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Змістовий модуль «Методика викладання фахових дисциплін» є 

варіабельним складником Програми підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. Мета модуля 

полягає у поглибленні знань та вмінь педагогічних працівників щодо 

концепції, основ теорії і практики, методики і методології викладання 

навчальних дисциплін у системі фахової передвищої освіти. 

Бюджет навчального часу становить 15 годин, із яких лекція (2 год.), 

семінарські заняття (8  год.), самостійна робота (5 год.). 



3 
 

 

ЗМІСТ 

ПРЕАМБУЛА ………………………………………………………… 4 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ……………………………………………… 6 

ЗМІСТ МОДУЛЯ ЗА ТЕМАМИ ……..……………………………. 6 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ…………………………………………………….. 10 

САМОСТІЙНА РОБОТА…………………………………………… 13 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ……………………………………………… 16 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС)……… 19 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………… 23 

 

 



4 
 

ПРЕАМБУЛА 

У Законі України «Про фахову передвищу освіту» визначено, що 

педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти провадять 

навчальну, методичну, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з 

наданням освітніх послуг. Відповідно, розвиток науково-методичної 

компетентності педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти 

– невід’ємна складова їх загального професійно-особистісного розвитку. 

Робоча навчальна програма змістового модуля «Методика викладання 

фахових дисциплін» містить науково-обґрунтований зміст для підвищення 

кваліфікації, спрямована на оновлення та поглиблення професійних знань і 

умінь, які забезпечують виконання професійно-функціональних обов’язків 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. 

Мета змістового модуля полягає у вдосконаленні та розвитку 

спеціальної, методичної та методологічної компетентностей слухачів через 

поглиблення знань та вмінь педагогічних працівників щодо концепції, основ 

теорії і практики, методики і методології викладання навчальних дисциплін у 

системі фахової передвищої освіти, створення сучасного науково-

методичного супроводу освітнього процесу, формування умінь щодо 

реалізації сучасних технологій професійного навчання і виховання.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання низки завдань: 

 актуалізація та систематизація знань із сучасної методики викладання 

фахових дисциплін; 

 формування та удосконалення умінь щодо дидактичного проектування 

освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти; 

 удосконалення умінь щодо проведення занять різних типів та видів; 

 розвиток умінь щодо розробки сучасного навчально-методичного 

супроводу освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти; 

 удосконалення умінь з контролю та корекції ходу і результатів 

освітнього процесу; 

 формування та розвиток умінь щодо реалізації сучасних технологій 

професійного навчання і виховання. 

У результаті підвищення кваліфікації слухач має: 

Програмні результати навчання 

Знання і 

розуміння 

 

 методичних основ дидактичного проектування 

освітнього процесу у закладах фахової передвищої 

освіти; 

 змісту, методів і форм організації сучасного 
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освітнього процесу;  

 методики планування та організації занять різних 

типів і видів, особливостей застосування лекційно-

семінарської форми організації освітнього процесу у 

закладах фахової передвищої освіти; 

 особливостей розробки сучасного навчально-

методичного супроводу освітнього процесу;  

 видів, форм і методів контролю навчальних 

досягнень студентів; 

 прикладних основ реалізації сучасних технологій 

професійного навчання і виховання. 

Розвинені вміння 

 

 здійснювати дидактичне проектування освітнього 

процесу у закладах фахової передвищої освіти на всіх 

рівнях; 

 добирати методи та форми навчання, найбільш 

ефективні для здійснення якісної підготовки студентів;  

 розробляти сучасний навчально-методичний 

супровід навчальних дисциплін у системі фахової 

передвищої освіти; 

 реалізувати сучасні освітні технології для 

формування ключових та професійних компетентностей 

у студентів; 

 удосконалювати науково-методичну 

компетентність шляхом професійно-особистісного 

розвитку педагога.  

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 людиноцентризм, цінність особистості; 

 готовність до змін, гнучкість, постійний 

професійний розвиток; 

 рефлексія професійного розвитку. 

