




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
 

Кількість кредитів  – 1 
Галузь знань: 

01 – «Освіта/Педагогіка» Загальна підготовка 

 
Загальна кількість годин – 30 

Модулів – 2 

014 «Середня освіта»  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

2-й 

Семестр 

3-й 

Індивідуальне заняття не 

передбачено  

Освітній ступінь: 

Доктор філософії 

Лекції 

4 год. 

Семінарські 

0 год. 

Практичні 

6 год. 

Самостійна робота 

20 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи і індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 1:1,5. 

 

Мета навчальної дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій школі»: 

сформувати в здобувачів систему теоретичних знань та практичних умінь щодо основ 

організації процесу навчання у вищій школі в контексті компетентнісно орієнтованої 

парадигми, методичних основ викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, 

організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах вищої освіти, 

інтеграції науково-дослідної роботи викладачів і студентів в умовах закладу вищої освіти; 

а також ознайомити із знаннями про особливості  викладання дисциплін у закладах вищої 

освіти, професійно-педагогічної культури та професійної компетентності викладача в 

системі вищої освіти. 

Завдання дисципліни: 

- формування теоретичних уявлень про «Викладання і навчання в сучасній вищій 

школі» як навчальну дисципліну, її мету, завдання; ознайомлення з поняттями, 

категоріями, методами, технологіями викладання і навчання в сучасних закладах вищої 

освіти; з’ясування місця дисципліни в системі наук; 

- висвітлення особливостей технологій, методів і прийомів викладання і навчання в 

закладах вищої освіти України; 

- ознайомлення зі структурою і змістом освітнього процесу у закладах вищої освіти 

України; 

- оволодіння розмаїттям форм освітньої взаємодії зі студентами;  
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- планування, організація та аналіз різноманітних видів аудиторних та 

позааудиторних занять; 

- застосування найбільш ефективних технологій, методів і прийомів  навчання 

студентів як суб’єктів освітнього процесу; 

- ознайомлення з педагогічним досвідом викладачів закладів вищої освіти України, 

апробування найбільш ефективних технологій, прийомів й методів навчання, які 

застосовуються в системі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти. 

Зміст навчальної дисципліни складають 3 взаємопов’язані блоки: теоретичний, 

практичний та самостійна робота. 

Теоретичний блок формує в здобувачів освіти відповідну систему дидактико-

методичних понять. Особлива увага звертається на розкриття компонентів цілісного 

освітнього процесу у вищій школі, закономірностей освітнього процесу та особливостей 

організації освітнього процесу у вищій школі. Розглядаються питання, пов’язані з 

проблемою формування професійно-педагогічної культури викладача в умовах закладу 

вищої освіти. 

Практичний блок передбачає створення проблемних ситуацій з метою формування у 

здобувачів освіти необхідних умінь і навичок об’єктивного аналізу сучасної методичної 

системи викладання і навчання у вищій школі, підготовки до застосування найбільш 

ефективних традиційних та інноваційних технологій, форм організації, методів, прийомів 

і засобів викладання і навчання; озброєння здобувачів освіти практичними навичками та 

вміннями планування, організації та аналізу різноманітних видів аудиторних та 

позааудиторних занять, а також навичками та вміннями залучення студентів до здійснення 

науково-дослідної роботи. 

Самостійна робота спрямована на розширення загального професійно-

педагогічного та методичного рівнів підготовки здобувачів освіти, розвиток умінь та 

навичок знаходити, аналізувати та творчо опрацьовувати додаткові джерела інформації, 

формування вміння обстоювати власну позицію, толерантно ставитися до точки зору 

інших, здатності ефективно організовувати професійне спілкування з усіма учасниками 

комунікативного процесу, працювати в команді, розв’язувати конфліктні ситуації, 

адекватно сприймати себе у спілкуванні під час комунікативної взаємодії та швидко 

засвоювати нові форми комунікативної поведінки. 

 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних 

компетентностей: 

інтегральна компетентність (ІК):  

- здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у сфері освіти, 

застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне 

наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення.  

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність самостійно здобувати нові знання в галузі освіти, теорії та методики 

навчання. 

