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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни циклу універсальної підготовки полягає у формуванні в 

аспірантів професійно-педагогічної компетентності, зокрема високого рівня педагогічної 

майстерності, коли відбувається синтез наукових знань із фахових дисциплін та вмінь і 

навичок ефективно використовувати традиційні й інноваційні методи їх викладання у вищій 

школі.  

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
 

Модулів – 4 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 

Індивідуальне завдання  

(алгоритм і програма) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 (2 семестр) 

самостійна робота 

студента – 4 (2 семестр) 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

20 

Семінарські 

22 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

78 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

 

Вид контролю: 

залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: володіння програмним 

матеріалом із дисциплін циклів загальнонаукової та професійної підготовки. 

Аспірант повинен знати: 

- технології виробництва і переробки продукції тваринництва; 

- психологічні основи фахової комунікації; 

- основи культури професійного мовлення. 

Аспірант повинен вміти: 

- ефективно спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями державною мовою, 

використовуючи риторичні прийоми, а також представляти складну інформацію у зручний та 

зрозумілий спосіб усно і письмово; 

- застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, включаючи методи 

отримання, обробки та зберігання наукової інформації. 



4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 

Шифр Результат навчання 

РН 4 Практикувати дотримання етики досліджень, а також правил академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН 6 Започатковувати, планувати, реалізувати та коригувати науково-педагогічний 

процес з дотриманням належної академічної доброчесності й використання 

академічної іноземної мови у професійній діяльності. 

РН 9 Вміти організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в умовах 

динамічних змін розвитку суспільства. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання  

РН4 РН6 РН9 

СК 03 + + + 

СК 05 + + + 

 

СК03. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності в наукових дослідженнях 

та науково-педагогічній діяльності.  

СK05. Здатність здійснювати організацію освітнього процесу та підготовку здобувачів вищої 

освіти до професійно-орієнтованої діяльності.  

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення 

заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Залікові завдання 

дозволяють перевірити розуміння докторантом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами.  

Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення 

професійно-педагогічних завдань й дозволяють діагностувати рівень підготовки аспіранта та 

рівень його компетентностей з навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного контролю 

впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Аспіранта слід вважати атестованим, якщо 

сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36-60 

балам.  

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 

відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих на заліку, 

дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

заліку, та балів, отриманих під час поточного контролю. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається тим, що аспірант має певні знання, передбачені в робочій програмі 

навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень 

аспірант пояснює правила вирішення практичних завдань дисципліни; виконання 

практичних/лабораторних/контрольних/індивідуальних завдань значно формалізовано (є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи). Максимальна кількість 



балів становить 60. Мінімальна кількість набраних балів складає 60 % від максимальної 

кількості, отриманої під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

Вид заняття 
Кількість балів за вид роботи 

мінімальна максимальна 

Лекції ─ ─ 

Практичні (семінарські) заняття 18 30 

Самостійна робота 18 30 

Індивідуальні завдання ─ ─ 

Разом 36 60 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

і підсумкового контролю 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей аспірантів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі 

тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є 

перевірка розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 

між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 

Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення 

типових професійних завдань фахівця та дозволяють діагностувати рівень підготовки 

аспіранта і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 (М1). Предмет, завдання, основні категорії та актуальні проблеми методики 

викладання у вищій школі. 

Тема 1 (Т1). Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Методологія педагогіки 

вищої школи. Державні стандарти вищої освіти. 

Тема 2 (Т2). Методи педагогіки вищої школи. Загальнодидактичні принципи, 

форми і засоби. Поняття про традиційні та інноваційні методи навчання. 

Тема 3 (Т3). Дидактична, технологічна та організаційна діяльність викладача. 

Зміст навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Модуль 2 (М2). Комунікативне забезпечення освітнього процесу у вищій школі. 

Тема 4 (Т4). Психолого-педагогічні особливості комунікативної взаємодії 

викладач-студент. 

Тема 5 (Т5). Мовнокомунікативна професійна компетентність як особистісна 

якість викладача. 

Модуль 3 (М3). Методика підготовки навчальних занять у вищій школі. 

Тема 6 (Т6). Лекція як провідна форма навчального процесу. Типологія лекцій. 

Практичний аспект. 

Тема 7 (Т7). Практичне, семінарське і лабораторне заняття: загальна 

характеристика. Практичний аспект. 

Тема 8 (Т8). Форми організації індивідуально-самостійної роботи студентів. 