 

Бюджет навчального часу становить 15 годин. 

Освітній процес здійснюється за такими формами: лекція (2 год.), 

семінарські заняття (8  год.), самостійна робота (5 год.). 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
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1. 

Компетентнісний урок як цілісна 

дидактична система: зміст, типологія, 

методичні варіанти 

2    2 

2. 
Технології інтерактивного навчання в 

професійній діяльності педагога 
  2 2 4 

3. 

Сучасні підходи до планування та 

організації освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу 

 6  3 9 

 Разом 2 6 2 5 15 

 

 

 
 

 

ЗМІСТ МОДУЛЯ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Компетентнісний урок як цілісна дидактична система: зміст, 

типологія, методичні варіанти 

Сучасні підходи до планування та організації освітнього процесу на 

засадах компетентнісного підходу. 

Поняття про проектування освітнього процесу. Ієрархія цілей 

педагогічної системи. Етапи проектування освітнього процесу. Визначення 

цілей навчання на діагностичній основі. Таксономія цілей Блума. Рівні 

засвоєння знань, їх характеристика. 

Компетентнісний урок як цілісна дидактична система. Типологія 

сучасного уроку. Вибір структури уроку при плануванні освітнього процесу. 

Методика проведення уроків різних типів та видів. Навчально-методичні 

документи педагога з планування занять у закладах фахової передвищої 

освіти. 

Особливості застосування різних форм організації освітнього процесу у 

закладах фахової передвищої освіти. Лекційно-семінарська форма навчання. 
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Типи та структура лекції. Підготовка та проведення лекції. Переваги та 

недоліки традиційної лекції. Прийоми активізації пізнавальної діяльності 

студентів на лекції. 

Завдання семінару. Види семінарських занять, особливості їх 

організації та проведення. 

Завдання практичних і лабораторних занять у системі теоретичної 

підготовки фахівців. Підготовка педагога до проведення практичного та 

лабораторного занять. Порядок проведення практичного заняття. Організація 

лабораторного заняття. 

 

 

Тема 2. Інтерактивні технології навчання 

Сутність понять «інтерактивність, «інтерактивне навчання». Освітні 

моделі і стратегії. 

Мета і завдання застосування інтерактивних технологій у 

професійному навчанні. 

Провідні ознаки й інструменти інтерактивного навчання.  

Форми інтерактивного навчання.  

Методи інтерактивного навчання: кооперативне навчання, інтерактивна 

дискусія, інтерактивний тренінг, майстер-клас. 

Критерії вибору інтерактивних форм і методів на уроках теоретичного 

навчання.  

 

 

Тема 3. Сучасні підходи до планування та організації освітнього процесу 

на засадах компетентнісного підходу 

Поняття про проектування навчального процесу. Ієрархія цілей 

педагогічної системи. Етапи проектування освітнього процесу. Визначення 

цілей навчання на діагностичній основі. Таксономія цілей Блума. Рівні 

засвоєння знань, їх характеристика. 

Методика розробки проекту вивчення теми програми. Визначення 

процесуального компоненту освітнього процесу. Структурно-логічний, 

понятійний та дидактичний аналіз навчальної інформації. Реалізація 

міжпредметних зв’язків при відборі змісту навчання. Методичне 

опрацювання навчальної інформації. Формування змісту навчання в 

контексті майбутньої професійної діяльності фахівця. 

Методи навчання здобувачів фахової передвищої освіти. Класифікації 

та характеристика методів теоретичної підготовки фахівців. Особливості 
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застосування методів проблемного та інтерактивного навчання на різних 

етапах уроків з теоретичної підготовки фахівців. 

Особливості фронтальної, кооперативно-групової, диференційовано-

групової, індивідуальної, парної форм організації навчальної діяльності 

студентів. Організаційно-методичні аспекти організації навчання у малих 

групах. 

Критерії вибору методів навчання та форм організації навчальної 

діяльності студентів. 

