантами власного життєвого досвіду, професійних 

уявлень, вироблення власного бачення, поглядів стосовно педагогічної взаємодії з 

молодою людиною, набуття відповідних умінь та навичок. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Методика 

викладання у вищій школі» є вміння застосовувати тенденції розвитку освітньої 

науки як у державі так і на світовому рівні. 

До завдань вивчення навчальної дисципліни віднесено: 

- сформування у аспірантів систему знань, умінь та навичок фахівців до 

викладацької роботи; 
- ознайомлення аспірантів зі структурою і змістом навчального процесу у 

вищому навчальному закладі, з особливостями роботи викладачів, завідувача 

кафедри, деканату, адміністрації; 

- оволодіння педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, 

навчитися творчо застосовувати знання у практичній діяльності; 

- навчитися планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види 

навчальних і поза аудиторних занять, використовувати найбільш ефективні 

методи навчання, виховання і розвитку студентів; 

- набути початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-

експериментальних форм педагогічної діяльності; 

- спонукати майбутніх викладачів до педагогічної творчості, апробувати 

найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що застосовуються в системі 

викладання навчальних дисциплін. 

- ознайомлення аспірантів із особливостями професійної майстерності та 

педагогічної техніки викладача; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант 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 процесуза 

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. 

Комунікації:  

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

• здатність спілкуватися іноземною мовою; 

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• навички міжособистісної взаємодії; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні; 
здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти за третім 

(освітньо-наукового) рівнем вищої школи:: 

формування у здобувача вищої освіти за третім (освітньо-наукового) рівнем 

вищої школи сучасного екологічного мислення та компетентностей, спрямованих 

на вирішення проблем забезпечення екологічної безпеки. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення,  

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу.  

ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК09. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері екології, 

охорони довкілля та оптимізації природокористування. 

ФК03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-

технічної діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій. 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, 

охорони довкілля  та оптимізації природокористування. 

Результати навчання:  

ПР01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість переосмислювати  



та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного 

природознавства. 

ПР03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною 

цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням наукового 

методу пізнання. 

ПР05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в 

галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування. 

ПР09 Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати 

власних наукових досліджень, обґрунтування і висновки як у усній так і 

письмовій формі для різної аудиторії, як на національному так і на міжнародному 

рівні.  

ПР10 Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та 

науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності.  

ПР12 Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати наукової і 

науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Денна форма навчання 

Заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 2-й 2-й 

Семестр 4-й 4-й 

Обсяг кредитів ECTS 3 3 

Загальна кількість годин 90 год. 90 год. 

Лекції 10 год. 10 год. 

Семінарські 30 год. 30 год. 

Лабораторні 0 год. 0 год. 

Самостійна робота 50 год. 50 год. 

Вид підсумкового 

контролю 
іспит іспит 

 

  



6. Календарно-тематичний план викладання дисципліни 

Тривалість академічної години становить 45 хвилин. Дві академічні години 

утворюють пару академічних годин, що триває 90 хвилин без перерви. 

 

Т
и

ж
д

ен
ь
 

н
ав

ч
ан

н
я
 

Тема та її зміст 

Вид 

навчальних 

занять 

4 семестр (15 тижнів) 

Модуль 1 

1-5 

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 Модульний 

контроль. 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 10 год. 

 

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. 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 6 год. 

СР – 10 год 

Модуль 2 

 

6-8 

Тема 3. Методика підготовки та читання лекції у вищій 

школі 

Роль і значення лекції у професійній діяльності 

викладача вищої школи.  Види лекцій. Підготовка та 

проведення лекції.  Критерії оцінювання лекторської 

майстерності.  Прийоми активізації процесу сприйняття 

студентами лекцій. 

Модульний контроль. 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 6 год. 

СР – 10 год. 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 

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. 

Тема 5. Методика організації педагогічного контролю 

студентів 

Завдання, функції і види 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. Модульний 

контроль. 

Лек – 1 год. 

Сем – 7 год. 

СР – 10 год. 

 

 

 

 

Лек – 1 год. 

ПЗ – 3 год. 