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 4. Здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики у професійно-

педагогічній діяльності. 

ЗК 5. Здатність мотивувати учасників освітнього процесу до роботи в команді. 

ЗК 7. Здатність використовувати інноваційні інформаційні технології та створювати нові 

електронні (цифрові) освітні ресурси з урахуванням індивідуально-психологічних 

особливостей здобувачів освіти. 

фахові  компетентності (ФК):  

 ФК 1. Здатність використовувати  когнітивні та практичні уміння,  навички, 

майстерність та інноваційність на рівні,  необхідному  для моделювання та організації 
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освітнього процесу з навчальних дисциплін, предметів та інтегрованих курсів у  закладах 

освіти.  

ФК 3. Здатність застосовувати практико орієнтовані методики навчання у професійно-

педагогічній діяльності з предметної спеціальності.  

ФК  4. Здатність здійснювати та організовувати проєктну діяльність в конкретній 

предметній освітній галузі.  

ФК 8. Здатність  організовувати безпечне освітнє середовище. 

 

 Результати навчання дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій 

школі» можна вважати успішними за умови досягнення  наступних програмних 

результатів: 

- здатність самостійно здобувати нові знання в галузі освіти, теорії та методики 

навчання (ПРН 1); 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ПРН 2); 

- здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики у професійно-

педагогічній діяльності (ПРН 4);  

- здатність мотивувати учасників освітнього процесу до роботи в команді (ПРН 5); 

- здатність використовувати інноваційні інформаційні технології та створювати нові 

електронні (цифрові) освітні ресурси з урахуванням індивідуально-психологічних 

особливостей здобувачів освіти (ПРН 7); 

- здатність використовувати  когнітивні та практичні уміння,  навички, майстерність 

та інноваційність на рівні,  необхідному  для моделювання та організації освітнього 

процесу з навчальних дисциплін, предметів та інтегрованих курсів у  закладах 

освіти (ПРН 10);  

- - здатність застосовувати практико орієнтовані методики навчання у професійно-

педагогічній діяльності з предметної спеціальності.  

-  (ПРН 12);  

- здатність здійснювати та організовувати проєктну діяльність в конкретній 

предметній освітній галузі (ПРН 13);  

- здатність  організовувати безпечне освітнє середовище (ПРН 17). 

 

В результаті вивчення дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій 

школі» здобувач  освіти має:  

знати:  

- про різні типи джерел інформації та способи роботи з ними; сучасні технології  

пошуку, аналізу та інтерпретації професійно значущої інформації; методи та інструменти 

оброблення та аналізу інформації (ПРН 1); 

- про сучасні світові та вітчизняні освітньо-наукові тренди та освітні практики; 

освітньо-предметні знання (за предметними спеціальностями) відповідно до сучасного 

стану розвитку відповідної галузі та методики її реалізації (ПРН 2); 

- про сучасні світові та вітчизняні інноваційні освітньо-педагогічні 

практики, механізми їх застосування в умовах конкретного закладу освіти (ПРН 4); 

- про сутність мотивації, мотивацію учіння, теорії мотивації; цілі навчання та 

способи їх досягнення; методи організації командної роботи (ПРН 5); 

- про сучасні інформаційні технології, типи та особливості створення засобів їх 
реалізації; психолого-педагогічні,  ергономічні, санітарно-гігієнічні вимоги до 
електронних освітніх ресурсів та організації роботи з ними здобувачів освіти; форми, 
методи та способи  застосування в освітньому процесі та науковій діяльності 
інформаційних технологій, електронних засобів навчального призначення та цифрових 
електронних ресурсів (ПРН 7); 
- історико-педагогічні особливості та тенденції розвитку методики навчання 
відповідно до предметних спеціальностей; принципи побудови та механізми реалізації 
освітніх стандартів, освітніх та модельних навчальних програм; ключові компетентності, 
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що формуються у здобувачів освіти за результатами навчання;  про наскрізні уміння (soft 
skills); вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти (відповідно до 
предметної освітньої галузі); традиційні й інноваційні методики і технології 
моделювання змісту навчання, створення та оцінювання якості сучасного підручника; 
про застосування принципів диференціації та інтеграції в навчанні, компетентнісного, 
діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів; сучасні технології та інструмент 
контролю й оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;  методологічні основи 
управлінської діяльності та освітнього  менеджменту (ПРН 10); 
- особливостей проєктування та використання практико-орієнтованих методик 