Технологізація освітнього процесу у закладах фахової передвищої 

освіти. Сутність технологічного підходу. Критерії та ознаки технологічності 

навчання. Вибір технології навчання для забезпечення оптимізації освітнього 

процесу. 

Структура технології навчання. Класифікація та характеристика 

інноваційних технологій навчання, особливостей їх застосування для 

розвитку/набуття компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти. 

Сутність, зміст та особливості реалізації технологій моделювання 

професійної діяльності, проектної технології навчання, веб-квест технології, 

технології проблемного навчання, інтерактивних технологій навчання, 

технологій ситуативного навчання у професійній підготовці здобувачів 

фахової передвищої освіти. 

Поняття технології виховання. Характеристика провідних технологій 

виховання та особливості їх реалізації у освітньому процесі закладів фахової 

передвищої освіти. Аналіз та розв’язання педагогічних проблем, що 

виникають у педагогічній діяльності педагога фахової передвищої освіти. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Теми 2. Інтерактивні технології навчання 

Завдання до самостійної роботи. 

1. Опрацювати літературні джерела і скласти конспект за темою самостійної 

роботи. 

2. Створити методичну розробку заняття з використанням інтерактивних 

форм і методів. 

3. Обґрунтувати вибір інтерактивних форм і методів на даному занятті.  

 

Тема 3. Сучасні підходи до планування та організації освітнього процесу 

на засадах компетентнісного підходу 

Завдання до самостійної роботи. 



9 
 

1. Комплексний підхід до методичного забезпечення освітнього процесу. 

Класифікація та дидактичні функції засобів навчання. Паспорт комплексного 

методичного забезпечення дисципліни та його структура. 

2. Модернізація навчально-методичного супроводу у зв’язку з 

цифровізацією освітнього процесу. 

3. Методика розробки сучасного навчально-методичного супроводу 

освітнього процесу. Види робочих зошитів та методика їх застосування у 

процесі теоретичної підготовки фахівців. 

4. Проектування, призначення і функції системи контролю навчальних 

досягнень здобувачів фахової передвищої освіти.  

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та методика їх 

розробки для різних етапів фахової підготовки. Форми, методи і види 

контролю. Методика проведення контрольно-перевірочного уроку у закладах 

фахової передвищої освіти. 

6. Тести як інструмент об'єктивного вимірювання якості знань студентів. 

Методика конструювання тестів різних видів. Рейтингова система 

оцінювання навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
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ПЛАН ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Компетентнісний урок як цілісна дидактична система: зміст, 

типологія, методичні варіанти (лекція - 2 год.) 

Сучасні підходи до планування та організації освітнього процесу на 

засадах компетентнісного підходу. Дидактичне проектування освітнього 

процесу у закладах фахової передвищої освіти.Компетентнісний урок як 

цілісна дидактична система.Типологія сучасного уроку. Методика 

проведення уроків різних типів та видів. Особливості застосування різних 

форм організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти: 

а) лекційно-семінарська форма навчання; 

б) особливості організації та проведення семінарських занять; 

в) підготовка педагога до проведення практичного і лабораторного 

занять. 

 

Питання і завдання для самоконтролю: 

1. Розкрийте особливості планування та організації освітнього 

процесу на засадах компетентнісного підходу. 

2. Як Ви розумієте сутність дидактичного проектування освітнього 

процесу? 

3. Вкажіть ієрархію цілей педагогічної системи. 

4. Що означає постановка цілей навчання на діагностичній основі? 

5. Надайте характеристику рівнів засвоєння знань та умінь студентів. 

6. Назвіть основні форми організації освітнього процесу у закладах 

фахової передвищої освіти. 

7. Наведіть класифікацію типів уроків з теоретичної підготовки 

фахівців. 

8. Які види занять застосовуєте Ви у власній педагогічній діяльності? 

9. У чому особливість застосування системи лекційно-семінарських 

занять у закладах фахової передвищої освіти? 

10. Наведіть прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів під 

час проведення лекції. 

11. Охарактеризуйте види семінарських занять та сучасну методику їх 

проведення. 

