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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 

13  

«Механічна інженерія» 

(шифр і назва) 
Обов’язкова 

Загальна кількість го-

дин – 120 годин Спеціальність: 

133  

«Галузеве  

машинобудування» 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 М1 1 -й 

Тижневе  

навантаження: 

аудиторних занять –  

4 год. 

самостійна робота 

студента – 5 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
22 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
76 год. 

Форма контролю:  

диференційований залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Передмова 

В курсі розглядають ефективність застосування різних методичних прийо-

мів для вдосконалення системності викладання, шліфування почуття впевненості і 

навичок ділового спілкування, формування у студентів уміння обґрунтовувати 

свою точку зору, сприймати і оцінювати ситуацію. 

Викладачеві відводиться роль організатора і помічника, а цьому передує 

ґрунтовна творча робота з підготовки методичного забезпечення.  

Мета курсу: ознайомити слухачів з основами навчально-виховного процесу 

у вищій школі і сформувати вміння подавати навчальний матеріал. 

Курс допоможе слухачам оволодіти основами педагогічної майстерності, 

тобто дозволить розробляти, проектувати, викладати та оцінювати ефективність 

навчання. 

Завдання вивчення дисципліни: 

– надати інформацію з теоретичних основ педагогіки; 

– ознайомити з нормативно-правовою базою організації навчального процесу, 

його закономірностями та принципами; 

– розкрити поняття про педагогічні технології та фактори впливу на їх вибір; 

– розкрити поняття про навчальну інформацію, її особливості та принципи роз-

робки; 

– надати інформацію з методів і форм організації навчального процесу у вищій 

школі. 

– проводити аудиторні заняття з урахуванням критеріїв кількісної оцінки якості. 
 

 Інтегральна компетентність  
Здатність розв’язувати складні задачі проектування технологічного облад-

нання, ліній та комплексів і проблеми галузевого машинобудування, що передба-
чає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується неви-
значеністю умов і вимог 

 

Загальні компетентності 

ЗК 3. Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 4. Здатність працювати самостійно та у складі команди, мотивуючи на досяг-

нення спільної мети. 

ЗК 5. Здатність шукати та опрацьовувати інформацію з різних джерел.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 8. Здатність працювати з іншомовною технічною документацією. 
 
Фахові компетентності 
ФК 2. Здатність застосовувати передові для галузевого машинобудування наукові 

факти, концепції, теорії, принципи.  
ФК 10. Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 
 

Soft skills: 

- комунікативні навички:  письмове, вербальне й невербальне спілкування; - 
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уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-

зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-

дови відносин у команді. 

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; 

проводити презентації.  

- керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно/. 

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; уміння 

аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; умін-

ня ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати. 

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, 

повага до навколишніх. 

 
3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ  

Тема №1 Вступна лекція. Теоретичні основи педагогіки [1. c. 8-22, 2, с.6-42] 

– Історія становлення та розвитку педагогічних знань. 

– Педагогіка: об’єкт, предмет, задачі, функції, методи, основні категорії. 

Тема № 2 Навчальний процес: загальні положення,  нормативно-правова 

база організації навчального процесу, його закономірності та принципи [2, 

с.31-42, 6, с.22-38] 

– Нормативно-правова база організації навчального процесу 

– Навчання як процес управління пізнавальними діями студента.  

Тема № 3 Поняття про педагогічні технології. Їх сутність, загальна класифі-

кація, фактори впливу на вибір педагогічних технологій [22, с.24-42, 24, с.36-

48] 
– Сутність та класифікація педагогічних технологій.  

– Фактори, що впливають на обґрунтування вибору педагогічних технологій. 

Тема № 4 Поняття про навчальну інформацію, її особливості, принципи ро-

зробки [12, с.49-58; 25 с.62-78] 
– Поняття навчальної інформації та її особливості. 

– Принципи розробки оптимальної структури навчальної інформації. 

Змістовий модуль 2 МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

    Тема № 5 Методи організації навчального процесу у вищій школі [27, с.44-

52, 21, с.39-48] 

– Поняття про методи навчання та їх класифікація. 

– Характеристика основних методів навчання у вищій аграрній школі. 

   Тема № 6 Форми організації навчання у вищій аграрній школі. Лекція [9, с.24-

32, 24, с.36-48] 
– Поняття про форми організації навчання. 

– Методичні особливості підготовки та проведення лекції. 
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  Тема № 7 Практичне, лабораторне семінарське заняття, практика студентів, 

як форми організації навчання у вищій школі [13, с.34-46, 6, с.32-38] 

– Організація, структура і методика проведення практичних,  лабораторних та 

семінарських занять. 

