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1. Дані про викладача  

  

Назва дисципліни Методика викладання фахових дисциплін  

Адреса викладання дисципліни Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 

м. Львів, вул. Університетська 1 

 

Факультет та кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Факультет прикладної математики та інформатики 

Кафедра прикладної математики 

 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

11 – математика та статистика 

113 – прикладна математика 

 

Викладач дисципліни Іванків Катерина Степанівна, доцент кафедри 

прикладної математики 

 

 

Контактна інформація викладачф kateryna.ivankiv@lnu.edu.ua; k_ivankiv@ukr.net 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 278. 

м. Львів, вул. Університетська 1 

 

Консультації з питань навчання по 

дисципліні відбуваються 

Консультації в день проведення лекційних занять 

(за попередньою домовленістю). 

 

 

2. Анотація дисципліни 

Особливості освітнього процесу у закладі вищої освіти потребують від викладача 
єдності педагогічних знань та педагогічної дії. Основна ціль методичної підготовки – не 
самі собою теоретичні знання, а знання як інструмент побудови ефективної педагогічної 
взаємодії в різноманітних умовах, які постійно змінюються. Вивчення дисципліни 
«Методика викладання фахових дисциплін » спрямована на ознайомлення студентів з 
основами методики викладання навчальних дисциплін у системі вищої професійної освіти. 
Сучасна вища професійна освіта має забезпечити не лише засвоєння студентами системи 
знань, а й прищепити їм уміння самостійно здобувати й генерувати нові знання. Нині 
методика викладання у вищій школі дає змогу не тільки поглибити та інтенсифікувати 
процес пізнання студентами реальних явищ, але й гуманістично спрямувати його за 
змістом, технологічними компонентами та структурними елементами.  

Навчальна дисципліна належить до нормативних навчальних   дисциплін. 

  Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з «Педагогіки 

тапсихології вищої школи»   
  Постреквізити. Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 
вивченні фахових дисциплін. 

3. Опис навчальної дисципліни 
 

3.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Методика викладання фахових 
дисциплін » полягає у пізнанні закономірностей освітнього процесу у вищій школі; 
формуванні таких складових психолого-педагогічної компетенції, як психологічна, 
операційно-методична,  оцінювання й контролю, експертно-аналітична, науково-дослідна, 
методико-виховна, системи психолого-педагогічних знань, які сприятимуть ефективності 
професійної діяльності, формуванню педагогічної культури  магістрів.  

3.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання фахових 
дисциплін  » є вивчення загальної методики організації процесу навчання у ЗВО з 
урахуванням специфіки майбутньої професії; ознайомлення із сучасними інноваційними 
підходами до організації освітнього процесу в цілому у вищій школі, так і до окремих його 
структурних елементів; формування уміння і навичок підготовки, проведення лекційних, 
семінарських і практичних занять зі студентами, які вивчають фахові дисципліни; 
сприяння розвитку методичної майстерності, педагогічної техніки майбутнього фахівця, 
його комунікативних здібностей, умінь і навичок індивідуального і колективного 
спілкування зі студентами або колективом співробітників; вивчення основних проблем 
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організації та методики діагностики навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
керівництва їх науково-пошуковою роботою. 

Завдання курсу:  
- обґрунтування методологічних і теоретичних засад педагогічного процесу у вищій школі 

на сучасному етапі розвитку науки;  
-  висвітлення  особливостей  методів  викладання  у 

ВШ;  
- ознайомлення зі структурою і змістом навчального процесу у ВНЗ;  
-  пошук шляхів, прийомів, способів і засобів активізації пізнавальної діяльності студентів;  

навчання планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і 
позааудиторних занять. Використовувати найбільш ефективні методи навчання, 
виховання і розвитку студентів;  

- набуття початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-  
експериментальних форм педагогічної діяльності;   

В результаті вивчення курсу студенти мають ЗНАТИ: 

-  основний зміст дидактики і методики вищої школи;  
-  основний зміст державного стандарту вищої освіти та напрями реформування системи 

освіти в Україні відповідно до вимог сучасного суспільства;  
-  критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі;  
-  психолого-педагогічні та дидактичні основи вузівського навчання, основи педагогічної 

майстерності викладача;  
- специфіку розробки навчально-методичних комплексів дисципліни і спеціальностей; 
-    особливості використання сучасних освітніх технологій та інформаційних ресурсів у 

процесі навчання. 