12. Визначте види лабораторно-практичних робіт з предмету та 

особливості їх проведення. 
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Тема 2. Технології інтерактивного навчання в професійній діяльності 

педагога 

Питання для обговорення 

1. Технологізація освітнього процесу у закладах фахової передвищої 

освіти. 

2. Вибір технології навчання для забезпечення оптимізації освітнього 

процесу. 

3. Класифікація та характеристика інноваційних технологій навчання. 

4. Особливості застосування технологій навчання для 

розвитку/набуття компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти. 

5. Характеристика провідних технологій виховання та особливості їх 

реалізації у освітньому процесі закладів фахової передвищої освіти. 

 

Теми доповідей 

1. Сутність технологічного підходу в освіті. 

2. Структура технології навчання. 

3. Інноваційні технології навчання професії та їх застосування в 

освітньому процесі закладів фахової передвищої освіти. 

4. Поняття технології виховання. 

5. Способи та засоби реалізації сучасних технологій виховання у 

закладах фахової передвищої освіти. 

6. Удосконалення методики викладання і застосування новітніх 

педагогічних технологій в освітньому процесі. 

 

Питання і завдання для самоконтролю: 

1. Проаналізуйте ознаки технологічного підходу у закладах фахової 

передвищої освіти. 

2. Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття значення 

терміну «технологія навчання». 

3. Як співвідносяться методика та технологія навчання? 

4. Визначте структурні складові технології навчання. 

5. Охарактеризуйте сутність та зміст інноваційних технологій 

навчання професії. 

6. Проаналізуйте особливості реалізації провідних технологій 

навчання професії у закладах фахової передвищої освіти. 

7. Розкрийте сутність поняття технології виховання. 

8. Наскільки актуальним на сьогодні є застосування певних 

технологій виховання у освітньому процесі закладів фахової передвищої 

освіти? 
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9. Наведіть приклади педагогічних проблем, що виникають у 

педагогічній діяльності педагога фахової передвищої освіти. Опишіть 

способи їх вирішення. 

10. Назвіть основні шляхи удосконалення методики викладання 

фахових дисциплін. Відповідь обґрунтуйте. 

 

 

Тема 3. Сучасні підходи до планування та організації освітнього процесу 

на засадах компетентнісного підходу (спецкурс - 6 год.) 

Поняття про проектуванні навчально процесу. Етапи та алгоритм 

проектування. Цілепокладання як етап проектування професійно-теоретичної 

підготовки. Дидактичний аналіз змісту навчання в контексті майбутньої 

професійної діяльності фахівця. Характеристика рівнів засвоєння 

навчального матеріалу.  

Методика розробки дидактичного проекту вивчення теми програми. 

Формування змісту навчання в контексті майбутньої професійної діяльності 

фахівця. Особливості застосування сучасних методів навчання у освітньому 

процесі закладів фахової передвищої освіти. Класифікації та характеристика 

методів теоретичної підготовки фахівців. Форми організації навчальної 

діяльності студентів на заняттях з фахової підготовки. Характеристика 

основних підходів до вибору оптимальних методів навчання та форм 

організації навчальної діяльності здобувачів фахової передвищої освіти. 

Аналіз та розв’язання педагогічних проблем, що виникають у педагогічній 

діяльності педагога фахової передвищої освіти. 

 

Питання і завдання для самоконтролю: 

1. Визначте поняття «зміст навчання». 

2. Які складові входять до змісту загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін у закладах фахової передвищої освіти? 

3. Як реалізувати міжпредметні зв’язки у процесі відбору навчального 

матеріалу? 

4. Згадайте класифікації методів навчання, з якими Ви знайомі. За 

якими основними ознаками різними авторами групуються методи? 

5. Визначте методи теоретичної підготовки фахівців, що забезпечують 

репродуктивне (продуктивне) засвоєння навчального матеріалу. 

6. Проаналізуйте особливості застосування інтерактивних методів 

навчання у освітньому процесі закладів фахової передвищої освіти. 