– Організація дуального навчання, структура і методика проведення практики 

студентів. 

  Тема № 8 Навчальна ділова гра, імітаційні вправи, заняття з аналізу виробни-

чих ситуацій, як форми організації навчання у вищій аграрній школі [22, с.48-

62, 24, с.56-68] 
– Навчальна ділова гра. Класифікація, використання, характерні ознаки, етапи 

проведення. 

– Імітаційні вправи та заняття з аналізу виробничих ситуацій. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на  

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
бали 

лк лаб  пр. СРС 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

1 

Лекція 1 
Вступна лекція. Теорети-

чні основи педагогіки 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Предмет, категорії педа-

гогіки вищої школи. Ви-

ща школа як педагогічна 

система. 

- - 2 - 2 

Самостійна 

робота 1 

Призначення навчання та 

виховання 
- - - 5 4 

2 

Лекція 2 
Навчальний процес (ч. 

1): загальні положення  
2 - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Предмет, категорії педа-

гогіки вищої школи. Ви-

ща школа як педагогічна 

система. 

- - 2  2 

Самостійна 

робота 2 

Організація навчального 

процесу у вищій школі 
- - - 5 4 

3 

Лекція 3 

Навчальний процес (ч. 

2): основні закономірно-

сті та принципи 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Поняття навчального 

процесу, його норматив-

но-правова база, законо-

мірності та принципи. 

- - 2 - 4 

Самостійна 

робота 3 

Структура навчального 

процесу  
- - - 5 3 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на  

самостійну роботу 

Кількість 

годин бали 

4 

Лекція 4 
Поняття про педагогічні 

технології. (ч. 1) 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Поняття навчального про- 

цесу, його нормативноп-

равова база, закономірно-

сті та принципи. 

- - 2 - 4 

Самостійна 

робота 4 

Потреба в застосуванні 

різноманітних педагогіч-

них технологій 

- - - 5 3 

5 

Лекція 5 

Сутність педагогічних 

технологій, загальна 

класифікація, фактори 

впливу на вибір (ч. 2) 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Технологія модульного 

навчання 
- - 2  4 

Самостійна 

робота 5 

Методи навчання дорос-

лих 
- - - 5 3 

6 

Лекція 6 
Поняття про навчальну 
інформацію, її особливос-
ті, принципи розробки  

2 - - - - 

Практичне 
заняття 6 

Технологія модульного 
навчання 

- - 2 - 4 

Самостійна 
робота 6 

Інформаційний простір 
сучасного світу 

- - - 5 3 

7, 8 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК1 - - - 6 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 - 60 год. 12 - 12 36 50 

Змістовий модуль 2. МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
 
 
9 

Лекція 7 
 

Методи організації на-
вчального процесу у 
вищій школі  

2 - - - - 

Практичне 
заняття 7 

Методи навчання. Вибір 
методів навчання 

- - 2 - 4 

Самостійна 
робота 8 

Поняття метод і методика 
- - - 7 4 

 
 
 

 
10 

Лекція 8 
 

Лекція як форма органі-
зації навчання у вищій 
аграрній школі 

2 - - - - 

Практичне 
заняття 8 

Методи навчання. Вибір 
методів навчання 

- - 2 - 4 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на  

самостійну роботу 

Кількість 

годин бали 
Самостійна 

робота 9 
Види і форми лекційних 
занять 

- - - 7 4 

11 

Лекція 9 

Практичне, лабораторне, 
семінарське заняття, як 
форми організації на-
вчання у вищій школі 
(ч.1) 

2 - - - - 

Практичне 
заняття 9 

Лекція як одна з основ-
них форм організації на-
вчального процесу у ви-
щій школі 

- - 2 - 4 

Самостійна 
робота 10 

Особливості застосуван-
ня лабораторно-практич-
них занять 

- - - 7 4 

 
 
 
 
 

12 

Лекція 10 

Практика студентів, як 
форма організації на-
вчання у вищій школі 
(ч.2) 

2 - - - - 

Практичне 
заняття 10 

Лабораторні і практичні 
заняття як форми органі-
зації навчання у вищій 
аграрній школі 

- - 2 - 4 

Самостійна 
робота 11 

Необхідність практичної 
підготовки 

- - - 7 4 

13 
Лекція 11 

 

Ділова гра, імітаційні 
вправи, як форми орга-
нізації навчання у ви-
щій школі 

2 - - - - 

Практичне 
заняття 11 

Організація та контроль 
якості навчальних занять 
у ТДАТУ 

- - 2 - 4 

Самостійна 
робота 12 

Інтерактивні методи на-
вчання 

- - - 7 4 

14, 15 

Самостійна 

робота 13 
Підготовка до ПМК1 - - - 5 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 - 60 год. 10 - 10 40 50 

   Всього з навчальної дисципліни - 120 год.   22 - 22 76 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

1. Що означає поняття «наука» взагалі? 

