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  Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Технології педагогічних процесів» вивчається 

на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика здобувачами вищої освіти меха-

ніко-технологічного факультету спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

освітнього ступеню «Магістр» на протязі 1 семестру 1 курсу. Дисципліна необхідна 

майбутньому фахівцеві для оволодіння основами викладацької діяльності з навич-

ками ефективного застосування різних методичних прийомів для вдосконалення си-

стемності викладання, шліфування почуття впевненості і навичок ділового спілку-

вання, формування у здобувачів вищої освіти другого рівня вміння обґрунтовувати 

свою точку зору, адекватно сприймати і оцінювати різні ситуації. 

 

Метою дисципліни «Технології педагогічних процесів» є ознайомлення з ос-

новами навчально-виховного процесу у вищій школі і формування вміння подавати 

навчальний матеріал. 

Курс допоможе слухачам оволодіти основами педагогічної майстерності, тоб-

то дозволить розробляти, проектувати, викладати та оцінювати ефективність на-

вчання здобувачів вищої освіти. 

 

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 ро-

зробки; 

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

школі. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність Загальні компетентності (ЗК) 

Спеціальні 

(фахові) 

компетент-

ності (ФК) 

Результати навчання (РН) 

133 «Галузеве 

машинобуду-

вання» 

ЗК 3. Здатність навчатися та 

оволодівати сучасними знання-

ми.  

ЗК 4. Здатність працювати са-

мостійно та у складі команди, 

мотивуючи на досягнення спі-

льної мети. 

ЗК 5. Здатність шукати та опра-

цьовувати інформацію з різних 

джерел.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися 

державною фаховою мовою як 

усно, так і письмово.  

ЗК 8. Здатність працювати з 

іншомовною технічною доку-

ментацією. 

ФК 2. Здат-

ність засто-

совувати пе-

редові для 

галузевого 

машинобуду-

вання наукові 

факти, кон-

цепції, теорії, 

принципи.  

ФК 10. Здат-

ність засто-

совувати но-

рми галузе-

вих стандар-

тів. 

РН 2. Знати положення механіки і машинобу-

дування для спроможності окреслювати перс-

пективи їхнього розвитку.  

РН 5. Системно аналізувати інженерні об'єкти, 

процеси і методи.  

РН 6. Працювати з різними джерелами техніч-

ної інформації на фізичних і електронних носі-

ях, зокрема, іноземною мовою.  

РН 12. Вирішувати проблеми забезпечення ста-

лого розвитку при виконанні технічних завдань.  

РН 17. Використовувати навички результативно 

працювати самостійно та у складі команди.  

РН 18. Успішно спілкуватися з інженерним спі-

втовариством.  

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1  Вступна лекція. Теоретичні основи педагогіки  

2 Навчальний процес: загальні положення,  нормативно-правова база організації на-

вчального процесу, його закономірності та принципи 

3 Поняття про педагогічні технології. Їх сутність, загальна класифікація, фактори 

впливу на вибір педагогічних технологій 

4 Поняття про навчальну інформацію, її особливості, принципи розробки 

5 Методи організації навчального процесу у вищій школі 

6 Форми організації навчання у вищій аграрній школі. Лекція 

7 Практичне, лабораторне семінарське заняття, практика студентів, як форми органі-

зації навчання у вищій школі 

8 Навчальна ділова гра, імітаційні вправи, заняття з аналізу виробничих ситуацій, як 

форми організації навчання у вищій аграрній школі 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Предмет, категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система.  

2. Поняття навчального процесу, його нормативно-правова база, закономірності та 

принципи. 

3. Технологія модульного навчання 

4. Методи навчання. Вибір методів навчання 

5. Лекція як одна з основних форм організації навчального процесу у вищій школі 

6. Лабораторні і практичні заняття як форми організації навчання у вищій аграрній 

школі 

7. Організація та контроль якості навчальних занять у ТДАТУ 

 

Політика курсу 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти може буде неатестований 
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з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час 

консультацій або на Освітньому порталі університеті. 

 Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посе-

редництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за пого-

дженням із викладачем курсу.  

 Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти дис-

циплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, дбайливо 

ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік освітньо-

го процесу. 
Рекомендована література 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія.- К.: Либідь, 1998.- 497 с. 

2. Алексюк А.М., Помогайба В.І. Загальні методи навчання / /Педагогіка/ Під ред. 

М.Д.Ярмаченка.—К.: Вища школа, 1986.- 299 с. 

3. Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. Видання перше.- К.: 

Українська видавнича спілка, 1997.- 41 с. 

4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник для студентів магістрату-

ри.-Київ:Центр навчальної літератури,2006.-384 с. 

5. Галушко Т.Є. Лекція у вищій школі. К.: Вища школа, 1971.- 75 с. 

6. Бойко, В.С., Петриченко, С.В., Олексієнко, В.О. (2020). Вдосконалення методики про-

ведення практичних занять з дисципліни «Розрахунки і конструювання обладнання ха-

рчових виробництв». 

7. Петриченко С. В. и др. Інноваційні методики викладання технічних дисциплін. – 2017. 

8. Олексієнко, В.О., Ломейко, О.П., Петриченко, С.В. (2020). Професійно-технічне на-

вчання в ТДАТУ. 

9. Лузан П.Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі: Навчальний 

посібник.-К.:Аграрна освіта, 2003.-229 с.  

10. Педагогіка / Под общ. ред. А.П. Кондратюка.- К.: Вища школа, 1982.- 382 с. 

11. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов.- Він-

ниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 2001.- 200 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

- Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/   

- Література та електронні ресурси методичного кабінету кафедри ОПХВ ім. профе-

сора Ф.Ю. Ялпачика 

- Сайт кафедри ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/pedahohichna-praktyka/  

- Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=822  

- Бібліотека електронних ресурсів кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика 

http://ophv.tsatu.edu.ua/  
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