7. Охарактеризуйте форми організації навчальної діяльності студентів. 
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8. Назвіть переваги та недоліки кожної з форм організації навчальної 

діяльності здобувачів фахової передвищої освіти.  

9. Як впливає специфіка професії на обрання форм та методів 

теоретичної підготовки фахівців? 

10. Охарактеризуйте взаємозв’язок між рівнем засвоєння навчального 

матеріалу студентами та методами викладання. 

11. Визначте переваги та недоліки методів навчання, які Ви 

застосовуєте при викладанні загальнотехнічних та спеціальних дисциплін у 

закладах фахової передвищої освіти. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧІВ 

 

Самостійна робота – складник освітнього процесу, яка забезпечує 

індивідуалізацію розвитку ключових, загальнопрофесійних та професійних 

компетентностей слухачів упродовж курсів підвищення кваліфікації. 

Пропоновані до кожної теми змістового модуля питання і завдання для 

самоконтролю мають за мету мотивувати слухачів до здійснення 

самоосвітньої діяльності, спрямованої на розвиток професійної 

компетентності у сфері освітнього моніторингу, самооцінювання і 

самовдосконалення, розвинути вміння щодо:  

 застосування отриманих знань в процесі організаційно-

педагогічного супроводу освітнього процесу у закладах освіти; 

 проектування власної педагогічної та/або управлінської діяльності, 

з використанням набутих знань та умінь. 

 

Тема 2. Технології інтерактивного навчання в професійній 

діяльності педагога 

Питання для самоконтролю: 

1. Сформулюйте сутність понять «інтерактивність, «інтерактивне 

навчання».  

2. Сформулюйте мету і завдання застосування інтерактивних 

технологій у професійному навчанні. 

3. Назвіть провідні ознаки й інструменти інтерактивного навчання.  

4. Визначте форми інтерактивного навчання.  

5. Які методи навчання професії відносяться до інтерактивних? 

6. Сформулюйте критерії вибору інтерактивних форм і методів на 

уроках теоретичного навчання.  
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Тема 3. Сучасні підходи до планування та організації освітнього процесу 

на засадах компетентнісного підходу (3 год.) 

Комплексний підхід до методичного забезпечення освітнього процесу. 

Класифікація та дидактичні функції засобів навчання. Паспорт комплексного 

методичного забезпечення дисципліни та його структура. 

Модернізація навчально-методичного супроводу у зв’язку з 

цифровізацією освітнього процесу. 

Методика розробки сучасного навчально-методичного супроводу 

освітнього процесу. Види робочих зошитів та методика їх застосування у 

процесі теоретичної підготовки фахівців. 

Сутність понять «педагогічний контроль» та «моніторинг навчальних 

досягнень студентів». Проектування, призначення і функції системи 

контролю навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти.  

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та методика їх 

розробки для різних етапів фахової підготовки. Форми, методи і види 

контролю. Методика проведення контрольно-перевірочного уроку у закладах 

фахової передвищої освіти. 

Тести як інструмент об'єктивного вимірювання якості знань студентів. 

Методика конструювання тестів різних видів. Рейтингова система 

оцінювання навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

 

 

Питання і завдання для самоконтролю: 

1. У чому полягає сутність комплексного підходу до методичного 

забезпечення освітнього процесу? 

2. Наведіть класифікацію засобів навчання. 

3. Проаналізуйте дидактичні можливості мультимедійних презентацій, 

електронних підручників, електронних дидактичних тестів, електронних 

плакатів тощо. 

4. Визначте вимоги до дидактичних засобів навчання. 

5. Обґрунтовано оберіть навчально-методичний супровід занять 

різних видів: проблемної лекції, уроку систематизації та узагальнення знань, 

лабораторно-практичної роботи. 

6. Запропонуйте напрями вдосконалення навчально-методичного 

супроводу занять різних видів. 

7. Розкрийте сутність процесів контролю та оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

8. Надайте характеристику методів контролю. 
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9. Які види навчального контролю здійснюють у закладах фахової 

передвищої освіти? 

