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 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. 

  ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО 

 

 Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука та 

  навчальна дисципліна 

 Тема 2. Система вищої професійної освіти, її нормативно-правове 

забезпечення 

Семінарське заняття  1 

Участь студентів у прес-конференції на тему: «Вища освіта ХХІ 

сторіччя: якою їй бути?». 

Студенти виступають з доповідями та презентаціями, висвітлюючи питання: 

 характеристика вищої освіти України за основними законодавчими 

освітніми документами; рівні та ступені вищої освіти, 

 стратегічні завдання реформування освіти в Україні; 

 призначення й особливості вищої професійної освіти в контексті світових 

тенденцій розвитку освіти, 

 основні завдання закладу вищої освіти у період сучасності, значення і 

місце навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін у 

вищій школі» у процесі формування професійно-цінних компетентностей 

фахівця. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювання рекомендованих літератури та інформаційних ресурсів, 

робота над нормативними джерелами. 

2. На основі опрацювання Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» 

скласти словник основних понять, що використовуються при організації 

освітнього процесу в вітчизняних закладах вищої освіти. 

3. Підготовка до участі у прес-конференції на тему: «Вища освіта ХХІ 

сторіччя: якою їй бути?». 

 

Список рекомендованої основної літератури: 1; 2. 

Список рекомендованої допоміжної літератури: 19; 29; 33; 34; 35; 36. 

Список рекомендованих інформаційних ресурсів:1; 2; 4; 5. 
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 Тема 3. Система вищої професійної освіти, її нормативно-правове 

забезпечення 

Семінарське заняття  2. Професійна діяльність викладача 

Питання для обговорення: 

1. Вимоги до особистих та професійних якостей науково-педагогічного 

працівника, їх вплив на якість управління освітнім процесом.  

2. Діяльність викладача у ЗВО. Індивідуальний план роботи викладача. 

3. Кафедра як структурний підрозділ ЗВО.  

4. Студент як суб'єкт освітнього процесу. Права і обов’язки студента. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювання рекомендованих літературита інформаційних 

ресурсів, робота над нормативними джерелами. 

2. Складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, 

підготовка рефератів. 

3. Ознайомлення зі змістом притчі, розкриття символічного значення 

притчі в контексті теми, що вивчається. 

4. Охарактеризуйте варіанти педагогічної діяльності. Переставте 

місцями визначення, що наведені в правій половині аркуша так, щоб вони 

правильно відповідали змісту назви в лівій половині. Заповніть таблицю . 

Визначення варіантів педагогічної діяльності: 

1) караючий (упереджений, прискіпливий) – (а) робить наголос на 

процедурних питаннях; 

2) формаліст – (б) уникає заглиблюватись в особисті справи кожного; 

3) з індивідуальним підходом – (в) прискіпується до помилок, допущених 

у процесі навчання; 

4) відсторонений – (г) вважає, що кожен має вчитися на власному 

досвіді; 

5) підтримуючий – (д) не звертає уваги на розвиток інших; 

6) директивний – (ж) заохочує вивчення й експериментування; 

7) безпечний – (з) дає докладні інструкції. 
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Таблиця 1 
 

Педагогічна взаємодія 
 

Варіант педагогічної діяльності Характеристика педагогічної діяльності 

1. Караючий  

2. Формаліст  

3. З індивідуальним підходом  

4. Відсторонений  

5. Підтримуючий  

6. Директивний  

7. Безпечний  

 

Притча про чай 

Колишні учні якось зібралися й вирішили відвідати свого Учителя. 

Сидять, спілкуються, розмовляють про життя, скаржаться Учителеві на важке 

життя, як важко їм доводиться, як важко чогось домагатися… 

Неспішно плине бесіда, Учитель пригощає своїх «пташенят» чайним напоєм: 

приносять тацю, на якій стоять кухлі – у два рази більше, ніж кількість гостей, 

але немає двох однакових – порцелянові, кришталеві, пластикові, металеві, 

скляні, різної форми, візерунка, розміру, матеріалу й орнаменту… 

Кухлі розібрані, бесіда плине за чаєм. Настав час сказати своє слово Учителю: 

– Гляньте, діти мої, на частування. Тут стояли кухлі дорогі  

і дешеві, гарні й непоказні, тепер залишилися тільки найпростіші, гарні й дорогі 

ви розібрали. Ваше бажання одержати все найкраще – природно, але 

придивіться уважно, що ви хотіли й що отримали? Ви хотіли чай і, як не 

намагалися вибрати собі кращий кухоль, одержали такий самий чай, як і в 

інших. Кухоль не робить чай кращим, найчастіше він служить для того, щоб 

відвернути нас від того, що в ньому.Так і в житті. Ваше життя – це чай. А все на 

що ви скаржитеся – робота, гроші, люди, які вас оточують, ваше становище в 

суспільстві – це ваші кухлі, усього лише засіб, посуд, в якому утримується ваше 

життя. І найчастіше, присвятивши все життя тому, щоб домогтися для себе 

кращого «кухля», ми забуваємо спробувати «чай». 

 

Список рекомендованої основної літератури: 2; 4. 

Список рекомендованої літератури: 24; 25; 28; 33; 34. 

Список рекомендованих інформаційних ресурсів:1; 2; 4; 5. 
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Тема 4. Педагогічна майстерність викладача. 

Тема 5:  Організація методичної роботи викладача ЗВО. 