СР – 5 год. 

13-15 

Тема 6. Психолого-педагогічні особливості організації 

самостійної роботи студентів 

Види самостійної роботи студентів. Метод «портфоліо» в 

структурі самостійної роботи. Комп’ютерна підтримка 

Лек – 1год. 

Сем – 3 год. 

СР – 5 год. 

 



самостійної роботи студентів. Передумови забезпечення 

ефективності самостійної роботи студентів. 

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. Іспит. . 

 

 

 

Лек – 1год. 

ПЗ – 3 год. 

 

 

 

Всього 90 годин 
Примітка: Лек – лекція; ПЗ – практичне заняття; Сем – семінарське заняття; СР – самостійна 

робота.  
 

7. Рекомендована література 

Базова 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА 
1. Закон України  Про  освіту від 01.07.2014 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

2. Закон України "Про вищу освіту" [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua. 

3. Національна  доктрина  розвитку  освіти  //  Центр  Разумкова. 

Національна безпека і оборона. – 2002. - № 4. – С. 36-41. 

4. Наказ  МОН  України.  Про  запровадження  у  вищих  навчальних 

закладах  України  Європейської  кредитно-трансферної  системи  №  943  16 

жовтня 2009 року 

5.  Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Управління 

школою. – 2004. – лютий. - № 4. – С. 2-14. 

6.  Про   Національну   програму   правової   освіти   населення:   Указ 

Президента України від 18 жовтень. 2001 р. № 992/2001 // Офіційний вісник 

України – К., 2001. – № 43. – С. 121. 
 

НАВЧАЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ 

7. Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у 

вищій школі: Навчальний посібник. / Вид. друге. Доп. та перероблене. – Суми, 

СумДПУ, 2009. – 122 с. 

8. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. 

- К.: ЧП, 2007. - 211 с. 

9. Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. – К. : 

Генеза, 2006. – 328 с. 

10. Чужикова В. В. Методика викладання права.-К.: КНЕУ, 2010.- 428 

с. 

11. Яворська  Г.  Х.  Педагогіка  для  правників:  Навч.  посіб.  /  Г.  Х. 

Яворська. – К.: Знання, 2004. – 335 с. 
 

ДОДАТКОВА: 

12. Авдєєнко А.П.  Інтенсифікація навчального процесу та організація 

самостійної роботи студентів /А.П.Авдєєнко, Л.В.Дементій, О.Є.Поляков; 
/Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 108-111 

http://zakon4.rada.gov.ua/


13. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні: Історія, Теорія: 

Підручник.– К.:Либідь, 1998.– 560 с. 

14. Андрусишин Б. І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу 

«Основи правознавства»: підручник. – К.: Знання, 2008. — 301с. 

15. Бабанский  Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса.- 

М., 1982.-256с. 

16. Барбашова І.А Дидактика: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. 

Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 228с. 

17. Барбашова І.А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів 

ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 126с. 

18. Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252 

19. Вишневський   О  І.  Теоретичні  основи  сучасної  української 

педагогіки  : навч. посіб. / О. І. Вишневський . - Вид. 3-є, доопрац. і допов. - К. : 

Знання, 2008. – 568 

20. Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. / 

С.С.Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 320 с. 

21. Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. 

/ С.С. Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с 

22. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. За модульною 

системою навчання. – К., 2005.- 395 с. 

23. Волкова Н.П Педагогіка.- К.: 2003.-575 с. 

24. Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський 

аспект: Навч. посібник – Донецьк: Вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 

2010. – 242 с. 

25. Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О. М. 

Гончаренко.- К.: Знання, 2008. – 207 с. 

26. Дидактика современной школы /Под ред. В.А.Онищука.- К.: Рад. 

Школа, 1987.- 350 с. 

27. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі 

(психолого-педагогічні аспекти): навчально-методичний посібник / авт. кол.; за 

ред. М.Л. Смульсон. – К.: Педагогічна думка, 2008. - 256 с. 

28. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до 

всебічного  розвитку  особистості  /  К.В.Зеленський,  В.І.Козак,  О.В.Синишин; 

/Нові технології навчання.-К.-2001.-Вип. 30.– С. 166-170 

29. Законодавство України про працю : Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик.- К.: Атіка, 2003. – 944 с 

30. Кайданова Л. Г., Мнушко З. М..Модульна технологія 

навчання.Навч.-метод. Посібник.- Харків.: Золоті сторінки, 2002.- 83 с. 
31. Кашкарьов  Г.В.  Методика  організації  правовиховної  практики: 

навч. посібник / Г.В. Кашкарьов. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 156с. 

32. Кашкарьов Г.В. Теоретичні та практичні аспекти компетентнісного 

підходу до підготовки вчителів правознавства: монографія / Г.В. Кашкарьов. – 

Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 243с. 

33. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их 

использования: учеб. пособ. для студ. высш.учеб. заведений / Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров. – М.: Академия, 2007. – 352 с. 



34. Костенко О Б. Основи правознавства : посіб. для вступників до вищ. 

навч. закладів / О. Б. Костенко. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – К. : Ін Юре, 

2007. – 600 с. 

35. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи.- К.: Знання, 2009.- 387 с. 

36. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник.- 

К.: Знання., 2005.- 485 с. 

37. Максим’юк С.П. Педагогіка: навч. посібник / С.П. Максимюк. – К.: 

Кондор, 2009. – 670с. 

38. Малафіїк  І.  В.  Дидактика   :  навч.  посіб.  /  І.  В.Малафіїк.  -  К.  : 

Кондор, 2005. - 400 с. 

39. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. 

Флегм та ін. За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр 

„Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с. 

40. Навчальні ігри з історії та правознавства  : метод. посіб. для вчителя 

/ Закарпатський обл. ін- т післядипломної освіти ; За ред. В.І. Кобаль. - 3-є вид., 

доп. і перероб. - Ужгород ; Мукачево ; Рівне ; Тернопіль ; Одеса : [б. и.], 2007. - 

200 с. 

41. Нагаєв Методика викладання у вищій школі: навч. Посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. 

42.  Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. 

Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх 

справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472  С. 

43. Подласий И.П. Педагогика.- М.: ВЛАДОС, 2002.- 569 с. 

44. Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі 

підготовки фахівців: Тимчасове положення // Наказ МОН Украни від 

23.-1.2004. - № 48. 

45. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі.- 

К., 2000. 

46. Туркот Т. Педагогіка вищої школи. – К., 2011. – 625 с. 

47. Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально- метод.посібник. 

Випуск 1. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. 

- Одеса, 2002 - С.424 

48. Щекатунова  Г.  Моніторинг  педагогічних  нововведень   /  Г. 

Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17. Шпиталенко Г. А. Основи 

правознавства: Навч. посіб., 5-те вид. / Г. А. Шпиталенко. — К.: Каравела, 2008. 

— 376 с. 

49.  Ярощук Л. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості 

освіти: навчальний посібник /Л.Г.Ярощук. – Луцьк, 2010. – 308с. 

50. Ягупов  В.  В.  Педагогіка:  Навч.  посібник  /  В.  В.  Ягупов.  –  К.: 

Либідь, 2003. – 560 с. 

Допоміжна 
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. 

– К.,1989- 218 с. 

2. Авдєєнко А.П.  Інтенсифікація навчального процесу та організація 
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/Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 108-111 

3. Андрощук  Аліна  .  Професія  юриста  в  країнах  Європейського 

Союзу/ Юридичний журнал- К., 2011-34-37. 



4.  Величко   О.Б.  Гуманізація  освіти  та  її  вплив  на  становлення 

особистості студента//Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 25-29 

5. Інформаційні технології і засоби навчання: зб.наук. праць / за ред. 

В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука. – К.: Атіка, 2005. – 272 с. 

6. Болонський  процес:  Документи  /  Європейський  ун-т  /  З.І. Тимошенко 

(уклад.). — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 169с. 

7. Болонський процес: Нормативно-правові документи Болонський процес: 

Нормативно-правові документи / Європейський ун-т / З.І. Тимошенко (уклад.) 

З.І. Тимошенко (уклад.). – К. : Видавництво Європейского ун-ту, 2004. 

– 101с. 

