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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин –90 

 

 

змістових модулів – 2 

 

 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

другий (магістерський) 

Нормативна 

 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

14 год.  год. 

Практичні, семінарські 

12 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

64 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

екзамен 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 2.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Методика і технології 

викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних 

закладах»: 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. 

 

3. 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. 

 
4. Структура навчальної дисципліни

 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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. 

 

10 

 

2 

 

 

 

 

 

8 
     

Тема 2. Зміст фахової 

підготовки 

соціального 

працівника у закладі 

вищої освіти. 

 

12 

 

2 

 

2 

  

8 
     

Тема 3. Загально-

дидактичні засади 

процесу навчання у 

закладі вищої освіти. 

 

12 

 

2 

 

2 

  

8 
     

Тема 4. Організаційні 

особливості процесу 

навчання в умовах 

вищих і спеціальних 

навчальних закладів. 

 

10 

 

 

 

2 

  

8 
     

Тема 5. Викладачі та 

студенти як суб’єкти 

навчального процесу. 

 

10 

 

2 

 

 

  

8 
     

Разом за 

змістовим 

54 8 6  40      



 

  

модулем 1 

Змістовий модуль 2. Методичні засади реалізації завдань викладання 

фахових дисциплін спеціальності “Соціальна робота” 
Тема 6. Основні форми 

організації 

пізнавальної діяльності 

студентів. 

 

7 

 

2 

 

 

 

 

 

5 
     

Тема 7. Лекція як 

основна форма викладу 

навчального матеріалу. 

 

7 

 

 

 

2 

  

5 
     

Тема 8. Особливості 

семінарських, 

практичних,занять. 

 

7 

 

2 

 

 

  

5 
     

Тема 9. Основні 

методи, прийоми та 

засоби навчання під 

час вивчення фахових 

дисциплін 

7  2  5      

Тема 10. Контроль й 

оцінювання знань 

студентів. Організація 

самостійної, науково-

дослідної роботи 

студентів. 

8 2 2  4      

Разом за змістовим 

модулем 2 

36 6 6  24      

Усього годин 90 14 12  64      

   

  5. Теми семінарських занять

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              6. Теми практичних  занять
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Зміст фахової підготовки соціального працівника у 

закладі вищої освіти. 

2 

2 Загально-дидактичні засади процесу навчання у закладі 

вищої освіти. 

2 

3 Організаційні особливості процесу навчання в умовах 

вищих і спеціальних навчальних закладів. 

2 

4 Лекція як основна форма викладу навчального 

матеріалу. 

2 

5 Основні методи, прийоми та засоби навчання під час 

вивчення фахових дисциплін 

2 

6 Контроль й оцінювання знань студентів. Організація 

самостійної, науково-дослідної роботи студентів. 

2 



 

  

 Разом  12 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Методика викладання як галузева наука та навчальна 

дисципліна. 

8 

2 Зміст фахової підготовки соціального працівника у 

закладі вищої освіти. 

8 

3 Загально-дидактичні засади процесу навчання у закладі 

вищої освіти. 

8 

4 Організаційні особливості процесу навчання в умовах 

вищих і спеціальних навчальних закладів. 

8 

5 Викладачі та студенти як суб’єкти навчального 

процесу. 

8 

6 Основні форми організації пізнавальної діяльності 

студентів. 

5 

7 Лекція як основна форма викладу навчального 

матеріалу. 

5 

8 Особливості семінарських, практичних,занять. 5 

9 Основні методи, прийоми та засоби навчання під час 

вивчення фахових дисциплін 

5 

10 Контроль й оцінювання знань студентів. Організація 

самостійної, науково-дослідної роботи студентів. 

4 

 Разом  64 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних занять; 

[2] – написання рефератів, есе; 

[3] — виконання індивідуальних  завдань. 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Не передбачено 

10. Методи навчання 

1. Лекція (пояснення, розповідь, презентація, бесіда) 

2. Практичні заняття (індукція, дедукція, пошук інноваційних 

підходів, дискусія). 