 

Семінарське заняття  3 

Структура педагогічної майстерності викладача, педагогічна техніка 

Проведення круглого столу 

Питання для обговорення: 

1. Взаємовплив структурних компонентів педагогічної майстерності 

викладача (професійна компетентність, педагогічна творчість, педагогічна 

техніка, педагогічні здібності, гуманістична спрямованість).  

2. Роль викладача як суб’єкта освітнього процесу. Проблема  

формування  професійно-педагогічної культури викладача в умовах ЗВО.  

3. Імідж сучасного викладача. Полікультурна компетентність 

викладача. 

4. Педагогічна техніка викладача.  

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювання рекомендованих літератури та інформаційних 

ресурсів. 

2. Охарактеризуйте складові педагогічної майстерності викладачів, які 

є для Вас взірцем професіоналізму. 

3. Визначте особливості організації методичної роботи викладача ЗВО, 

склавши графічне зображення своєї відповіді. Проаналізуйте особливості та 

складові освітньо-наукової програми підготовки за другим (магістерським) 

рівнем освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» спеціалізації «Міжнародні комунікації», «Міжнародна 

інформаційна безпека», Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії». 

4. Виконайте ситуаційні завдання.  

Ситуаційне завдання 1. 

На кафедрі певного факультету працюють молоді та досвідчені науково-

педагогічні працівники, які демонструють в процесі організації навчання різні 

рівні педагогічної майстерності: елементарний, досконалий, базовий. У зв’язку 

зі зміною декана виникла потреба у наданні йому характеристики викладачів. 

Складіть та озвучте такі характеристики (взявши до уваги рівні педагогічної 
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майстерності викладачів) за такими змінними: володіння стратегією 

компетентнісного підходу; пристосовування викладу навчального матеріалу до 

особливостей аудиторії; уміння активізувати діяльність студентів на базі 

дидактичного обґрунтування; упровадження традиційних та інноваційних 

методів, прийомів та технологій навчання відповідно до мети та змісту заняття; 

вміле використання різних моделей навчання (пасивна, активна, інтерактивна); 

реалізація діяльнісного, диференційованого та особистісно-орієнтованого 

підходу (управління педагогічним спілкуванням; врахування потреб студентів у 

навчанні; характеристика завдань, які дає викладач та цілей, які він ставить 

(легкі чи складні – такі, що вимагають зусиль); знання сильних і слабких сторін 

студентів; здатність побачити потенціал студентів; проведення консультування 

(часте, рідке, періодичне, систематичне); володіння технікою навіювання 

тощо). 

Ситуаційне завдання 2. 

На кафедрі працюють 8 викладачів. Декан факультету, за яким закріплена 

кафедра, поставив завдання: надати йому характеристику викладачів, 

звернувши увагу на їх культуру спілкування зі студентами. Підберіть назву 

певної моделі спілкування до відповідної характеристики культури спілкування 

викладача, базуючись на класифікації В. Кан-Каліка та І. Юсупова, заповніть 

табл. 2. Дайте відповідь на питання: чи можна окремі риси однієї моделі 

сумістити з рисами іншої та створити комбіновану модель, можливо більш 

ефективну в умовах ЗВО? 

Характеристика моделей спілкування викладачів кафедри 

1. Викладач А. підноситься над студентами, як гірська вершина. Він 

відірваний від студентів, мало цікавиться їх інтересами, взаєминами з ними, 

його спілкування зводиться лише до інформування студентів, що зумовлює їх 

пасивність. Викладач перебільшує інформативну функцію слова. 

2. Викладач Б. постійно наголошує на своїй перевазі над студентами, 

виявляє до них зневажливе ставлення, переоцінює роль мовлення, особистого 

прикладу. 

3. Викладач В. вибірково ставиться до організації взаємовідносин зі 

студентами. Він зосереджує увагу на групі слабких або сильних студентів, 

довільно поєднує діалог і монолог у спілкуванні. 



7 
 

4. Викладач Г. цілеспрямовано і послідовно діє на підставі певної програми, 

незважаючи на обставини, що вимагають змін у спілкуванні. Монологічність 

він поєднує з навмисною і невмотивованою діалогічністю. 

5. Викладач Д. вважає себе головною дійовою особою під час спілкування, 

нерідко гальмує ініціативу студентів. Діалогічність зведена до мінімуму, 

застосовується лише як тактичний прийом. 

6. Викладач Є. під час взаємодії зі студентами чує лише себе, не реагує на 

студента, не усвідомлює його переживань і потреб, перебільшує інформативну 

функцію мовлення. 

7. Викладач Ж. супроводжує свої дії сумнівами: чи правильно його 

зрозуміють, чи адекватно відреагують на його зауваження тощо. Він 

перебільшує самопрезентаційну і чуттєву функції мовлення. 

8. Викладач З. може спричинити втрату ділового контакту в спілкуванні.  

При цьому він адекватно використовує діалог, професійне і загальнолюдське 

мовлення. 

Таблиця 2. 

Моделі спілкування 

«китайська 

стіна» 

«локатор» «робот» «я 

сам» 

«Гамлет» «друг» «тетерук» «монблан» 

        

 

Список рекомендованої основної літератури: 2. 

Список рекомендованої допоміжної літератури: 8; 12; 20; 26; 28; 33. 

Список рекомендованих інформаційних ресурсів: 4; 5; 6. 

 

Розділ 2. Дидактика вищої школи 

 

Тема 6: Загальна характеристика освітнього процесу  

у закладі вищої освіти 

 

Семінарське заняття 4. Загальна характеристика освітнього процесу у ЗВО 

Питання для обговорення: 

1. Дидактичні принципи навчання, їх характеристика, умови та шляхи 

реалізації: 

 принцип гуманістичної спрямованості навчання. 
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 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, у навчанні. 