8. Болонський процес: проблеми реалізації у Львівській комерційній 

академії: Матеріали наук.-метод. конф.. — Л. : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2005. — 382с. 

9. Лалак, Н. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів 

як психолого-педагогічна проблема  / Н. Лалак // Рідна школа. - 2009. - 

№ 5-6. - С. 17-20. 

10.  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. – К., 2010. – 185с 

11. Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень [Текст] / Г. 

Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17. 

12. Уліщенко, Андрій. Розвиток креативних якостей педагога в системі 

підвищення кваліфікації  / А. Уліщенко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 
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14. Інформаційні ресурси 
 

 

1.  pidruchniki.ws/pedagogika 
2.  readbookz.com/books 

3.  pedagogika.ucoz.ua 

4.  ukrkniga.org.ua 
5.  www.refine.org.ua 

6.  Studentam.net.ua 

 

8. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Міжнародний досвід 

забезпечення екологічної безпеки» здійснюється за накопичувальною бально-

рейтинговою системою, основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка 

результатів навчальної діяльності та сформованості компетентностей.  

Оцінювання компетентностей здобувачів здійснюється з використанням 

трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ECTS; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  

 

 

 

http://www.refine.org.ua/


Порядок накопичування навчальних балів за 100-бальною шкалою 

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальна 

сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль № 1 

Лекції 2 5 10 

Семінари 2 5 10 

Практичні заняття* - - - 

Модул. контроль* 

(співбесіда) 
1 5 5 

Разом за модуль № 1 25 

Модуль № 2 

Лекції 5 3 15 

Семінари 2 10 20 

Практичні заняття* - - - 

Модул. контроль* 

(тестування) 
1 5 5 

Разом за модуль № 2 40 

Разом за поточний контроль 65 

ІІ. Іспит 25 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна 

діяльність здобувача вищої освіти 
до 10 

Разом за всі види навчальної роботи 100 
* – обов’язкові види навчального контролю. 

 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів: 

- поточного контролю роботи здобувача вищої освіти впродовж семестру; 

- підсумкового контролю успішності.  

До уваги можуть братись додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність здобувача вищої освіти. 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському та 

практичному занятті. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти за змістом визначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих 

навичок під час виконання завдань практичних  і лабораторних робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському занятті 

(оцінюється від 0 до 2 балів): 

2 бали – здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

1 бал – здобувач частково володіє навчальним матеріалом та може 

окреслити деякі аспекти визначеної теми; 

0,5 балів – здобувач поверхово володіє навчальним матеріалом і не може 

окреслити основні аспекти визначеної теми; 

0 балів – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або поверхово 

розкриває лише окремі положення, допускаючи при цьому суттєвих помилок. 



Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка його подання, 

культура мовлення, емоційність та переконаність, використання основної та 

додаткової літератури (підручників, навчальних посібників тощо), аналітичні 

міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

Контрольна робота є складовою поточного контролю і виконується у 

вигляді аудиторної письмової роботи або складання тесту під час останнього 

семінарського заняття в межах окремого залікового модуля.  

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти при виконанні 

контрольних робіт (оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано всі 

вимоги до виконання; 

4 бали – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або у відповідях наявні незначні помилки; 

3 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

2 бали - вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 

наявні значні помилки; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки на більшість 

запропонованих питань. 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 1: 

1. Категорія «освіта» містить в собі такі складові частини 

2. Продовжити речення, процес навчання – це: 

3. Основною метою навчання має бути 

4. Принцип навчання – вихідні положення, які визначаються  

5. До якого принципу навчання відноситься визначення «розкриття 

причинно - наслідкових зав’язків явищ, процесів, подій; проникнення в суть явищ 

і подій; показ могутності людських знань і науки та ознайомлення з методами 

науки, пізнання» 

6. До яких принципів навчання входить» Під час навчання необхідно 

застосовувати спостереження, ілюстрації, демонстрації 

7. У диференційованих пізнавальних ситуаціях студенти 

8. метод – це основний спосіб роботи викладача і студентів 

9.До методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

відносяться 

10. Вивченням виховання займається ряд наук (етика, соціологія, 

психологія та ін). Який варіант відповіді, характеризує вивчення виховання в 

аспекті педагогічної наук 

11. Розташувати  в правильному порядку  ланки структури освіти в Україні 

12. Що  називається дидактикою ?  