Модуль 4 (М4). Педагогічна майстерність як найвищий рівень педагогічної діяльності 

викладача вищої школи. 

Тема 9 (Т9). Структурні компоненти педагогічної майстерності. 



Тема 10 (Т10). Самовиховання як шлях професійного самовдосконалення 

викладача. 

9. Теми лекцій 
№

 з
/п

 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Предмет, завдання, основні категорії та актуальні проблеми методики 

викладання у вищій школі. 

1 Т1 
Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Методологія 

педагогіки вищої школи. Державні стандарти вищої освіти. 
2  

2 Т2 
Методи педагогіки вищої школи. Загальнодидактичні принципи, 

форми і засоби. Поняття про традиційні та інноваційні методи 

навчання. 

2  

3 Т3 
Дидактична, технологічна та організаційна діяльність викладача. 

Зміст навчально-методичного забезпечення дисципліни. 
2  

  Разом за модуль 1: 6  

МОДУЛЬ 2. Комунікативне забезпечення освітнього процесу у вищій школі. 

4 Т4 
Психолого-педагогічні особливості комунікативної взаємодії 

викладач-студент. 
2  

5 Т5 
Мовнокомунікативна професійна компетентність як особистісна 

якість викладача. 
2  

  Разом за модуль 2: 4  

МОДУЛЬ 3. Методика підготовки навчальних занять у вищій школі.  

7 Т6 
Лекція як провідна форма навчального процесу. Типологія 

лекцій.  
2  

8 Т7 
Практичне, семінарське і лабораторне заняття: загальна 

характеристика.  
2  

9 Т8 Форми організації індивідуально-самостійної роботи студентів. 2  

  Разом за модуль 3: 6  

МОДУЛЬ 4. Педагогічна майстерність як найвищий рівень педагогічної діяльності викладача 

вищої школи. 

10 Т19 Структурні компоненти педагогічної майстерності. 2  

11 
Т10 Самовиховання як шлях професійного самовдосконалення 

викладача. 
2  

  Разом за модуль 4: 4  

Всього: 20  
 

10. Теми практичних (семінарських) занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Предмет, завдання, основні категорії та актуальні проблеми методики 

викладання у вищій школі. 

1 Т1 
Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Методологія 

педагогіки вищої школи. Державні стандарти вищої освіти. 

Аналіз чинних документів МОНУ. 

2  

2 Т2 
Методи педагогіки вищої школи. Загальнодидактичні принципи, 

форми і засоби. Поняття про традиційні та інноваційні методи 

навчання. Контент-аналіз джерельної бази. 

2  



3 Т3 
Дидактична, технологічна та організаційна діяльність викладача. 

Зміст навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(фахової, за вибором). 

2  

  Разом за модуль 1: 6  

МОДУЛЬ 2. Комунікативне забезпечення освітнього процесу у вищій школі. 

4 Т4 
Психолого-педагогічні особливості комунікативної взаємодії 

викладач-студент (ігрові технології). 
4  

5 Т5 
Мовнокомунікативна професійна компетентність як особистісна 

якість викладача (тестування). 
2  

  Разом за модуль 2: 6  

МОДУЛЬ 3. Методика підготовки навчальних занять у вищій школі.  

7 Т6 
Лекція як провідна форма навчального процесу. Типологія 

лекцій (підготовка лекційного заняття за фахом). 
2  

8 Т7 
Практичне, семінарське і лабораторне заняття: загальна 

характеристика (підготовка заняття за вибором).  
2  

9 Т8 
Форми організації індивідуально-самостійної роботи студентів 

(методичні рекомендації за фахом). 
2  

  Разом за модуль 3: 6  

МОДУЛЬ 4. Педагогічна майстерність як найвищий рівень педагогічної діяльності викладача 

вищої школи. 

10 
Т19 Структурні компоненти педагогічної майстерності – практичні 

аспекти. 
2  

11 
Т10 Самовиховання як шлях професійного самовдосконалення 

викладача (педагогічні задачі). 
2  

  Разом за модуль 4: 4  

Всього: 22  

 

11. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені програмою. 

12. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Предмет, завдання, основні категорії та актуальні проблеми методики 

викладання у вищій школі. 

1 Т1 
Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Методологія 

педагогіки вищої школи. Державні стандарти вищої освіти. 

Аналіз чинних документів МОНУ. 