 принцип наочності навчання. 

 принцип міцності засвоєння знань, умінь, навичок. 

2. Викладання й учіння як взаємопов’язані процеси та види діяльності в 

освітньому середовищі. 

3. Сучасні вимоги до змісту навчання та критерії його вибору. 

Проведення дидактичної гри «Дидактичні принципи навчання». 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювання навчальної літератури, підготовка до участі в грі  

«Дидактичні принципи навчання» (див. табл.4). 

2. Ознайомтеся зі змістом притчі, що наводяться нижче, та проаналізуйте її 

в контексті теми, що вивчається. 

Притча  «Перемога» 

Цар уночі вів своїх воїнів у набіг довгою, кам’янистою дорогою. І 

втрачали сили воїни на шляху, і страшилися ворогів, і стали вони нарікати, але 

цар суворо змушував їх іти вперед без відпочинку й зволікання. 

І ранком зненацька напали вони й уразили ворогів. І після битви запитав 

цар у воїнів: коли одержали вони перемогу? І радісно говорили одні – коли ми 

напали, інші – коли стали кидати списа, треті – коли стали стріляти із лука. 

– Ні, – сказав їм цар, – ми перемогли ще вночі, коли зуміли здолати страх 

і слабкість. 

Таблиця 4 

Загальна характеристика принципів навчання  

Принцип  

навчання 
Зміст принципу Шляхи реалізації 

Гуманістичної 

спрямованості 

навчання 

Повага до особистості людини в 

сполученні з розумною вимогливістю 

Педагогічна культура 

викладача 
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Продовження табл. 4 

Принцип  

науковості 

Пропонує засвоєння точно 

встановлених у сучасній науці 

положень, зміст освіти повинен 

знайомити з об’єктивними науковими 

формами 

Розробка навчальних 

програм і підручників. 

Ознайомлення студентів з 

новинами науки, історизм у 

викладанні 

Принцип  

доступності  

в навчанні 

Завдання, що висуваються процесом 

навчання, мають бути зрозумілі 

студентам і розв’язані при напруженні 

їх сил 

Урахування вікових 

особливостей студентів. 

Використання нових 

досягнень педагогіки і 

психології 

Принцип  

наочності 

Навчання ґрунтується на показуванні 

конкретних предметів, явищ, процесів, 

моделей. Формування у студентів 

уявлень про предмети, явища та 

розвиток мислення 

Поєднання слова і 

наочності. Використання 

індуктивного і 

дедуктивного методу та 

конкретних образів 

Принцип  

зв’язку теорії  

з практикою 

Виражає необхідність підготовки 

студентів до правильного використання 

теоретичних знань у різносторонніх 

практичних ситуаціях, до перетворення 

навколишньої дійсності 

Розкриття значення 

теоретичних знань у 

практиці й діяльності і в 

житті людини. Розкриття 

фактів історії і розвитку 

Принцип  

системності 

Забезпечення формування у студентів 

системи знань. Послідовність від 

простого – до складного, вивчення 

нового з повторенням попереднього 

Планомірна організація, 

встановлення тісного зв’язку 

між вивченими поняттями 

Принцип  

систематичності 

Засвоєння студентами понять і розділів 

у їх логічному зв’язку і наступності. 

Виділення основного, логічний перехід 

до нового матеріалу 

Поступовість, 

послідовність. Приділення 

уваги головному, 

встановлення логічного 

зв’язку 

Принцип  

свідомості  

та активності 

Формування ставлення студентів до 

засвоєння знань, мотивів навчально-

пізнавальної діяльності, прагнення до 

самостійної активної діяльності 

Захопливий виклад навча-

льного матеріалу, 

створення сприятливого 

емоційного тонусу 

Принцип  

міцності  

засвоєння 

Вимагає щоб ЗНУ, засвоєні учнями в 

процесі навчання, довго зберігалися в 

пам’яті, могли бути відтворені в будь – 

який час і використані 

Забезпечення свідомості 

студентів у навчанні. Фор-

мування настанови студентів 

на запам’ятовування 

Принцип  

індивідуального 

підходу 

Навчання мусить відповідати виховним, 

індивідуальним особливостям 

студентів, з метою максимального 

розвитку і подолання негативних 

індивідуальних особливостей 

Глибоке вивчення 

особистості студента. 

Розробка системи впливу 

на студента, урахування 

індивідуальних та вікових 

особливостей 
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Продовження табл. 4 