13. Яка схема правильно відображає взаємозв’язок педагогіки, дидактики і 

окремої методики ? 

14. Який  взаємозв’язок між навчанням і розвитком ? Виберіть правильну 

відповідь. 

Контрольні питання підсумкового контролю за модулем 1: 

1. Що називається навчанням ? із наведених відповідей оберіть одну 

правильну. 

2. Яке  визначення „принципи навчання ” ви вважаєте  правильним ? 



3. Професійна придатність вчителя – це: 

4. До основних функцій педагога відносяться: 

5. Суспільство ставить до вчителя такі морально-педагогічні вимоги: 

6. Стосовно ставлення учителів до новацій їх можна умовно поділити на 

кілька груп, а саме: 

7. До практично-соціальних вимог до вчителя відносяться: 

8. Особистістю людина стає тільки тоді, коли 

9. Найбільш важливим для формування особистості є 

10. Яке твердження вірне? 

12. Навички – це: 

13. Знання – це: 

14. Педагогічно адаптована система знань, навичок і вмінь, досвіду творчої 

діяльності й емоційно-вольового відношення, засвоєння якої повинно 

забезпечити формування всебічно розвинутої особистості, що підготовлена до 

відтворення (збереження) і розвитку матеріальної й духовної культури 

суспільства: 

15. Яке із наведених визначень поняття “форма організації навчання”, на 

Вашу думку, є найбільш точним? 

 

Підсумковий контроль успішності проводиться на завершальному етапі з 

метою оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти, оцінки їх знань і 

навиків за обсягом, якістю, глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності відповідно до моделі фахівця, проводиться у формі іспиту. 

Іспит проводиться за білетами. Рівномірне розподілення матеріалу у 

білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення прочитаного курсу, 

відповідний підбір завдань значною мірою сприяють об’єктивності оцінки. 

Додаткові запитання ставляться за тим матеріалом, який висвітлює або 

побічно торкається у своїй відповіді здобувач вищої освіти. Для уточнення оцінки 

знань не виключається можливість додаткових запитань за іншими розділами 

курсу. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти під час екзамену 

(оцінюється від 0 до 25 балів): 

22-25 балів – здобувач вищої освіти в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив 

вміння застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно 

аналізувати, узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. При 

відповіді продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою 

літературою. 

17-21 балів – здобувач вищої освіти достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, однак при наданні відповіді на деякі питання не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, наявні несуттєві неточності та незначні помилки, які не 

впливають на загальну правильність відповіді. 

11-15 балів – здобувач вищої освіти засвоїв тільки основний матеріал, не 

знає окремих положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо чітко 



сформулювати окремі положення, порушує послідовність у викладанні матеріалу, 

має певні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його практичним 

застосуванням. 

6-10 балів – здобувач вищої освіти не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, зміст визначених питань розкриває недостатньо, допускаючи при 

цьому суттєві неточності. Відповідь задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

1-5 балів – здобувач вищої освіти не засвоїв значної частини програмного 

матеріалу, допускає суттєві помилки, не вміє логічно і послідовно викласти 

основні положення і має значні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з 

його практичним застосуванням. Для отримання заліку необхідне 

доопрацювання. 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання заліку 

необхідне значне доопрацювання. 

 

Перелік питань для підготовки до іспиту відповідно питань до 

підсумкового контролю 

1. Предмет і завдання методики викладання у вищій школі. 

2. Основні функції професійної діяльності викладача у системі вищого 

навчального закладу. 

3. Навчально-методичний комплекс за спеціальністю «Педагогіка вищої 

школи». 

4. Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани. 

5. Організація аудиторної роботи зі студентами. 

8. Організація праці викладача. Роль кафедри в управлінні навчальним 

процесом. 

6. Освітньо-професійна програма (ОПП) фахівця. 

