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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни “«Методика і технології викладання 

фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах»” 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів 

другого рівня вищої освіти спеціальності 231 “Соціальна робота”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суть і структура 

освітньо-виховного процесу, особливості та принципи, методи та форми його 

організації  у навчальних закладах різного рівня акредитації. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

1-й рік навчання, 2-й семестр викладання. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Методологічні та дидактичні основи викладання фахових 

навчальних дисциплін у процесі підготовки соціальних працівників у 

вищому навчальному закладі. 

2. Методичні засади реалізації завдань викладання фахових дисциплін 

спеціальності “Соціальна робота”. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета є надання магістрам знань про суть і структуру освітньо-

виховного процесу, особливості та принципи, методи та форми його 

організації; формування у студентів компетентностей, які здатні забезпечити 

оптимальне та науково-обґрунтоване викладання фахових дисциплін 

спеціальності “соціальна робота”, підготовка до майбутньої професійно-

педагогічної діяльності у навчальних закладах різного рівня акредитації, до 

взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер 

управлінської, організаторської, навчально-виховної діяльності фахівця. 

Завдання викладання навчальної дисципліни «Методика і технології 

викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних 

закладах»: скласти умови для засвоєння методологічних і теоретичних основ 

викладання, оволодіння організаційними формами, технологіями і методами 

організації освітньо-виховного процесу в навчальних закладах різного рівня і 

профілю, для апробації найбільш ефективних прийомів і методів навчання, 

що застосовуються в процесі викладання фахових дисциплін; ознайомити 

слухачів магістратури з основними принципами і системами організації 

викладання соціальної роботи; розкрити сутність і своєрідність викладацької 

діяльності, поглибити знання з культури педагогічного спілкування 

викладачів вищої школи, психологічних засад навчання, специфіки різних 

форм викладання; формувати уміння та навички викладацької діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

СК 09. Здатність встановлювати ефективну комунікацію та доводити 

знання і власні висновки до фахівців різних галузей та нефахівців. 



 

 

СК 17. Володіти педагогічною технікою і майстерністю; доцільно 

застосовувати інноваційні технології навчання; знаходити оптимальні засоби 

реалізації принципу творчої співпраці між всіма суб’єктами освітнього 

процесу  

Програмні результати навчання: 

 ПРН 11.Організовувати спільну діяльність фахівців різних  

галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань 

соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну 

роботу  

ПРН 21. Розуміння сутності педагогічних понять, педагогічного 

процесу, педагогічних закономірностей та принципів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредиту ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методологічні та дидактичні основи 

викладання фахових навчальних дисциплін у процесі підготовки 

соціальних працівників у вищому навчальному закладі 

Тема 1. Методика викладання як галузева наука та навчальна 

дисципліна. 

Тема 2.  Зміст фахової підготовки соціального працівника у закладі 

вищої освіти. 

Тема 3. Загально-дидактичні засади процесу навчання у закладі вищої 

освіти. 

Тема 4. Організаційні особливості процесу навчання в умовах вищих і 

спеціальних навчальних закладів. 

Тема 5.  Викладачі та студенти як суб’єкти навчального процесу. 

Змістовий модуль 2. Методичні засади реалізації завдань 

викладання фахових дисциплін спеціальності “Соціальна робота” 

Тема 6.  Основні форми організації пізнавальної діяльності студентів. 

Тема 7. Лекція як основна форма викладу навчального матеріалу. 

Тема 8. Особливості семінарських, практичних,занять. 

Тема 9. Основні методи, прийоми та засоби навчання під час вивчення 

фахових дисциплін 

Тема 10. Контроль й оцінювання знань студентів. Організація 

самостійної, науково-дослідної роботи студентів. 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Біляковська О. О. Дидактика вищої школи. Львів : ЛНУ ім. І. 

Франка. 2013. 360 с. 

2. Вайнола Р. Методика викладання дисциплін соціально–

педагогічного циклу : навч. посіб. / Р. Вайнола. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. –

140 с. 



 

 

3. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: 

теоретичні та практичні аспекти: навч. посіб. / Вікторія Євгенівна 

Виноградова, Віктор Іванович Юрченко. К.: Каравела, 2018. – 296 с. 

