
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код. ОК57А2010703 
2. Назва  Дидактичні засади викладання у вищій школі 
3. Тип  Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІІ (освітньо-науковий). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище,   ініціали лектора/лекторів,   науковий ступінь, 
посада: Кочубей А.В., к.п.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

– володіти основними категоріями  дидактики вищої школи і застосовувати їх при виконанні 

теоретичних і практичних завдань; 

– ставити мету, планувати та вирішувати педагогічні завдання; 

– організовувати освітній процес у закладі вищої освіти. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що формують 

відповідні професійні компетентності даного рівня вищої освіти. 

12. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Психолого-педагогічні основи професійної діяльності», «Методика викладання у вищій школі». 

       13.Зміст курсу: Дидактичні засади професійної освіти у контексті фундаментальних педагогічних теорій. 

Особливості застосування загальнодидактичних принципів у вищій професійній освіті. Особливості освітнього 

процесу у ЗВО. Зміст освіти у вищій школі. Методи, засоби, форми організації навчання у закладі вищої освіти. 

Інноваційні моделі навчання у вищій школі. Дидактичні засади моделювання індивідуально-особистісного стилю 

пізнавальної діяльності студентів закладів вищої освіти. Сучасні технології навчання у вищій школі 

14.Рекомендовані навчальні видання (зазначити до 5 джерел): 

1. Кочубей А.В., Якубовська С.С. Педагогіка та методика викладання у вищій школі.  Навч. посібник. Рівне: 

НУВГП, 2017.  292 с.  

2. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін..; За ред.. З.Н. 

Курлянд. -  з-тє вид., перероб. і доп.  К.: Знання, 2007.  495 с. 

3. Максименко С. Д., Євтух М. Б., Цехмістер Я. В., Лазуренко О. О. Психологія та педагогіка.             Підручник. К.: 

Видавничий Дім „Слово”, 2012. 584 с. 

4. Малафіїк Ф. В. Дидактика новітньої школи навч. посіб. / Малафіїк Ф. В. К. : Вид. дім «Слово», 2015. 

632 с. 

5. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі :  навчальний посібник / М. Д. Прищак, О. 

Б. Залюбівська.  Вінниця : ВНТУ, 2020. 60 с.    

15.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

16. Методи: робота в групах, презентації, тренінги, семінар-обговорення (дискусія), ситуативні задачі та 

навчальні ігри, метод кейсів, моделювання професійної діяльності, проблемно-пошукові методи; метод 

проектного навчання; методи колективної розумової діяльності; метод застосування новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій у навчанні та ін. 

17. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий 

контроль (40 балів): залік в кінці І семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, творчі роботи. 

18. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри, д. пед. наук, професор Ю. П. Олексін 

Розробник, к.п.н., доцент                                                                                               А.В. Кочубей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code. OK57A2010703 

2. Title Didactic principles of teaching in higher education 

3. Type Required. 

4. Level of higher education: III (educational and scientific). 

5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester, when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kochubey AV, Ph.D., 

associate professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

- have the main categories of higher school didactics and apply them in performing theoretical and practical 

tasks; 

- set goals, plan and solve pedagogical tasks; 

- to organize the educational process in a higher education institution. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 
11. Disciplines that precede the study of this discipline: disciplines that form the relevant professional 

competencies of this level of higher education. 

12. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Psychological and 

pedagogical foundations of professional activity", "Methods of teaching in higher education". 

 13. Course content: Didactic principles of professional education in the context of fundamental 

pedagogical theories. Features of application of general didactic principles in higher professional education. 

Features of the educational process in the Free Economic Zone. The content of education in higher 

education. Methods, means, forms of organization of education in a higher education institution. Innovative 

models of higher education. Didactic principles of modeling individual-personal style of cognitive activity of 

students of higher education institutions. Modern technologies of higher education 
14. Recommended educational publications (specify up to 5 sources): 
1. Kochubey AV, Yakubovskaya SS Pedagogy and methods of teaching in higher education. Teaching 

manual. Rivne: NUVGP, 2017. 292 p. 

2. Pedagogy of higher school: Textbook. way. / Z.N. Courland, R.I. Хмелюк, А.В. Semenov, etc .; For ed .. 

Z.N. Courland. - from the ed., reworked. and ext. K .: Knowledge, 2007. 495 p. 

3. Maksymenko SD, Yevtukh MB, Tsekhmister YV, Lazurenko OO Psychology and pedagogy. Textbook. 

K .: Slovo Publishing House, 2012. 584 p. 

4. Malofiyk FV Didactics of the latest school textbook. way. / Malofiik FVK: Ed. Word House, 2015. 632 

p. 

5. Pedagogy, psychology and methods of teaching in high school: textbook / MD Pryshchak, OB 
Zalyubivska. Vinnytsia: VNTU, 2020. 60 p. 

15. Planned types of educational activities and teaching methods: 
14 years lectures, 16 hours practical work, 60 hours independent work. Together - 90 years. 

16. Methods: group work, presentations, trainings, seminar-discussion (discussion), situational tasks and 

educational games, case method, professional modeling, problem-solving methods; project learning method; 

methods of collective mental activity; method of application of the newest information and communication 

technologies in training, etc. 

Form and evaluation criteria: 

The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): TEST 

semester.Current control (60 points): testing, surveys.  

17. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of Department, doctor of pedagogical sciences, рrofessor                                         Y.P. Oleksin  

Developer of the discipline description: candidate of pedagogy, fssociate professor         A.V. Kochubey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