 

  

3. Самостійна робота (самостійне опрацювання літературних джерел та 

нормативних документів, підготовка тез за темою кваліфікаційної роботи 

магістра, презентація та публічний захист) 

 

11. Методи контролю 

Контроль рівня знань студентів щодо засвоєння ними тем з дисципліни  

«Методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах» включає: 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента з теоретичних 

питань та виконання ними конкретних завдань. Поточний контроль також 

включає перевірку самостійної роботи студента (конспект самопідготовки до 

практичного заняття, конспектування монографій, статей, підбор наукової 

літератури до конкретних тем, підготовка рефератів та презентацій з окремих 

тем курсу). 

Проміжний контроль проводиться по завершенні вивчення тематичних 

розділів у вигляді контрольної роботи. 

Підсумковий контроль проводиться по закінченні вивчення курсу з 

метою оцінювання результатів засвоєння навчального матеріалу. Формою 

підсумкового контролю з дисципліни «Методика і технології викладання 

фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах» є іспит. 

 

12. Питання для підсумкового контролю (екзамену) 

1. Генеза професійної підготовки соціальних працівників у системі 

вищої освіти. 

2. Стандарти фахової підготовки соціальних працівників. 

3. Зміст професійної освіти. Освітня програма підготовки фахівців 

з соціальної роботи. 

4. НМК з навчальної дисципліни. 

5. Сутність процесу навчання у закладах вищої освіти. 

6. Структура і зміст, теоретичні та методологічні аспекти 

особистісно-орієнтованого навчання. 

7. Функції та принципи навчального процесу у ЗВО. 

8. Основні форми та методи організації навчання у вищих та 

спеціальних навчальних закладах. 

9. Вимоги до організації аудиторного та поза аудиторного 

навчання. 

10. Активні та інтерактивні методи активізації навчально –

пізнавальної діяльності. 

11. Інноваційні технологій навчання. 

12. Педагогічна та професійна компетентність викладача. 

13. Індивідуальний підхід до студента (учня). 

14. Стратегія поведінки викладача. Особливості психології поведінки 

викладача. 



 

  

15. Корекція труднощів педагогічного спілкування викладача зі 

студентами. 

16. Мотивація студентів (учнів) до навчальної діяльності. Способи 

мотивації. 

17. Самоорганізація педагога в процесі викладацької діяльності. 

18. Лекція як основна форма навчальних занять у ВНЗ. 

19. Структура лекції та її види. План-конспект лекції. Етапи 

підготовки лекції. Функції. 

20. Реалізація дидактичних вимог до кожного розділу змісту лекції. 

Вибір і реалізація методів і засобів пояснення матеріалу за допомогою лекції. 

21. Критерії оцінювання лекторської майстерності. Специфіка 

лекційного викладання фахових дисциплін. 

22. Засоби підвищення ефективності лекції у викладанні фахових 

дисциплін. 

23. Семінарське заняття як форма організації навчання. 

24. Методика підготовки та проведення різних видів семінарів із 

фахових дисциплін. 

25. Методичні основи проведення практичних занять з фахових 

дисциплін. 

26. Підготовка викладача до практичних, семінарських та 

індивідуальних занять і консультацій у вищій школі. 

27. Методи навчання у вивченні фахових дисциплін. 

28. Засоби навчання, їх функції та різновиди. 

29. Різновиди наочності у викладанні фахових дисциплін. 

30. Методи та форми активізації процесу вивчення та засвоєння 

фахових дисциплін. 

31. Поняття якості освіти і її критерії. Суть процедури контроля 

якості освіти. 

32. Види, форми і методи контролю якості освіти. 

33. Психологічно-педагогічні особливості та проблеми проведення 

контрольних процедур. 

34. Варіативність підходів до оцінювання знань студентів. 

35. Особливості самостійної роботи студентів. Види самостійної 

навчальної роботи студентів. 

36. Методичні прийоми організації керівництва та контролю за 

самостійною роботою студентів. 

37. Інноваційні технології в самостійній роботі студентів. 

38. Управління самостійною роботою студентів. Індивідуалізація 

самостійної роботи студентів. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

20 20 20 20 20 100 



 

  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна та робоча програми навчальної дисципліни «Методика 

і технології викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних 

навчальних закладах». 

2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та 

самостійного вивчення дисципліни. 

3. Перелік питань до іспиту. 

4. Контрольні завдання «Методика і технології викладання фахових 

дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах». 

 

14. 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 
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