навчання із предметних спеціальностей. (ПРН 12); 

- про проєктну діяльність в освітньому процесі, основні етапи та принципи її 
організації; проєктні вміння здобувачів освіти; компоненти освітнього середовища та 
вимоги щодо його наповнення; освітній та розвивальний потенціал освітньої галузі, 
навчальної дисципліни, предмета, інтегрованого курсу (за предметною спеціальністю); 
розподіл ролей учасників проєктної групи; особливості управління проєктною діяльністю 
(ПРН 13); 
- ознаки безпечного освітнього середовища;  особливості формування та 

функціонування безпечного освітнього середовища з конкретних предметно освітніх 

галузей (ПРН 17). 

вміти:  

- працювати з джерелами різних типів; здійснювати пошук, оброблення та аналіз 

професійно значущої інформації; застосовувати методи та інструменти для оброблення та 

аналізу професійно значущої інформації  (ПРН 1); 

- постійно оновлювати знання в галузі освіти та наук про освіту; визначати 
актуальні проблеми освітньо-предметної галузі, методики навчання як педагогічної науки 
та пропонувати механізми їх вирішення; застосовувати методики генерування ідей та 
управлінських рішень;  приймати ефективні рішення під час здійснення науково-
дослідної та професійно-педагогічної діяльності (ПРН 2); 
- уміння виявляти кращі сучасні освітньо-педагогічні практики; адаптувати 
інноваційні освітньо-педагогічні практики до потреб системи освіти в Україні; 
застосовувати інноваційні освітні практики в умовах конкретного закладу (ПРН 4); 
- здійснювати діагностування ієрархії мотивів суб’єктів навчання; 

визначати стратегічні та тактичні цілі навчання; визначати ефективні способи 

досягнення цілей навчання; організовувати учасників освітнього процесу задля 

досягнення спільної освітньої мети (ПРН 5); 

-  визначати актуальні проблеми методичної науки та освітньої практики 

(відповідно до предметної освітньої галузі); моделювати зміст навчальної дисципліни, 

предмета, інтегрованого курсу та реалізовувати його в навчальній, модельній навчальній 

програмі та підручнику; визначати вимоги до обов’язкових результатів навчання 

здобувачів освіти (відповідно до предметної освітньої галузі); створювати авторські 

методичні системи на основі використання набутих когнітивних та практичних умінь,  

навичок, майстерності та інноваційності; здійснювати контроль та оцінювання 

результатів навчання здобувачів освіти; розробляти та реалізовувати моделі управління 

освітнім процесом (ПРН 10); 

- здатність добирати, розробляти та використовувати практико-орієнтовані методики 

із предметних спеціальностей (ПРН 12); 

- здійснювати проєктну  діяльність в конкретній предметній освітній галузі; 

організовувати проєктну діяльність здобувачів освіти та здійснювати ефективне 

управління нею;  проєктувати освітнє середовище закладу освіти з урахуванням 

особистісних потреб здобувачів (ПРН 13); 

- організовувати безпечне освітнє середовище; дотримуватися принципів 

безпечного освітнього середовища та правил підтримання фізичного й психологічного 

здоров’я здобувачів під розроблення та реалізації методичних систем з 
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урахуванням (ПРН 17). 

3. Програма навчальної дисципліни 

Лекційні заняття 

Лекція 1. Методика викладання у вищій школі як педагогічна дисципліна в системі 

цілісного педагогічного процесу ЗВО 

План: 

1. Вступ до навчальної дисципліни. 

2. Поняття про цілісний педагогічний процес. 

3. Характеристика компонентів цілісного педагогічного процесу у вищій школі. 

4. Закономірності педагогічного процесу вищої школи. 

5. Особливості організації навчального процесу у вищій школі. 