4. Інноваційні технології навчання: Навч. посібн. для студ. вищих 

технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Бахтіярова Х.Ш.; 

наук. Ред. Арістова А.В.; упорядн. словника Волобуєва С.В.]. – К.: НТУ, 2017. 

– 172 с. 

5. Караман О. Л. Міжнародна й національна нормативно-правова 

база забезпечення якості вищої освіти. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 

Педагогічні науки. 2016. № 3 (300). С. 15 – 24. 

6. 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. 

7. Козлова Г.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний 

посібник. - Одеса: ОНЕУ, 2014. 

8. Кошечко Н.В. Методика викладання у вищій школі. Навчальний 

посібник. К.: Обрії, 2013. - 124 с. 

9. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : 

Знання, 2011. 488 с. 

10. Кучинська І. О. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. – 

Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2020. – 291 с. 

11. Малихін О. В. Методика викладання у вищій школі. Київ : КНТ. - 

2014. - 262 с. 

12. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник /В. В 

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

13. Навчально-методичний посібник з асистентської педагогічної 

практики /Укл.: Жилінська О.І., Вижва С.А., Марушкевич А.А., Спіцин Є.С., 

Кошечко Н.В. К.: 2020. - 147 с. 

14. Ортинський В. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. – 471 с. 

15. Соціальна робота: методика викладання : навч.-метод, посіб. / Л. 

Т. Тюптя, І. Б. Іванова. — К. : Університет «Україна», 2011. — 340 с. 

16. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. –К.: Кондор, 2011. –628 с. 

17. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. 2-е вид., доп. 

К. : «Академвидав», 2014. 456 с. 

18. Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних 

дисциплін: навч. посіб. К.: Академвидав. 2011. 224 с. 
 

Додаткова 

1. Караман О. Л., Савченко С. В. Трансформація системи вищої 

освіти в умовах інформаційного суспільства та зовнішніх викликів. Гібридна 

війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, 



 

 

перспективи реінтеграції : зб. наук. праць / За заг. ред. ред. В. С. Курила, С. В. 

Савченка, О. Л. Караман. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 

2017. С. 155 – 166. 

2. 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]. – 
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– 166 с. – С. 96 – 99. 
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4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. пociб. - К.: 
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Електронні інформаційні ресурси 

 
1. Багрій В. Н. Значення «теорії соціальної роботи» у професійній 

підготовці майбутніх соціальних працівників. Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-

педагогічна. 2015. Вип. 25. С. 6–14. URL: http://surl.li/thyq 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014, № 1556-VII. 

[Електронний ресурс] Відомості Верховної Ради України. 2014. – № 37-38. –ст. 

2004. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Клос Л. Значення «Методики викладання соціальної роботи» у 

професійній підготовці майбутніх соціальних працівників. Вісник Львів. ун-

ту. Серія педаг. 2009. Вип. 25. Ч. 4. С. 201–208. URL: http://surl.li/thxn 

4. Козлова Г. М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посіб. 

Одеса: ОНЕУ, 2014. 200 с. URL: http://surl.li/thou 

5. Національна доктрина розвитку освіти в Україні. [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http://ocvita.in.ua/index.php?option. 

6. Тюптя Л. Т. Соціальна робота: методика викладання : навч.-метод. 

посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. К.: Університет «Україна», 2011. 340 с. URL: 

http://surl.li/thrc 

7. Яремчук С. С. Методика викладання соціології і 

соціогуманітарних дисциплін: навч. посіб.. друге вид., переробл. і доповн. 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 296 с. URL: http://surl.li/thyd 

8. Український науково-методичний центр практичної психології і 

соціальної роботи http://www.psyua.com.ua/ 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання: 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, захист індивідуального домашнього завдання (презентація), 

іспит. Методи письмового контролю - письмове опитування, виконання 

http://surl.li/thyq
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://surl.li/thxn
http://surl.li/thou
http://ocvita.in.ua/index.php?option
http://surl.li/thrc
http://surl.li/thyd


 

 

проблемних завдань (ситуативних задач, кейсів), аудиторна контрольна 

робота. До поточної оцінки можуть бути додані бали за участь студента у 

науково- дослідницькій діяльності та виступи на конференціях з 

проблематики дисципліни. 