10. Які переваги має тестування над іншими формами контролю? 

11. Чому за допомогою тестових завдань закритого типу можна 

проконтролювати лише перший рівень засвоєння? 

12. За допомогою яких тестових завдань контролюється другий та 

третій рівні засвоєння? 

13. Що називають батареями тестів та тестами-сходами? 

14. Який варіант підрахунку правильних відповідей при тестуванні 

більш об’єктивний: за кількістю правильно виконаних тестів чи за кількістю 

правильно виконаних суттєвих операцій у тесті? 

15. Проаналізуйте доцільність впровадження при навчанні професії 

рейтингової система оцінювання навчальних досягнень студентів. 
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Програмні результати навчання слухачів у межах опанування змісту 

тем оцінюються на основі самооцінювання, оцінювання роботи на 

семінарських заняттях, спостереження як методу контролю. 

Критерії оцінювання роботи на семінарських заняттях (при 

обговоренні проблеми): усна відповідь на поставлене запитання; коментар з 

приводу проблематики заняття; активна участь в обговоренні. 

Діагностична карта результативності викладання модуля: 

  

№ Тема Оцінка рівня 

ознайомлення з 

проблематикою 

на початку 

спецкурсу 

Оцінка рівня 

ознайомлення з 

проблематикою 

рівня на  кінець 

спецкурсу 

п
о

ч
а
т
к

о
в

и
й

 

се
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ед
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ій
 

д
о
ст

а
т
н

ій
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й
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и
й
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о
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в
и
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к

и
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1. Зміст, методи і форми організації 

сучасного освітнього процесу  

        

2. Технології професійного навчання 

і виховання 

        

3. Які нові знання, уміння, компетенції Ви отримали, поглибили, 

удосконалили? 

4. З якими труднощами зіткнулись під час опрацювання матеріалів 

спецкурсу? 

5. Ваші побажання щодо змістовних, процесуальних складників модуля. 

 

 

ТЕСТИ 

1. Дидактичне проектування освітнього процесу – це: 

а. вибір форм і методів навчання, що будуть ефективними для 

формування знань і умінь студентів; 

б. формування змісту навчання на уроці згідно поурочно-тематичного 
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плану та застосування тестового контролю знань та умінь студентів; 

в. системно обґрунтований вибір змісту, методів, організаційних форм і 

засобів навчання та адекватних їм методів контролю у відповідності до 

цілей навчання з урахуванням рівня засвоєння знань і умінь студентів, їх 

індивідуальних особливостей. 

 

2. Які методи доцільно використовувати на уроці засвоєння нових знань 

при вивченні нового складного навчального матеріалу при відсутності у 

студентів базових (опорних) знань: 

а. дослідницький; 

б. частково-пошуковий (евристичний); 

в. репродуктивний; 

г. пояснювально-ілюстративний; 

д. проблемний виклад. 

 

3. Яким чином педагогічні працівники обирають методи навчання: 

а. згідно з вимогами Державного стандарту; 

б. самостійно, з урахуванням педагогічних і методичних вимог; 

в. згідно рішенню методичної комісії. 

 

4. При якій формі організації навчальної діяльності студентів 

забезпечується формування комунікативних умінь: 

а. при індивідуальній, 

б. при фронтальній, 

в. при роботі в малих групах. 

 

5. Тип уроку визначається: 

а. найважливішим структурним елементом; 

б. дидактичною метою уроку; 

в. видом навчальних завдань, що виконують студенти; 

г. змістом навчання; 

д. методикою проведення уроку. 

 

6. Вид уроку визначається: 

а. найважливішим структурним елементом; 

б. дидактичною метою уроку; 

в. видом навчальних завдань, що виконують студенти; 

г. змістом навчання; 

д. методикою проведення уроку. 