Принцип  

ґрунтовності  

Студент має ґрунтовно засвоїти певну 

суму знань, оволодіти вміннями й 

навичками, які є передумовою 

подальшого просування у навчальній 

діяльності і  базою для формування 

наукового світогляду. Під ґрунтовними 

знаннями розуміють добре усвідомлені, 

систематизовані, пов’язані з практикою, 

які стали надбанням тривалої пам’яті 

Повторення навчального 

матеріалу впродовж 

тривалого часу, практичні, 

семінарські заняття, 

самостійна навчальна 

робота студентів  

Єдність  

навчальної  

і науково-

дослідної  

діяльності  

Підготовка студентів до науково-

дослідної діяльності,  

на основі набутих знань  

успішно розв’язувати життєві проблеми  

Залучення студентів до 

наукової діяльності, 

внесення до навчального 

плану елементів наукового 

дослідження 

Принцип єдності 

освітніх,  

розвивальних  

і виховних  

функцій  

Студент оволодіває знаннями, уміннями 

й навичками, формується науковий 

світогляд; в умовах діяльності 

особистості відбувається її 

інтелектуальний розвиток; формування 

у студентів відповідних морально-

духовних якостей 

Участь студентів у 

навчальній роботі, 

реалізація освітньої, 

розвивальної і виховної 

мети навчання 

Принцип  

розвивального  

навчання  

Регулюють співвідношення оволодіння 

змістом і розвитком, організація 

навчання студента спрямована на 

розвиток розумових здібностей, 

пізнавальної активності, самостійності, 

пізнавальних інтересів 

Використання різних форм, 

методів і прийомів 

навчання, залучення 

студентів до самостійної, 

пізнавальної діяльності 

Поєднання  

колективної  

роботи з  

індивідуальним 

підходом  

Індивідуальна орієнтація з опорою на 

індивідуальність кожного студента, аж 

до визначення індивідуальних 

траєкторій навчання з правом вибору 

ним рівня й методів оволодіння 

програмами, але із залученням кожного 

до колективних форм роботи 

Гармонійне поєднання 

індивідуальної і групової 

форм роботи і підходів, 

різні варіанти групової 

диференційованої роботи, 

насичення колективних 

форм роботи елементами 

самостійної діяльності. 

Принцип  

оперативності  

Навчити використовувати отримані 

знання у процесах мислення та 

життєдіяльності  

Використання різних 

методів і прийомів роботи 

зі студентами, завдання 

творчого характеру, участь 

у проблемних ситуаціях 

 

Список рекомендованої літератури: 1; 2; 5; 6; 7. 

Список рекомендованої допоміжної літератури: 22; 31; 33. 

Список рекомендованих інформаційних ресурсів: 1; 4; 6. 
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Тема 7. Форми організації навчання у ЗВО 

Семінарське заняття  5. Форми організації навчання у ЗВО 

 

Питання для обговорення: 

1. Лекція як провідна форма організації навчання. Шляхи підвищення 

ефективності лекції.  

2. Вимоги до особистості лектора. Критерії лекційного викладання. 

3. Сутність і призначення семінарського та практичного занять. Методика 

проведення семінарського та практичного занять. 

4. Інші форми організації навчання: індивідуальні заняття, консультація, 

самостійна робота, факультативи, навчальна та виробнича практика, 

стажування.  

5. Організація науково-дослідної роботи студентів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розробіть структуру і зміст лекції з фахової дисципліни, підготуйтеся до 

її проведення (навчальна дисципліна і тема узгоджується з викладачем), 

прийнявши до уваги критерії лекційного викладання, особливості проведення 

лекційних занять (табл. 5-7). 

2. Порівняйте методику проведення семінарського та практичного заняття, 

спираючись на наведені схеми (див. схеми). 

3. Ознайомитись з навчальним планом своєї спеціальності та визначити 

відсоткове співвідношення кількості годин, що відводяться на лекційні, 

практичні, семінарські та інші форми занять.  

4. Проаналізуйте кілька лекційних, семінарських чи практичних занять з 

точки зору їх ефективності. 

5. Розробіть рекомендації для студентів щодо їх підготовки до 

семінарського заняття, організації науково-дослідної роботи студентів, 

скориставшись наданими додатковими матеріалами.  
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Додаткові матеріали 

Таблиця 5. 

Структура проблемної лекції 

№  Етапи Цілі Прийоми та способи лектора 

1 Вступ Оволодіння увагою 

аудиторії, викликати 

інтерес 

Почати лекцію з несподіваної репліки, 

факту, жартівливого зауваження 

2 Постановка Показати її актуальність, 

показати  суперечності, 

часткові проблеми, 

сформулювати загальну 

проблему 

Звернення до інтересів слухачів, їх 

потреб, посилання на факти, 

документи, авторитетні 

висловлювання, аналіз усталених але 

неправильних поглядів 

3 Розчленування 

проблеми на 

підпроблеми, 

задачі, питання 

Чітке відокремлення під 

проблем, задач, питань, 

розкриття їх сутності 

Обгрунтування логіки розв’язання 

проблеми, побудова загальної схеми 

розв’язання проблеми, ідея, гіпотеза, 

засоби вирішення, можливі результати, 

наслідки 

4 Виклад своєї 

позиції, 

підходів, 

засобів 

розв’язання 

Показ у порівняльному 

аналізі власних підходів, 

позицій та інших думок 

Судження, аргументи (що є 

обґрунтованими й доказовими), 

використання прийомів критичного 

аналізу, порівняння 

5 Узагальнення, 

висновки 

Сконцентрувати увагу 

аудиторії на головному, 

висловити резюме тому, що 

було сказано 

Твердження, що інтегрує головну ідею, 

думка, використання найсильнішого 

аргументу, крилатого вислову. Показ 

перспективи розвитку подій 

Таблиця 6. 

Структура (основні компоненти) інтерактивної лекції 

Основні компоненти лекції Можливі прийоми діяльності викладача 

1.Мотивація діяльності 

слухачів (привернення 

уваги до теми)  

Пояснення значущості теми; бесіда щодо важливості теми; 

проблемне завдання; питання щодо теми тощо; 

мультиголосування; уявний мікрофон.  

2.Представлення теми, 

плану, очікуваних 

результатів, списку 

рекомендованої літератури  

Обов’язковий запис теми і плану студентами . Пояснення де і 

яку інформацію щодо питань плану студенти можуть знайти. 