2. Що означає педагогіка як наука? 

3. Що є предметом педагогіки? 

4. Що є об’єктом педагогіки? 

5. Що таке понятійний апарат педагогіки? 

6. Що  означає поняття «категорія педагогіки»? 

7. Що входить у задачі педагогіки? 

8. Назвіть функції педагогіки. 

9. Що входить у систему педагогічних наук? 

10. Яким документом визначається мова навчання? 

11. Наведіть визначення поняття «навчання». 

12. Наведіть визначення поняття «освіта». 

13. Наведіть визначення поняття «навчальний процес». 

14. Що таке зміст освіти і чим він визначається? 

15. З яких частин складається зміст освіти? 

16. Чим визначається нормативна частина освіти? 

17. Чим визначається вибіркова частина освіти? 

18. Якими нормативними документами визначається зміст, порядок і якість під-

готовки фахівців? 

19. Назвіть умови реальної теорії управління навчальним процесом. 

20. Перелічити принципи навчання у вищому навчальному закладі.  

21. Яка різниця між поняттями «закон» і «закономірність» процесу навчання? 

22. Які існують сучасні системи навчання у ВНЗ? 

23. Що означає поняття «тест»? 

24. Процесуальні характеристики педагогічних технологій.  

25. Програмно-методичне забезпечення педагогічних технологій 

26. Загальні положення модульної системи навчання. 

27. Основні принципи модульності. 

28. Зміст структури навчального процесу за модульним принципом. 

29. Роль модульного контролю у системі навчання. 

30. Загальне поняття про модульно-контекстну технологію навчання.  

31. Загальне поняття про кредитно-модульну систему навчання. 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

1. Що таке метод навчання? 

2. Які складові частини виділяються у структурі метода? 

3. Розкрити сутність найбільш обґрунтованих класифікацій методів. 

4. Які загальні функції виконують всі методи навчання? 

5. Розкрити зміст метода розповіді. 

6. У чому сутність бесіди? 
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7. Якими особливостями відрізняється метод лекції? 

8. Що таке навчальна дискусія? 

9. Розкрити методи робот із книгою. 

10. У чому сутність демонстрації? 

11. Чим відрізняється ілюстрація від демонстрації? 

12. Розкрити зміст відеометоду. 

13. Коли і навіщо застосовується наочний метод навчання? 

14. Що таке лабораторний метод? 

15. У чому особливості практичного метода? 

16. Коли і з якою метою застосовуються пізнавальні ігри? 

17. Розкрити особливості метода програмованого навчання. 

18. Що таке навчаючий контроль? 

19. Чи правомірно виділення ситуаційного метода? 

20. Як здійснюється вибір оптимальних методів навчання? 

21. Що характеризують форми організації навчання?  

22. У чому полягає призначення лекції?  

23. Класифікація типів лекцій. 

24. Критерії вибору типу лекції. 

25. Основні властивості лекції. 

26. Структура, зміст лекції. 

27. Чим у першу чергу необхідно керуватися при відборі і структуруванні зміс-

ту лекції? 

28. Стиль лекції. 

29. Послідовність підготовки до лекції. 

30. Динаміка лекції. 

31. Яка форма проведення заняття у вищому навчальному закладі називається 

лабораторною роботою? 

32. Яка форма проведення заняття у вищому навчальному закладі називається 

практичною роботою? 

33. Що є головними завданнями лабораторної роботи? 

34. Що є метою практичного заняття? 

35. Обґрунтувати структуру лабораторного заняття. 

36. Обґрунтувати структуру практичного заняття. 

37. Перелічити і пояснити методи, які використовуються при проведенні лабо-

раторного заняття. 

38. Які вимоги висуваються до проведення лабораторних робіт? 

39. Перелічити і пояснити умови організацій практичного заняття. 

40. Що включає в себе підготовка викладача до практичного заняття? 

41. Що належить до критеріїв підготовленості студентів до практичного, лабо-

раторного заняття? 
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