7. Освітньо-професійна характеристика (ОПХ) фахівця. 

8. Навчальний план, його структура і порядок реалізації. 
9. Навчальна програма. Види навчальних програм. 

10. Робоча навчальна програма та її складові. 

11. Порядок розробки робочої програми. 

12. Тематичний план, його зміст і порядок затвердження. 

13. Навчальне навантаження викладача і його види. 

14. Структура робочого часу викладача. 

15. Графік робочого часу викладача, порядок його розроблення. 
16. Зміст навчальної, методичної і наукової роботи кафедри. 

17. Функції завідувача і викладацького складу кафедри. 

18. Функції і права куратора академічної групи. 

19. Участь викладачів кафедри в контролі за якістю навчально- 

виховного процесу. 

20. Роль і значення лекції у професійній діяльності викладача вищої школи. 
21. Підготовка до лекції. 

22. Вимоги до лекції. 

23. Типи лекцій. 



24. Структура лекцій. 

25. Динаміка лекцій. 

26. Прийоми активізації процесу сприйняття студентами лекцій. 

27. Критерії оцінювання лекторської майстерності. 
28. Написання конспекту. 

29. Види і типи семінарів. 

30. Особливості підготовки та проведення практичних, лабораторних  і 

семінарських занять. 

31. Структура практичних, лабораторних  і семінарських занять. 

32. Підготовка та проведення «круглого столу», ділових ігор, диспутів 

та інших типових форм організації і проведення практичних занять. 

33. Модель семінарського заняття в активній формі. 

34. Методика проведення консультацій та індивідуальних занять. 
35. Завдання, функції і види педагогічного контролю. 

36. Форми і методи контролю навчальних досягнень студентів. 

37. Підготовка й проведення іспиту і заліку. 
38. Методичні основи організації тестового контролю знань. 

39. Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів. 

40. Методика організації курсового й дипломного проектування. 

41. Види самостійної роботи студентів. Метод «портфоліо» в структурі 

самостійної роботи. 

42. Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів. 

43. Передумови забезпечення ефективності самостійної роботи 

студентів. 

44. Наукова робота студентів у системі професійної підготовки. 

45. Форми і види науково-дослідної роботи студентів (з урахуванням 

специфіки ВНЗ, факультету і спеціалізації). 

46. Методи організації науково-дослідної роботи студентів. 

47. Формування вміння працювати з науково-дослідницькою 

літературою. 

48. Вимоги до написання наукової статті. 

49. Методика організації курсового і дипломного проектування. 

50. Організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів. 

51. Науково-педагогічна практика студентів магістратури. 

52. Стажування студентів магістратури. 

 

Отримані здобувачем вищої освіти бали за накопичувальною  

100-бальною шкалою оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в 

рейтингову шкалу ECTS згідно з таблицею. 

 

 

 

 



Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами з 

навчальної дисципліни 

Накопичувальна 

100-бальна шкала 
Рейтингова шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A відмінно  

80-89 B 
добре  

65-79 C 

55-64 D 
задовільно  

50-54 E 

35-49 FX 
незадовільно  

0-34 F 

 

 

 

9. Політика викладання навчальної дисципліни 

1. Сумлінне дотримання розкладу занять з навчальної дисципліни 

(здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не допускаються).  

2. Активна участь в обговоренні навчальних питань, змістовна підготовка 

до семінарських та практичних занять за рекомендованою літературою, якісне і 

своєчасне виконання завдань. 

3. Під час заняття мобільними пристроями дозволяється користуватися 

тільки з навчальною метою і з дозволу керівника заняття. 

4. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість 

накопичених балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих 

балів.  

5. При виконанні індивідуальної самостійної роботи до захисту 

допускаються реферати, які містять не менше 40 % оригінального тексту при 

перевірці на плагіат. 

6. Суворе дотримання правил безпеки під час організації виїзних занять на 

об’єкти (не) виробничої сфери 

 

 

Розробник: 

завідувач сектору засобів і  

методів моніторингу довкілля,  

кандидат технічних наук, с.н.с.                                  Євгеній ВАРЛАМОВ 