Формулювання результатів, що очікує викладач від студентів 

по завершенні вивчення теми. Опис можливих форм контролю 

цих результатів.  

3.Постановка питань, 

проблемних завдань, на 

яких буде зосереджено 

увагу  

Формулювання і запис на дошці питань чи завдань, на яких 

студенти мають зосередити увагу під час лекції. Пояснення 

процедури лекції (паузи для виконання завдань, участь 

студентів, презентації результатів проектної діяльності 

студентів тощо).  

4.Виклад основних питань 

лекції з висновками до 

кожного  

Формулювання студентами висновків до кожного з питань 

лекції. Формулювання студентами питань до викладача. 

Завдання для груп чи пар до кожного питання лекції.  

5.Загальні висновки до 

теми лекції  

Формулювання студентами висновків усно; в процесі 

обговорення у загальному колі студентами; складання ними 

узагальнюючих таблиць, схем тощо.  
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Продовження табл. 6 

6.Перевірка результатів 

засвоєння  

Повернення до теми і очікуваних результатів в обговоренні, 

короткій дискусії, короткому тесті, 5-хвилинному есе, 

вільному письмі  

 

Таблиця 7. 

Структура лекції-провокації 

 

Схеми 

Практичне й семінарське заняття 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/ 

п 

Етапи 

заняття 

Мета етапу Час Зміст діяльності Засоби 

навчання 

Форми 

навчання 
 

Вимірю

вачі 
викладач студент 

1 Вступ Налаштувати 

аудиторію на 
сприйняття 

навчального матеріалу. 

Розділити аудиторію на 

групи 

5 

хв. 

Постановка 

теми, 
повідомлення 

плану лекції. 

Створення 

мотивації на 
сприйняття 

матеріалу лекції 

Прийняття 

теми. Поділ на 
групи 

План Монолог Актив-

ність 

студен-

тів 

2 Основна 

частина 

Знати: основні поняття, 

визначення, питання 

теми. Уміти: 
виконувати поставлені 

викладачем завдання 

60 

хв. 

Читає лекцію. 

Спостерігає за 

процесом 
прийняття 

інформації. 

Організовує 
фронтальну і 

самостійну 

роботу 

Слухають. 

Конспектують. 

Відповідають 
на питання 

Слайди з 

основною 

інформа-
цією з 

теми 

Фрон-

тальна 

робота. 
Само-

стійна 

робота 

Актив-

ність 

студенті
в 

3 Висно-

вок 

Систематизувати 

знання з теми. Уміти 

знайти помилки різних 

видів у викладі 
матеріалу. Уміти 

представити і 

обґрунтувати 
результати виконаного 

завдання 

15 

хв. 

Організовує 

групову роботу 

з пошуку 

запланованих 
помилок. 

Аналізує 

знайдені 
помилки 

Рефлексія 
 

 

Виконують 

групове 

завдання з 

пошуку 

запропонованог

о виду помилок. 

Представляють 
знайдені 

помилки. 

Рефлексія 

Конспект 

лекції, 

картки, 

ватман, 
маркери, 

картки з 

питан-
нями 

Групова 

робота. 

Презен-

тація. 
Бесіда. 

Мета-

план. 

Актив-

ність 

студен-

тів 

Практичне заняття (лат. prakticos – діяльний) –  форма навчального заняття, в ході 

якої викладач організовує розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконаннястудентами відповідних завдань 

Структура практичного заняття: 

 проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; 

 постановка викладачем загальної проблеми та її обговорення за участю студентів;  

 розв´язування завдань з їх обговоренням; розв´язування контрольних завдань;  

 їх перевірка й оцінювання 
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Рис. 1. Особливості проведення практичного заняття 

 

Семінарське заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до практичних  занять 

 Забезпечення розуміння студентами необхідності володіння базовими теоретичними 

знаннями. 

 Усвідомлення необхідності вироблення вмінь і навичок, що мають професійну 

спрямованість. 

 Забезпечення оптимальних умов для формування умінь і навичок (санітарно-гігієнічних, 

дидактичних, виховних). 

 Навчання студентів раціональних методів оволодіння вміннями й навичками. 

 Забезпечення самостійної діяльності кожного студента. 

 Дотримання систематичності й логічної послідовності у формуванні умінь та навичок 

студентів. 

 Розробка завдань для практичних занять з чіткою професійною спрямованістю. 

 Широке включення в систему практичних занять завдань творчого характеру. 

 Систематичний контроль виконання студентами практичних завдань. 

 Постійне заохочення практичної навчальної діяльності студентів 

Семінар (лат. seminarium – розсадник) – різновид навчальних занять, спрямованих на 

поглиблене опрацювання теоретичного матеріалу, розвиток теоретичного мислення 

Мета 

Сприяння активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності 

суджень, умінню відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. 

Сприяння оволодінню фундаментальними знаннями, розвитку логічного мислення, 

формуванню переконань, оволодінню культурою толерантності, вплив на соціальне 

становленняособистості 
 
Просемінар – оволодіння технологією, 

методикою і технікою роботи на власне 

семінарах з урахуванням дисципліни. 