Студенти мають ВМІТИ:  
- застосовувати набуті знання у реальному навчально-виховному процесі  
- володіти основними навиками проведення занять у вищому навчальному закладі;  
- володіти навиками підготовки методичного забезпечення для проведення різних видів 

занять та діагностики знань студентів;  
- добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності;  
- застосовувати сучасні освітні технології;  
- ставити мету, планувати, організовувати, стимулювати, контролювати, аналізувати 

результати навчально-пізнавальної діяльності студентів.  
- здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію. 

 

- 3.3. Кількість кредитів – 3 
- 3.4. Загальна кількість годин – 90 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни  
Денна форма навчання  Заочна (дистанційна) форма навчання 

 Рік підготовки 

1-й  -  

 Семестр 

3-й  -  

 Лекції 

32 год.  -  

Практичні, семінарські заняття 

-  -  

 Лабораторні заняття 

-  -  

 Самостійна робота 

58 год.  -  

 Індивідуальні завдання  



  - год.  

 

3.6. Заплановані результати навчання 
Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти  

 
ЗК 2 знання та розуміння предметної області спеціальності «Прикладна математика» 

та розуміння професійної діяльності;  
ЗК 3 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у 

практичній діяльності;  
ЗК 8 здатність працювати як автономно, так і у команді  
ЗК 9 здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та підприємливість ;  
ФК 7 здатність провадити прикладні аналітичні розробки , фахово готувати аналітичні 

матеріали та довідки.  
 

 

4. Теми навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1  
Система вищої освіти України. 

Особливості освітнього процесу у ЗВО 

 
Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука та навчальна дисципліна Педагогіка 

вищої школи як галузь педагогічної науки, її предмет та завдання.  
Основні категорії педагогіки вищої школи. Галузі педагогіки вищої школи. 

Значення і місце навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін  
у вищій школі». Мета і завдання методики викладання, її значення для формування 
професійно-цінних компетентностей фахівця.  

Логіка і методика організації педагогічного дослідження у вищій школі.  
Тема 2. Система вищої професійної освіти, її нормативно-правове забезпечення 

Державна  політика  у  сфері  вищої  освіти.  Освітня  система  в  Україні.  Роль  та значення 
вищої освіти у сучасних умовах. Рівні та ступені вищої освіти. Основні тенденції розвитку  
вищої  освіти.  Загальна  характеристика  освітнього  процесу  у  ЗВО.  Основні  
напрями вдосконалення вищої освіти.  

Нормативно-правове забезпечення освіти. Загальні вимоги до організації освітнього 
процесу у ЗВО. Законодавство України про вищу освіту..  

Тема 3. Професійна діяльність викладача  
Професійна педагогічна діяльність. Вимоги до особистих та професійних якостей 

науково-педагогічного працівника, їх вплив на якість управління освітнім процесом. 
Характеристика моделей педагогічного спілкування. Саморозвиток особистості і 
саморегуляція діяльності педагога.  

Діяльність викладача у ЗВО. Індивідуальний план роботи викладача. Кафедра як 
структурний підрозділ ЗВО. Оцінка результатів діяльності і атестація викладачів. 
Самоосвіта і підвищення кваліфікації викладача. Кар'єра викладача.  

Студент як суб'єкт освітнього процесу Вікова характеристика студентів. 
Студентська група. Студентське самоврядування. Права і обов’язки студента.  

Тема 4. Педагогічна майстерність викладача  
Структура педагогічної майстерності викладача: професійна компетентність, 

педагогічна творчість, педагогічна техніка, педагогічні здібності, гуманістична 
спрямованість.  

Роль викладача як суб’єкта освітнього процесу. Проблема формування професійно-
педагогічної культури викладача в умовах ЗВО. Імідж сучасного викладача. Полікультурна 
компетентність викладача. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи.  

Тема 5. Організація методичної роботи викладача ЗВО 
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Структура і зміст навчально-методичного комплексу дисципліни. Нормативні 
вимоги до складу, змісту, оформлення навчально-методичних матеріалів. Організація 
розробки навчально-методичного комплексу. 