6. Місце і роль дисципліни «Методика викладання і навчання в сучасній вищій школі» 

в системі педагогічних дисциплін. 

 

Лекція 2. Підтема 1: Формування професійно-педагогічної культури та професійної 

компетентності викладача в системі вищої освіти 
План: 

1. Викладач у системі вищої освіти. 

2. Проблема формування професійно-педагогічної культури викладача в умовах 

закладу вищої освіти. 

3. Процесуальні та змістові аспекти використання компетентнісного підходу як 

сучасної освітньої парадигми вищої школи. 

4. Професійна компетентність викладача вищої школи. 

5. Культура педагогічного спілкування. 

Підтема 2: Викладач і студент як основні суб’єкти процесу навчання у вищій школі 

План: 

1. Роль викладача як суб’єкта освітнього процесу. 

2. Професійна діяльність викладача вищої школи. 

3. Студент як об’єкт педагогічної діяльності. 

4. Студент як суб’єкт педагогічного процесу. 

5. Студент як суб’єкт самостійної навчальної діяльності. 

 

Практичні заняття 
Практичне заняття 1. Методичні основи викладання навчальних дисциплін у 

закладах вищої освіти 

План:  

1. Визначення і структура методу навчання.  

2. Сучасні вимоги до методів навчання у вищій школі.  

3. Класифікація методів навчання.  

4. Характеристика окремих груп методів навчання.  

5. Методична підготовка педагога до ефективної реалізації методів навчання в 

реальному навчальному процесі.  

6. Методи навчання як складова предмета методики викладання навчальної 

дисципліни за фахом. 

 

Практичне заняття 2. Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в 

закладах вищої освіти 

План: 

1. Навчально-методичний комплекс спеціальності та окремих навчальних дисциплін. 

2. Навчальний графік, робочі програми та тематичні плани. 

3. Організація аудиторної роботи зі студентами. 

4. Системно-блочна організація змісту самостійної навчальної діяльності студентів. 
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5. Організація праці викладача. 

6. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом. 

7. Організація роботи кураторів груп у вищій школі. 
 

Практичне заняття 3. Інтеграція науково-дослідної роботи викладачів і студентів в 

умовах закладу вищої освіти 
План: 

1. Роль наукової праці в розвитку творчих здібностей студента. 

2. Сутність навчально-дослідної роботи студентів. 

3. Зміст і форми науково-дослідної роботи студентів у сучасних закладах вищої 

освіти. 

4. Шляхи та методи залучення студентів до здійснення науково-дослідної роботи. 

 

Самостійна робота (20 год) 

 

№ 

з/п 

Теми самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Методичні основи підготовки та проведення лекційних занять 4 

2 Методика підготовки та проведення семінарських занять 4 

3 Методичні основи підготовки та проведення практичних та 

лабораторних занять 

4 

4 Форми, методи й засоби організації самостійної навчальної 

діяльності студентів 
4 

5 Науково-дослідна діяльність студентів 4 

 Разом: 20 

4. Методи навчання 

Під час викладання дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи 

навчання.  

Словесні та наочні методи навчання використовуються під час лекцій і семінарських 

занять, практичні – під час здійснення здобувачами самостійної роботи. 

Під час проведення лекцій і семінарських занять використовуються такі словесні 

методи як розповідь, пояснення, бесіда, дискусія. 

До наочних методів навчання, які застосовуються при викладанні дисципліни, 

належать: ілюстрація, демонстрація. 

5. Методи контролю 

Поточний контроль успішності засвоєннями здобувачами навчального матеріалу 

здійснюється шляхом опитування й оцінювання знань під час семінарських занять, 

виконання аспірантами самостійної роботи.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

6. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

Поточне оцінювання, самостійна робота, залік Сума 

Т1 Т2 
С/р Залік 

100 

Л1 С1 Л2 С2 С3 

4 10 4 10 10 47 15 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, практики 

90–100 А Відмінно 

82–89 В 
Добре 

75–81 С 

69–74 D 
Задовільно 

60–68 Е  

35–59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1–34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Правила модульно-рейтингового оцінювання знань 

Загальна трудомісткість дисципліни  – 100 балів, із них 85 балів здобувач може 

отримати впродовж семестру вивчення дисципліни, 15 балів – під час заліку. 