Технологія проведення просемінарів: 

формулювання викладачем теми заняття, 

дидактичної мети; добір методичного 

забезпечення підготовки та проведення 

заняття; організація студентів на 

навчальну діяльність з урахуванням 

етапів роботи (визначення конкретного 

питання теми семінару; рекомендація 

методів і прийомів опрацювання наукових 

джерел; виокремлення вузлових питань, 

наукова аргументація тих чи тих 

теоретичних положень; організація 

виступів студентів,постановка запитань, 

опанування тим, хтовиступає, 

культураведення дискусії з дотриманням 

принципу толерантності; підсумкове 

слово викладача) 

 

Семінари – більш високий рівень організації 

навчальної діяльності. Технологія організації 

та проведення семінарських занять 

передбачає попереднє визначення 

викладачем теми, основних питань, які 

виносяться на обговорення, ознайомлення зі 

списком літератури для опрацювання та 

методичними рекомендаціями щодо 

систематизації результатів цієї роботи. 

Безпосередньо на заняттях відбуваються 

процес обговорення основних проблем теми, 

дискусія, забезпечується активність 

студентів, підбиваються підсумки, 

оцінюється діяльність студентів. Загалом 

семінари маютьбути "розсадником знань", 

забезпечувати інтелектуальний розвиток 

студентів,формувати у них пізнавальну 

активність 

Важливу роль у формуванні професійної зрілості студентів відіграють спеціальні 

семінари, що є вищою сходинкою навчальної діяльності. Вони спрямовані на формування 

у студентів умінь та навичок проведення наукових досліджень. Спецсемінари зазвичай 

проводяться на старших курсах 
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Підготовка доповіді 

 

Доповідь – виступ, промова, публічне повідомлення на певну тему. 

Студент готує доповіді на семінарське заняття, робить повідомлення про 

результати свого дослідження під час захисту дипломної роботи або реферату. 

1. Підготовка доповіді може здійснюватися за таким алгоритмом: 

 визначення теми і мети доповіді; 

 підбір необхідного матеріалу для змісту доповіді; 

 складання плану доповіді, логічний розподіл зібраної інформації; 

 композиційне оформлення доповіді; 

 завдання, запам’ятовування тексту доповіді, підготовка тез виступу; 

 «розігрування» доповіді, тобто виголошення доповіді з відповідною 

інтонацією, мімікою, жестами. 

Композиційно-логічне оформлення доповіді визначається її планом, який 

має відображати зовнішню структуру виступу. Це передбачає заздалегідь 

продуманий розвиток теми, змістову схему мовлення, логіку переходу від 

одного питання до іншого, грамотність мови, багатство і стилістичні її 

особливості, поєднання раціональних і емоційних компонентів мовлення. 

Як правило, елементами композиції доповіді є вступ, визначення 

предмета виступу, зміст повідомлення, підтвердження (спростовування) іншої 

інформації, висновок. 

2. Психологічна готовність виступати перед аудиторією. 

Студенти під час семінарських занять мають нагоду виступати перед 

аудиторією. Багато хто має добре розвинені комунікативні здібності, які 

допомагають проявити себе публічно і одночасно відчувати впевнено. Проте 

для декого навіть відповісти на запитання викладача під час заняття – справжнє 

випробування.  Щоб подолати страх перед аудиторією, необхідно ретельно 

підготуватися до виступу і ґрунтовно засвоїти матеріал, який будете 

виголошувати: 

 ретельно вивчіть зміст доповіді; 

 складіть план виступу; 

 підготуйте наочність (графіки, таблиці, роздатковий матеріал тощо), 

який допоможе Вам краще передати зміст теми і сприятиме утриманню уваги 

аудиторії;  
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 продумайте актуальні приклади з життя, підберіть цікаву інформацію з 

додаткової літератури. 

План виступу – це підґрунтя повідомлення, яке потім Ви зможете 

доповнювати новим змістом, власними думками та ідеями, якими поділитеся з 

аудиторією: 

 продумайте основні питання Вашої теми (виступ обов’язково повинен 

мати вступ, основну частину і висновок); 

 підберіть афоризми, цитати або висловлювання відомих людей; 

 запишіть головні фрази, що відображають суть Вашої теми.  

3. Як виступати? 

 стежте за часом (якщо є регламент); 

 не спирайтеся ліктями на стіл (кафедру), тримайте пряму поставу, 

уникайте нервових рухів (смикання волосся, гра з ручкою, складання рук на 

животі тощо); 

 стійте так, щоб аудиторія могла Вас добре бачити; 

 супроводжуйте своє мовлення відповідними емоціями; 

 використовуйте жести – чим багатша жестикуляція, тим виразнішим 

буде Ваше мовлення; 

 підтримуйте зоровий контакт з аудиторією – охоплюйте поглядом усіх 

присутніх, а не лише тих, хто сидить спереду й уважно Вас слухає; 

 говоріть з ентузіазмом і впевнено; 

 варіюйте тоном свого голосу, не говоріть монотонно (іноді потрібно 

говорити тихіше, а іноді – голосніше); 

 повторюйте основну думку – вона краще засвоюватиметься 

аудиторією; 

 добре продумайте, яку термінологію і слова використовувати, щоб 

правильно  передати свою думку.  