 

7. Які з представлених видів тестів відносяться до відкритих: 

а. на ідентифікацію; 
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б. на розрізнення; 

в. конструктивні; 

г. на встановлення відповідності 

 

8. Серед наведених нижче ознак вкажіть ту, яка не є характерною для 

технології навчання: 

а. гарантованість досягнення результатів навчання; 

б. діагностичне визначення цілей навчання; 

в. залежність від суб’єктивних педагогічних факторів; 

г. проектованість. 

 

9. Які дидактичні цілі семінарських занять: 

а. систематизація та закріплення знань, отриманих на лекціях; 

б. формування практичних умінь; 

в. формування професійно грамотної мови, умінь складати план виступу; 

г. удосконалення досвіду експериментальної діяльності. 
  

10. Вкажіть вимоги до організації роботи студентів над проектом: 

а. наявність проблеми; 

б. використання комп’ютера; 

в. значущість очікуваних результатів; 

г. самостійна діяльність студентів; 

д. використання дослідницьких методів. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 

Веб-квест – це технологія орієнтована на студентів, занурених у 

процес навчання, яка розвиває їх критичне мислення. Завдяки 

конструктивному підходу до навчання, студенти не лише добирають і 

упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою 

діяльність на поставлене перед ними завдання. 

Групова форма організації навчальної діяльності – це форма 

навчальної діяльності студентів на занятті, що характеризується розбиттям 

колективу на групи; це така форма організації навчального процесу, коли 

студенти, працюючи у малих (2-7 осіб) групах, об'єднані спільною 

навчальною метою і колективно-розподіленою діяльністю, а педагог керує 

роботою кожного з них опосередковано, через завдання, якими він спрямовує 

діяльність малих груп. 

Дидактичне проектування освітнього процесу можна розглядати, як 

системно обґрунтований вибір дидактичних цілей, змісту, методів, 

організаційних форм і засобів навчання та адекватних їм методів контролю у 

відповідності до поставлених цілей з урахуванням рівня засвоєння знань, 

умінь і навичок, індивідуальних особливостей студентів. 

Зміст навчання – це педагогічно обґрунтована, логічно побудована, 

зафіксована в робочих навчальних програмах науково-технічна інформація 

для формування знань, умінь і навичок, необхідних для виконання фахівцем 

професійної діяльності визначеного рівня. 

Індивідуальна форма організації навчальної діяльності передбачає 

самостійне виконання студентом однакових для всієї групи завдань без 

контакту з іншими студентами, але в єдиному для всіх темпі.  

Інтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), 

де і учень і педагог є рівноправними суб’єктами навчального процесу, 

розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, 

вміють здійснювати. 

Компетентнісний підхід – спрямованість освітнього процесу на 

досягнення інтегральних результатів у навчанні, якими є загальні (базові, 

ключові) і спеціальні (предметні) компетентності тих, хто навчається. 

Загальні (базові, ключові) компетентності забезпечують наступність і 

послідовність навчання впродовж усього життя людини, вони поступово 

поглиблюються і збагачуються залежно від рівня освіти. У вищій освіті та 

професійній підготовці виділяють, крім загальних (базових, ключових), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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професійні (пов'язані із спеціальністю) та фахові (пов'язані із спеціалізацією) 

компетентності. 

Компетентність – інтегральна системна характеристика особистості, 

здатність людини завдяки наявності у неї певних знань, умінь, досвіду й 

інших когнітивних та абілітивних якостей ефективно діяти у певній галузі, 

досягаючи позитивних результатів.  

Компетенція – галузь діяльності, в якій людина завдяки наявності у неї 

відповідної компетентності і, у разі потреби, спеціальних повноважень 

здатна ефективно діяти, досягаючи позитивних результатів. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, за якої студент під 

керівництвом викладача проводить природничі або імітаційні експерименти 

чи досліди з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної 

навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною 

апаратурою, методикою експериментальних досліджень. 

Ле́кція – основна форма проведення навчальних занять, призначених 

для засвоєння теоретичного матеріалу. Усний виклад предмета викладачем, 

а також публічне читання на яку-небудь тему. 