 

РОЗДІЛ 2. Дидактика вищої школи  
Тема 6. Загальна характеристика освітнього процесу у закладі вищої освіти  
Сутність освітнього процесу. Дидактичні принципи навчання, їх характеристика, 

умови та шляхи реалізації. Принцип гуманістичної спрямованості навчання. Принцип 
забезпечення єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій навчання. Принцип 
систематичності й системності в навчанні. Принцип науковості навчання. Принцип 
доступності нарощуваних труднощів. Принцип свідомості, активності й самостійності тих, 
хто навчається, у навчанні. Принцип індивідуального підходу до тих, хто навчається.  
Принцип наочності навчання. Принцип міцності засвоєння знань, умінь, навичок. 
Взаємозв’язок принципів навчання.  

Викладання й навчання як взаємопов’язані процеси та види діяльності в освітньому 
середовищі. Алгоритм процесу викладання та алгоритм процесу навчання.  

Поняття про зміст навчання. Сучасні вимоги до змісту навчання та критерії його 
вибору. Нормативні документи, щодо змісту освіти: навчальний план, навчальна програма, 
підручники (посібники). 

 
Тема 7. Форми організації навчання у ЗВО  
Сутність і класифікація форм організації навчання. Навчальні заняття, виконання 

індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка і контрольні 
заходи як форми організації навчання у вищій школі. Лекція як провідна форма організації 
навчання. Основні функції сучасної лекції. Етапи лекції та їх значення. Види лекції. 
Особливості проведення проблемної лекції. Сутність та особливості проведення лекції із 
заздалегідь запланованими помилками. Вимоги до особистості лектора. Особливості 
проведення лекції прес-конференції. Дидактичні вимоги до традиційної лекції, методика її 
підготовки й проведення. Критерії лекційного викладання. Шляхи підвищення 
ефективності лекції.  

Сутність і призначення семінарського та практичного занять. Методика проведення 
семінарського та практичного занять в традиційний формі. Методика проведення 
семінарських та практичних занять на основі активних та інтерактивних методів навчання. 
Підготовка і методика проведення лабораторних занять.  

Інші форми організації навчання: індивідуальні заняття, консультація, самостійна 
робота, факультативи, навчальна та виробнича практика, стажування.  

Організація науково-дослідної роботи студентів. Її роль у процесі вивчення 
фахових навчальних дисциплін. Організація роботи студента над курсовою та дипломною 
роботами.  

Тема 8. Методи і засоби навчання у ЗВО  
Поняття методу навчання. Класифікація методів навчання в сучасній дидактиці 

вищої школи. Прийоми навчання. Традиційні методи навчання: словесні, наочні, 
практичні.  

Активні та інтерактивні методи навчання у вищій школі. Критерії вибору методів і 
прийомів навчання та оцінка результатів їх використання. Характеристика методів 
опрацювання дискусійних питань. Характеристика методів кооперативного навчання. 
Характеристика методів колективно-групового навчання.  Педагогічні прийоми 
привертання уваги. Сутність методу «мозковий штурм». Мета, види, особливості 
організації дискусії на занятті.  

Характеристика сучасних засобів навчання. Функції і види засобів навчання. 
Методика використання сучасних технічних засобів навчання. Інформаційно-
комунікаційні засоби навчання, їх роль у підвищенні якості навчального процесу.  

Тема 9. Сучасні освітні технології  



Поняття освітньої технології. Ознаки сучасних педагогічних технологій. Складові 
елементи педагогічної технології. Класифікація педагогічних технологій. Критерії 
технологічності. Сутність, зміст та особливості основних сучасних освітніх технологій.   

Інформаційно-комунікаційні технології: комп’ютерні, хмарні, 3D технології, веб-
технологія.  

Технологія дистанційного навчання. Її переваги та недоліки. Moodle-система 
дистанційної освіти (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 
Модульне динамічне об’єктно орієнтоване середовище для навчання).   

Тема 10. Педагогічний контроль в освітньому процесі ЗВО  
Основні функції та принципи організації моніторингу якості знань, умінь, навичок 

при викладанні фахових дисциплін у ВНЗ. Види педагогічного контролю: попередній, 
поточний, наскрізний, підсумковий. Форми педагогічного контролю. Рейтингова система 
оцінювання навчальних досягнень студента. Характеристика методів педагогічного 
контролю. Поняття тесту. Тестові завдання відкритої і закритої форми. Вимоги до завдань 
у тестовій формі. 

6. Завдання для самостійної роботи та показники академічної 
активності здобувачів вищої освіти 

 

№ 
теми Види, зміст самостійної роботи 

 
1. 