Таблиця 8 

Критерії лекційного викладання 

№ Показники оцінювання Кількість балів 

1 Зміст, структура лекції 0-3 

1.1 науковий рівень: професійне спрямування, відповідність новітнім 

досягненням науки і практики, наявність узагальнень, постановка 

наукових проблем 

0-1 
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Продовження табл.8 

1.2 відповідність змісту лекції навчальній програмі, структура лекції 

(наявність вступу з чітким формуванням теми і постановкою 

мети; логічна побудова (послідовність), взаємозв'язок окремих 

частин лекції;  наявність плану, завдань для СРС, списку джерел) 

0-2 

2 Методичний рівень 0-2 

3.1 застосування прийомів і методів активізації пізнавальної 

діяльності студентів (відображення дискусійних питань тощо); 

міжпредметні зв'язки; оптимальне співвідношення різноманітних 

методів і прийомів викладання, оптимальне використання 

наочності, застосування інфомаційно-комунікаційних засобів 

0-2 

3 Майстерність лектора  0-3 

3.1 ступінь вільного володіння лекційним матеріалом, висока 

ерудиція, доступність викладу матеріалу;  

0-1 

3.2 емоційність, манера поведінки (доброзичливість й тактовність по 

відношенню до оточуючих, терпіння й вимогливість, візуальний 

контакт, вміння зняти напругу і втому в аудиторії, зацікавленість 

в успіхах студентів), зовнішній вигляд 

0-1 

3.3 мовленнєва культура; темп викладу матеріалу, доступний для 

конспектування 

0-1 

 

Сумування балів по всім критеріям складає загальну характеристику лекції. 

 

Список рекомендованої основної літератури: 1; 2; 3; 6. 

Список рекомендованої допоміжної літератури: 1; 38. 

Список рекомендованих інформаційних ресурсів: 4. 

 

Тема 8.  Методи і засоби навчання у ЗВО 

Семінарське заняття 6. Методи і засоби навчання у ЗВО 

Питання для обговорення: 

1. Класифікація методів навчання в сучасній дидактиці вищої школи.  

2. Активні та інтерактивні методи навчання у вищій школі.  

3. Педагогічні прийоми привертання уваги.  

4. Характеристика сучасних засобів навчання. Методика використання 

сучасних технічних засобів навчання.  

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розробіть презентацію (підберіть методи, засоби навчання, педагогічні 

прийоми привертання уваги) до лекції певної теми дисципліни (навчальна 

дисципліна і тема узгоджується з викладачем). 

Список рекомендованої основної літератури: 1; 2; 3; 4; 6; 7. 
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Список рекомендованої допоміжної літератури: 14; 18; 21. 

Список рекомендованих інформаційних ресурсів: 4. 

 

Тема 9.  Сучасні освітні технології 

Семінарське заняття 7. Сучасні освітні технології 

 

Питання для обговорення: 

1. Класифікація педагогічних технологій. Сутність, зміст та особливості 

основних сучасних освітніх технологій.  

2. Технологія проблемного навчання. Проблема, проблемне питання, 

проблемна ситуація. Типи проблемних ситуацій. Проблемна лекція, методика її 

проведення. Особливості проведення практичного заняття на основі створення 

проблемної ситуації. 

3. Ігрові технології та їх характеристика. Види дидактичних ігор, методика 

їх проведення. Правила ігрового проектування. 

4. Технологія проектного навчання. Види проектів. Вимоги до проектної 

діяльності.  Етапи проектування. Критерії оцінювання проектної діяльності.  

5. Кейс-технологія. Види кейсів. Структура кейсу, вимоги до його розробки. 

Методика проведення заняття на основі кейс-методу. Переваги і недоліки 

застосування кейс-методу. 

6. Технологія розвитку критичного мислення. Прийоми формування 

критичного мислення студентів. 

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

технології, веб-технологія.  

8. Технологія дистанційного навчання. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розробіть дидактичну гру (кейс) до однієї з тем дисципліни 

(навчальна дисципліна і тема узгоджується з викладачем) та окресліть етапи її 

проведення. Прийміть до уваги схему, що наведена нижче. 

2. Проаналізуйте «Положення про електронне (дистанційне) навчання 

в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна». 

 

 



19 
 

Схеми 

Дидактична гра 

 

Дидактична гра 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Дидактична гра 

 

 

 

 

Кейс 

 

 

ІІ. Ігровий етап: 

1. Вступна частина (5-10 хв.): 

 постановка мети і завдань заняття; 

 розподіл студентів на мікрогрупи; 

 вибір арбітрів; 

 поновлення правил гри. 

2. Групова взаємодія – підготовка завдань у мікрогрупах (30-40 хв.) 

3. Презентація завдань студентами, дискусія (25-30 хв.) 

4. Підведення підсумків заняття (10-15 хв.) 

 Правила гри: 

 вибір суддівства із числа найбільш освічених, підготовлених, об'єктивних студентів; 

 приблизно рівний потенціал мікрогруп; 

 контроль за проявом емоцій і почуттів; 

 можливість користування тільки довідковою і допоміжною літературою під час 

підготовки завдань; 

 під час презентації завдань однією з груп члени інших груп виступають у ролі 

арбітрів; 

 оцінювання презентації завдань за трьома критеріями:  

− професійний; 

− риторичний;  

− комунікативний (вміння працювати в команді) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Підготовчий етап: 

1. Попередня теоретична підготовка студентів у процесі лекційних, семінарських або 

практичних занять, самостійної роботи 

2. Перевірка знань, вмінь і навичок студентів 

3. Попередній розподіл студентів на мікрогрупи 

4. Ознайомлення з правилами гри 

 

 

 

Сутність 

Метод case-study (від англійського case – випадок, ситуація) – метод активного 

проблемно-ситуаційного аналізу, оснований на навчанні шляхом вирішення конкретних 

завдань – ситуацій (кейсів). Відноситься до неігрових імітаційних активних методів 

навчання. 

Мета 

Сумісними зусиллями групи студентів проаналізувати навчальну ситуацію (case) і 

відпрацювати її практичне рішення, по закінченні – оцінити запропоновані алгоритми 

вирішення ситуації і обрати оптимальний варіант в контексті поставленої проблеми 
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Список рекомендованої основної літератури: 1; 2; 3; 4; 6; 7. 