Метод навчання – спосіб впорядкованої взаємопов'язаної діяльності 

педагога і студентів, направлений на рішення задач навчання, виховання і 

розвитку студентів у процесі навчання. 

Методи контролю – це способи діагностичної діяльності, які 

дозволяють здійснювати зворотний зв'язок у процесі навчання з метою 

отримання даних про успішність навчання, ефективність навчального 

процесу.  

Моніторинг навчальних досягнень студентів – це дослідження рівня 

навчальних досягнень студентів за семестр чи інший проміжок часу, 

порівняння з аналогічними показниками за попередні навчальні періоди, 

відстеження динаміки зміни показників, визначення проблемних питань. 

Навчально-методичний супровід освітнього процесу – це розробка та 

створення оптимальної системи навчально-методичної документації, засобів 

навчання, необхідних для повного та якісного навчання предметів, професій 

в межах програми та відведеного навчальним планом часу. 

Паспорт комплексного методичного забезпечення – це документ, в 

якому зафіксована навчально-методична література, а також оптимальний 

набір засобів навчання, необхідних для повного та якісного вивчення всіх 

вузлових питань щодо теми програм теоретичного чи виробничого навчання.  

Педагогічний контроль – система перевірки результатів навчання і 

виховання студентів. Головна мета контролю полягає у визначенні якості 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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засвоєння навчального матеріалу, ступеня відповідності сформованих умінь 

та навичок цілям і завданням навчання того чи іншого навчального предмета. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. 

Проблемне навчання – це тип навчання, при якому викладач, 

систематично створюючи проблемні ситуації і організовуючи діяльність 

студентів з рішення навчальних проблем, забезпечує оптимальне поєднання 

їх самостійної пошукової діяльності з засвоєнням готових висновків науки.  

Проектна технологія навчання – це система навчання, за якої 

студенти набувають знань і умінь в процесі планування і виконання 

практичних завдань-проектів, які поступово ускладнюються.  

Робочий зошит – навчальне видання, на основі якого відбувається 

засвоєння нового навчального матеріалу та формування практичних умінь, а 

також організація самостійної роботи учнів (студентів, слухачів), контроль їх 

навчальних досягнень. 

Семінар – це особлива форма навчальних практичних занять, яка 

полягає у самостійному вивченні студентами окремих питань і тем 

лекційного курсу з наступним оформленням навчального матеріалу у вигляді 

рефератів, доповідей, повідомлень тощо. 

Тести – стандартизовані завдання, за наслідками виконання яких 

судять про психофізіологічні та особові характеристики, а також знання, 

уміння і навички випробовуваного. 

Технологізація освітнього процесу – це дотримання змісту і 

послідовності навчально-виховних етапів, що потребує особливої уваги до 

використання, розвитку і вдосконалення педагогічних технологій. 

Технології моделювання професійної діяльності передбачають 

імітацію студентами професійної діяльності в процесі навчання, при цьому 

вони знайомляться з цілісною професійною діяльністю, у них формуються 

комплексні уміння та навички, професійно-важливі якості особистості, 

цілісно-мотиваційні орієнтації. 

Технологія виховання – це строго обґрунтована система педагогічних 

засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення 

конкретного виховного завдання. 

Технологія навчання – це упорядкована сукупність і послідовність 

методів і процесів, які забезпечують реалізацію проекту дидактичного 

процесу і досягнення діагностованого результату. 
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Урок –  організаційна форма навчального процесу, обмежена 

визначеним відрізком часу, яка проводиться педагогом із групою студентів 

постійного складу і включає мету, зміст, методи, форми і засоби навчання  

для рішення задач навчання, розвитку та виховання.  

Форма організації навчальної діяльності – це спільна взаємодія 

педагога і студентів у процесі навчання, що здійснюється в певному порядку 

і встановленому режимі. 

Фронтальною формою організації навчальної діяльності студентів 

називають такий вид діяльності на уроці, коли вся група під безпосереднім 

керівництвом педагога виконує спільне завдання. 
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