6  

2 Т2 
Методи педагогіки вищої школи. Загальнодидактичні принципи, 

форми і засоби. Поняття про традиційні та інноваційні методи 

навчання. Контент-аналіз джерельної бази. 

6  

3 Т3 
Дидактична, технологічна та організаційна діяльність викладача. 

Зміст навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(фахової, за вибором). 

6  

  Разом за модуль 1: 18  

МОДУЛЬ 2. Комунікативне забезпечення освітнього процесу у вищій школі. 

4 Т4 
Психолого-педагогічні особливості комунікативної взаємодії 

викладач-студент (ігрові технології). 
10  

5 Т5 Мовнокомунікативна професійна компетентність як особистісна 10  



якість викладача (тестування). 

  Разом за модуль 2: 20  

МОДУЛЬ 3. Методика підготовки навчальних занять у вищій школі.  

7 Т6 
Лекція як провідна форма навчального процесу. Типологія 

лекцій (підготовка лекційного заняття за фахом). 
6  

8 Т7 
Практичне, семінарське і лабораторне заняття: загальна 

характеристика (підготовка заняття за вибором).  
6  

9 Т8 
Форми організації індивідуально-самостійної роботи студентів 

(методичні рекомендації за фахом). 
6  

  Разом за модуль 3: 18  

МОДУЛЬ 4. Педагогічна майстерність як найвищий рівень педагогічної діяльності викладача 

вищої школи. 

10 
Т19 Структурні компоненти педагогічної майстерності – практичні 

аспекти. 
11  

11 
Т10 Самовиховання як шлях професійного самовдосконалення 

викладача (педагогічні задачі). 
11  

  Разом за модуль 4: 22  

Всього: 78  

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Семінарські заняття проводяться з використанням програмних засобів (ресурси 

мережі Інтернет), а також обладнання (ноутбук, проектор, засоби для відтворення аудіо).  

 

14. Рекомендовані джерела інформації 

Основні 

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

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

//http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/F.pdf?id=1cce4002-ce8d-4991-809f-

f0fcd3d3994b 

2. Теорія і методика викладання в вищій школі. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для підготовки докторів філософії 

очної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве 

машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І. О. Казак. – Електронні 

текстові данні (1 файл: 1,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 116 с. 

URL: // https://cpsm.kpi.ua/Doc/pvsh_lek_phd.pdf 

3. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної 

компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : 

монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир : ПП "Рута", 2010. — 560 с. 

4. Климова К. Я. Культура спілкування як елемент педагогічної майстерності викладача 

закладу вищої освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. 

Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / 

Ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – Вип. 31 (41). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2019. – 131 с. – С. 76–79. 

5. Методика викладання у вищій школі (мотивація навчальної діяльності): Матеріали 

методичного семінару «Мотиваційний підхід до організації навчального процесу у 

вищій школі» / [Н. Я. Кравчук, О. Є. Коваль]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 81 с. 
 

Допоміжні 

file:///D:/документи%20кадрове/катя%20книги/УМПС%20навч%20посібник%202020/http
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf?id=1cce4002-ce8d-4991-809f-f0fcd3d3994b
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf?id=1cce4002-ce8d-4991-809f-f0fcd3d3994b
file:///D:/документи%20кадрове/катя%20книги/УМПС%20навч%20посібник%202020/http
https://cpsm.kpi.ua/Doc/pvsh_lek_phd.pdf


1. Климова К. Я. Риторичний канон у педагогічному дискурсі // Педагогічна риторика: 

історія, теорія, практика : монографія / О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб та ін..: за 

ред. О. А. Кучерук. – К.: КНТ, 2016. - 258 с. – С. 87 – 105.  

2. Климова К. Я. Імітаційне моделювання ситуацій професійної педагогічної комунікації 

у процесі навчання української мови на нефілологічних факультетах університетів / 

Катерина Яківна Климова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Випуск 59. Серія "Педагогічні науки". — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. 

І. Франка, 2011. — С. 33 — 37.  

3. Климова К. Я. Розвиток творчої обдарованості майбутнього фахівця у відкритому 

навчально-виховному середовищі університету: практичний аспект // Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / 

[гол. ред. П. Ю. Саух, відп. Ред. Н. А. Сейко]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-

ту імені І. Франка, 2017. – Вип. 3 (89). – 166 с. – С. 96 – 99.  

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

І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Сімферополь : Дайфі, 2011. – 270 с. 

5.  

 

Інформаційні ресурси 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 

носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Олега Ольжича, інституційний репозитарій ПНУ. 
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