Список рекомендованої допоміжної літератури: 2; 10; 11; 15; 21; 24; 

30; 39. 

Список рекомендованих інформаційних ресурсів: 4; 5; 7; 8; 9. 

 

Тема 10. Педагогічний контроль в освітньому процесі ЗВО 

 

Семінарське заняття 8. Види педагогічного контролю: попередній, 

поточний, наскрізний, підсумковий. Форми педагогічного контролю. 

 

 

Питання для обговорення: 

1. Основні функції та принципи організації моніторингу якості знань, умінь, 

навичок при викладанні фахових дисциплін у ВНЗ.  

2. Види педагогічного контролю: попередній, поточний, наскрізний, 

підсумковий. Форми педагогічного контролю.  

3. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студента. 

4. Характеристика методів педагогічного контролю. Поняття тесту. Тестові 

завдання відкритої і закритої форми. Вимоги до завдань у тестовій формі.  

Вимоги до кейсу 

 Відповідати чітко сформульованій меті створення 

 Мати відповідний рівень складності 

 Ілюструвати декілька аспектів проблеми 

 Бути актуальним на момент використання 

 Ілюструвати типові ситуації, містити як позитивні, так і негативні приклади, факти  

 Розвивати аналітичне мислення 

 Мати декілька рішень 

 Відрізнятись проблемністю, «драматизмом», провокувати дискусію 

 Відповідати потребам конкретного контингенту студентів або слухачів 

 Бути цікавим, стислим і доступним 

 Містити необхідну кількість інформації 

 Провокувати емоційну напругу 

Види кейсів 

 Ілюстративні навчальні ситуації 

 Навчальні ситуації із формуванням проблеми 

 Навчальні ситуації із самостійним формуванням проблеми 

 Прикладні вправи 
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5. Методичне забезпечення контролю і оцінки знань студентів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювання навчальної літератури, робота над нормативними 

джерелами. 

2. Складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, розробка 

тестів за таксономією Б.Блума. 

3. Визначення критеріїв якості проведення іспитів і заліків. 

Список рекомендованої основної літератури: 1; 2; 3. 

Список рекомендованої допоміжної літератури: 22; 26. 

Список рекомендованих інформаційних ресурсів: 4; 5. 
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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 робочі навчальні плани підготовці майбутніх фахівців  спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

спеціалізації «Міжнародні комунікації» та «Міжнародна інформаційна 

безпека». 

8. Особливості побудови робочих програм фахових дисциплін навчальних 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. 

12. Принцип науковості навчання. 

13. Принцип доступності нарощуваних труднощів. 

14. Принцип свідомості, активності й самостійності тих, хто навчається, у 

навчанні. 

15. Принцип індивідуального підходу до тих, хто навчається, у навчанні. 

16. Принцип наочності навчання. 

17. Принцип міцності засвоєння знань, умінь, навичок. 

18. Поняття про методи навчання та їх класифікація. 

19. Методи організації й здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

20. Поняття й функції дидактичних засобів навчання. 

21. Лекція – одна з провідних форм навчання у вищій школі.   

22. Види лекцій, їх структура, загальні вимоги до проведення лекційних 

занять.  

23. Слабкі та сильні сторони лекційних занять при викладанні фахових 

дисциплін, вимоги   та рекомендації щодо їх проведення.  
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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. 

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. Етапи та правила організації дидактичної гри. 

44. Процедура організації роботи студентів за технікою «акваріуму». 

45. Особливості діяльності викладача та студента у процесі навчання. 

46. Прийоми формування критичного мислення студентів. 

47. Характеристика методів опрацювання дискусійних питань. 

48. Характеристика методів кооперативного навчання. 

49. Характеристика методів колективно-групового навчання. 
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50. Характеристика методу «шести капелюхів мислення». 

51. Сутність та принципи інтелект-карт. 

52. Ієрархія пізнавальних цілей у навчанні за таксономією Б. Блума. 

53. Методика організації і проведення самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності та науково-дослідної роботи студентів (НДРС).  

54. Особливості проведення проблемної лекції. 

55. Сутність та особливості проведення лекції із заздалегідь запланованими 

помилками. 

56. Вимоги до особистості лектора.  

57. Особливості проведення лекції прес-конференції. 

58. Сутність та особливості проведення бінарної лекції. 

59. Поняття про форми організації навчально-пізнавальної діяльності  

студентів у закладі вищої освіти. 

60. Полікультурна компетентність викладача. 

61. Саморозвиток особистості і саморегуляція діяльності педагога. 

62. Теоретичні основи сучасних педагогічних технологій. 

63. Дистанційне навчання у ВНЗ. Переваги та недоліки. 

64. Moodle-система дистанційної освіти. Її можливості.  

65. Документація з науково-методичного та організаційного забезпечення 

освітнього процесу. 

66. Організація роботи студента над  курсовою та дипломною  роботами.  

67. Поняття тесту. Тестові завдання відкритої і закритої форми. 

68. Види педагогічного контролю: попередній, поточний, наскрізний, 

підсумковий. Форми педагогічного контролю. 

69. Атестація здобувачів вищої освіти. 

70. Система оцінювання студентів у вищій школі.  
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43. Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості 

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

44. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 

2003. – 560 с. 

 

 

 

http://vnz.org.uazakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu


29 
 

10. 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. 

 

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
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