 Організація методичної роботи викладача ЗВО. Опрацювання навчальної 
літератури, робота над нормативними документами, підготовка рефератів 
 

                
2. 

 Форми організації навчання у ЗВО. Розробіть структуру і план-конспект 
лекції з фахової дисципліни (навчальна дисципліна і тема узгоджується з 
викладачем). 

3. 
Розробіть структуру і план-конспект практичного (лабораторного заняття) з 

фахової дисципліни (навчальна дисципліна і тема узгоджується з викладачем). 
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Розробіть презентацію (підберіть методи, засоби навчання) до лекції певної  

теми  (навчальна дисципліна і тема узгоджується з викладачем). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Беруться  до уваги такі показники академічної активності та додаткових освітніх 
досягнень здобувачів вищої освіти: 

 відповіді на питання тестів  під час заняття;
- розробка тематичних презентацій ,  лекції та плану-конспекту практичного 

(лабораторного) заняття з фахової дисципліни;
-  відвідування занять.

7. Вимоги викладача 

 
При вивченні дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін » необхідно 

спиратися на конспект лекцій та рекомендовану літературу. Водночас вітається 
використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 
формування продуктивної дискусії та різнобічного вивчення актуальних проблем з 
методики викладання фахових дисциплін у вищій школі.  

Високо оцінюється прагнення здобувачів вищої освіти: 

 регулярно відвідувати заняття;



 планомірно та систематично засвоювати навчальний матеріал;
 активно працювати на  заняттях: брати участь в обговоренні дискусійних питань 

та ситуаційних й творчих завдань;
 повною мірою долучатися до активних форм навчання.

Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної поведінки та етики. 

 

8. Методи контролю 

 
При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий семестровий 

форми контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу.  

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного 

опитування та  тестування  
Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.  
Беруться  до уваги такі показники академічної активності та додаткових освітніх 

досягнень здобувачів вищої освіти: 

 відповіді на питання тестів  під час заняття;
- розробка тематичних презентацій ,  лекції та плану-конспекту практичного 

(лабораторного) заняття з фахової дисципліни;
-  відвідування занять. 

Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком 
навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий 
семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни.  

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 
розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, 
отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума 
балів за семестр складає 100 балів. 

9. Схема нарахування балів 

 

 Поточний контроль, самостійна робота  Залікова Сума 

       робота  

Т1  Т2 Т3 Т4 Т5  
лекці
я 

Практ
ична   

25 100 

5 

 

5 5 5 5 

 

25 25      

    75        

Т1, Т2 ...  – тести до окремих розділів.11 
 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за національною шкалою.  
Шкала оцінювання наведена нижче. 

  Шкала оцінювання 

   

Сума   балів   за всі   види Оцінка 

навчальної діяльності 

 

За дворівневою шкалою протягом семестру  

  

90 – 100  

71-89   

  

зараховано 

51-70 

 

  

   



1-50  не зараховано 

 

                                 10. Рекомендована література 

 
                                 Основна література 

    1.Закон України про вищу освіту від 01.07.2014 №1556-УІІ [ Електронний ресурс ] - Режим 

доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

     2. Європейський простір вищої освіти та болонський процес: Навчальнометодичний 

посібник/ Т.М.Домань, О.А.Боньковський, А.Г. Вовкогон.- БНАУ,2017.- 106 с. 
      3. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В. І. Лозової. 2-е вид., доп. і  

випр. – Х. : «ОВС», 2010 – 480 с.  
Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / В. В 
Каплінський. – Вінниця : ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с.  
     5.Крикун О.О. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.О. Крикун. 
– Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 236 с.  
Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В. Малихін, І.Г. Павленко, 
О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. – К. : КНТ, 2014. – 262 с.  

6. Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі : 
навчальний посібник. / Вид. друге. доп. та перероблене / О.В. Михайличенко. – Суми :  

СумДПУ, 2009. – 122 с.  
7. Нагаєв  В.  М.  Методика  викладання  у  вищій  школі:  навчальний  посібник / 

В.М. Нагаєв. – К. : ЧП, 2007. – 211 с.  
8. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 
2007. – 144 с. 
9. 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. 

10. Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років. URL : 
http://www.prof.univ.kiev.ua/prof/home/2010-12-22-00-05-45/2-events/571--2015-2025-.html  

 

                                     Допоміжна література   
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне  
забезпечення 

1. www.zakon.gov.ua – сайт Верховної Ради України, законодавча база.  
2. www.mon.gov.ua/sms_ce – нормативно-методичні матеріали, перелік програм та 
підручників.  
3. http://kno.rada.gov.ua – Комітет з питань науки і освіти.  
4. http://www.debryansk.ru/ – інформаційно-методичний сайт. Все для управлінців і 
викладачів.  
5. https://www.univer. kharkov.ua/ – Харківський національний університет імені В.Н. 
Каразіна.  
6. http://www.osvita.org.ua – Освітній портал.  
7. http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html – Современные педагогические 
технологии.  
8. http://www.megopu.ru/ininfo/s2_edu-tech.htm – Образовательные технологии. 
9. http://stuniks.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/Pedt_t.shtml Педагогические технологии. 

 

12. Перелік питань до заліку 

 
1. Засади державної політики України у сфері вищої освіти.  
2. Поняття закладу вищої освіти. Його правовий статус. Типи ЗВО України. 
3. Основні завдання закладу вищої освіти у період сучасності.  
4. Світові тенденції розвитку вищої освіти. 
5. Рівні та ступені вищої освіти.  
6. Стандарти вищої освіти. Вимоги до освітньої програми. 
7. Освітні  (освітньо-професійні,  освітньо-наукові)  програми,  навчальні  плани  та  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.osvita.org.ua/
http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html
http://www.megopu.ru/ininfo/s2_edu-tech.htm
http://stuniks.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/Pedt_t.shtml


робочі навчальні плани підготовці майбутніх фахівців спеціальності 113 «Прикладна 
математика»  

8. Особливості побудови робочих програм фахових дисциплін  у вищій школі. 
9. Принцип гуманістичної спрямованості навчання.  
10. Принцип забезпечення єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій навчання.  11. Принцип систематичності й системності в навчанні.Принцип науковості навчання.  

           11. Принцип систематичності й системності в навчанні 
12. Принцип наочності навчання.  
13. Принцип міцності засвоєння знань, умінь, навичок. 
14. Поняття про методи навчання та їх класифікація.  
15. Методи організації й здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 
16. Поняття й функції дидактичних засобів навчання.  
17. Лекція – одна з провідних форм навчання у вищій школі. 
18. Види лекцій, їх структура, загальні вимоги до проведення лекційних занять.  
19. Слабкі та сильні сторони лекційних занять при  викладанні фахових дисциплін, 

вимоги та рекомендації щодо їх проведення.  
24. Семінарські заняття у вищій школі. 
25. Умови ефективності проведення семінарських занять з фахових дисциплін  
26. Типи семінарських занять, критерії їх аналізу. 
27. Практичні заняття. Їх форми. Особливості проведення.  
28. Індивідуальні навчальні заняття. Особливості проведення.  
29. Консультації при викладанні фахових дисциплін у вищій школі: поняття, 

особливості проведення.  
30. Організація самостійної роботи студентів при викладанні фахових дисциплін у 

вищій школі.  
31. Використання інтерактивних форм і методів навчання при викладанні фахових 

дисциплін у ВНЗ.  
32. Застосування активних методів навчання з фахових дисциплін в вищій школі.  
33. Розвиток критичного та творчого мислення студентів при викладанні фахових 

дисциплін в вищій школі.  
34. Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів при 

викладанні фахових дисциплін в вищій школі.  
35. Система контролю в навчальному процесі вищої школи. Види контролю результатів 

навчання. 
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36. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи.  
37. Кейс-метод у професійному навчанні. Вимоги до змісту кейсу. 
38. Технологія проблемного навчання.  
39. Педагогічні прийоми привертання уваги. 
40. Сутність методу «мозковий штурм».  
41. Сутність проектного (групового) дослідження. 
42. Мета, види, особливості організації дискусії на занятті.   
43. Вимоги до особистості лектора.  
44. Особливості проведення лекції прес-конференції. 
45. Дистанційне навчання у ВНЗ. Переваги та недоліки.  
46. Moodle-система дистанційної освіти. Її можливості.  
47. Організація роботи студента над  курсовою та дипломною  роботами.  
48. Поняття тесту. Тестові завдання відкритої і закритої форми.  
49. Види педагогічного контролю: попередній, поточний, наскрізний, підсумковий. 

Форми педагогічного контролю.  
50. Атестація здобувачів вищої освіти.  
51. Система оцінювання студентів у вищій школі. 

 



-  
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