 

7. Методичне забезпечення 

Конспект лекцій – рукопис, плани семінарських занять, перелік питань до заліку., 

навчальна та робоча програми з дисципліни. 

 

8. Рекомендована література 

1. Арістова Н. О. Аналіз сутності феномену «особистість» в сучасній психолого-

педагогічній літературі. Молодь і ринок. 2016. № 8 (139).  С. 16–21.  

2. Арістова Н. О. Комунікативна компетентність майбутніх філологів : сутність, зміст, 

структура. Вісник Національного авіаційного університету. 2017. Вип. 2 (11). С. 9–15.   

3. Арістова Н. О. Креативні технології як педагогічна проблема формування 

мотивації навчання. Соціалізація особистості. Київ, 2006. Т. 27. С. 215–222. 

4. Арістова Н. О. Науково-теоретичний аналіз поняття «суб’єктність» в сучасній 

психолого-педагогічній літературі. Молодь і ринок. 2016. № 11/12 (142/143). С. 90–94.  

5. Арістова Н. О. Особливості використання інноваційних технологій навчання у 

підготовці майбутніх філологів. Nowoczesna educacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. 

2015. Nr. 4. S. 79 – 83. 

6. Арістова Н. О. Педагогічні умови формування позитивної мотивації навчання 

студентів нелінгвістичних вищих навчальних закладів при вивченні іноземної мови. 

Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Київ, 2002. Вип. 21. С. 150–152. 

7. Арістова Н. О. Перспективи інноваційної технології «Мовний портфель» у вищій 

школі. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Київ, 2013. Вип. 192. Ч. 1. Серія : Педагогіка. Психологія. Філософія. С. 25–29.    

8. Арістова Н. О. Проблема поняття «мотивація учіння» в науковій літературі. 

Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Київ, 2002. Вип. 22. С. 97–100. 

9. Арістова Н. О. Сучасні підходи до класифікації мотивів учіння у педагогічній 

літературі. Теоретичні питання культури освіти та виховання. Київ, 2012. Вип. 45. С. 9–

13.    

10. Арістова Н. О. Традиційний та інноваційний підходи до класифікації 

принципів, методів та форм організації навчання студентів. Соціалізація особистості. 

Київ, 2007. Т. 29. С. 182–193. 

11. Арістова Н. О. Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів 

вищих навчальних закладів : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2015. 240 с. 
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12. Арістова Н. О. Формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів 

гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Київ, 2014. Вип. 199. Ч. 2. 

Серія : Педагогіка. Психологія. Філософія. С. 10–16.  

13. Арістова Н. О. Формування професійної суб’єктності майбутніх філологів: 

теорія і практика : монографія. Київ: Інтерсервіс, 2017. 400 с. 

14. Безкоровайна О. В. З педагогікою толерантності в третє тисячоліття. Педагогіка 

толерантності. 2003. № 3. С. 4–11. 

15. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: науково-методичний посібник. Київ 

: ІЗМН, 1998. 204 с. 

16. Булгакова Н. Б., Рахманов В. О. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. 

Київ : НАУ, 2012. 204 с. 

17. Буряк В. К. Педагогічна культура: теоретико-методологічний аспект. Київ : Деміур, 

2005. 232 с. 

18. Гадецький М. В., Хлебнікова Т. М. Організація навчального процесу в сучасній 

школі: Навчально-методичний посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, 

слухачів ІПО. Х. : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. 136 с. 

19. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 373 с. 

20. Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя 

(теоретичний та методичний аспекти) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Валентина 

Михайлівна Гриньова. Харків, 2000. 520 с. 

21. Дубасенюк О. А., Вознюк О. В. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної 

підготовки сучасного педагога. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 114 с. 

22. Дубасенюк О. А., Семенюк Т. В., Антонова О. Є. Професійна підготовка 

майбутнього вчителя до педагогічної діяльності : монографія. Житомир : Житомир. держ. 

пед. ун-т, 2003. 193 с. 

23. Енциклопедія освіти / Академ. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремінь. 

Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 

24. Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Черкаси : вид-во ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, 2008. 608 с. 

25. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.  А. Педагогіка вищої школи у схемах і 

таблицях : навчальний посібник. Харків, 2016. 260 с. 

26. Калініна Л. М., Топузов О. М., Лапінський В. В. Факторна модель оцінювання 

ефективності управління закладом загальної середньої освіти та її практичне 

застосування. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.80 № 6. P. 346–368. 

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3912; 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751 (Web of Sciеnce) 

27. Ковальчук В. І. Методика викладання у вищих навчальних закладах: практикум 

/ Василь Іванович Ковальчук. Київ: Міленіум, 2017. 428 с.  

28. Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри : монографія / редкол.: 

В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Н. М. Чернуха, Н. О. Терентьєва. Київ : Київ. 

ун-т ім. Б. Гринченка, 2015. 368 с. 

29. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

30. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб / ред. В. І. Лозової. Х. : ОВС, 2006. 

496 с. 

31. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції 

розвитку. Київ : МАУП, 1994. 196 с. 

32. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. Київ, 2005. 397 с. 

33. Малихін О. В. Академічне консультування в умовах дистанційного навчання. 

Молодий вчений.  № 11 (26).  Ч. 3. 2015. С. 44−48.  

https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3912
file:///D:/Users/Лара/Downloads/https
file:///D:/Users/Лара/Downloads/https
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3912/1751
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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34. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів : теоретико-методологічний аспект : монографія. 

Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. 307 с. 

35. Малихін О. В. Пізнавальна діяльність студентів  гуманітарних спеціальностей як 

основа навчального процесу. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 р. / За заг. 

ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. К. : НАУ, 2018. С. 94–95. 

36. Малихін О. В. Сучасний досвід організації дистанційного навчання у вищій школі: 

Україна-Латвія. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в 

освіті в контексті європеїзації та глобалізації : матеріали V Міжнародної наук.-практ. 

конференції (Київ, 27-28 травня 2021 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. 

О. І. Локшиної. Тернопіль : Крок, 2021. С. 63−64. 

37. Малихін О. В. Формування індивідуальних стратегій навчання засобами 

комп’ютерних технологій як психолого-педагогічна проблема. Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2016. Вип. 133. С. 124–

127. 

38. Малихін О. В., Арістова Н. О. Мовна компетентність майбутніх філологів: 

педагогічне розуміння феномену. Балканско научно обозрение. 2018. № 1. С. 53−55. 

39. Малихін О. В., Арістова Н. О. Професійна суб’єктність майбутніх філологів: зміст, 

сутність, структура. Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: 
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Навчальна програма дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій школі» 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої 

освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 «Середня освіта». Мета 

навчальної дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій школі» полягає в 

формуванні в здобувачів освіти системи теоретичних знань та практичних умінь 

щодо основ організації освітнього процесу в закладах вищої освіти в контексті 

компетентнісно орієнтованої парадигми, методичних основ викладання навчальних 

дисциплін у закладах вищої освіти, організаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу в закладах вищої освіти, інтеграції науково-дослідної роботи викладачів і 

студентів в умовах закладу вищої освіти; а також в ознайомленні здобувачів освіти із 

особливостями  викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, професійно-

педагогічної культури та професійної компетентності викладача закладу вищої освіти. 

 

 

The curriculum of the discipline “Teaching and Learning in Present-day Higher School” is 

compiled in accordance with the educational and scientific program of training of the third level 

of higher education in the field of knowledge 01 “Education/Pedagogy” for specialty 014 

“Secondary Education”. The aim of the discipline “Teaching and Learning in Present-day Higher 

School” is to form a system of theoretical knowledge and practical skills on the basics of 

organizing educational process in higher education institutions in the context of competency-

oriented paradigm, methodological foundations of teaching disciplines in higher education 

institutions among students, organizational-and-methodical support of the educational process in 

higher education institutions, integration of teachers’ and students’ research work in higher 

education institutions; as well as to acquaint students with the peculiarities of teaching 

disciplines in higher education institutions, professional and pedagogical culture and university 

teacher’s professional competence. 
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