
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Педагогічна майстерність у вищій школі 
Ступінь вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Освітньо-наукова програма: “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4089 

Рік навчання:2  ; Семестр: 3 

Дні занять: за розкладом 30 годин аудиторних занять 

Консультації: за графіком 

Назва кафедри: кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу  

Викладач (і) 

к.е.н., проф., професор кафедри обліку, контролю, аналізу і оподаткування 

Медвідь Любов Гнатівна 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача (ів): 

http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-bukhgalterskogo-obliku/medvid-ljubov-
gnativna/?L=972 

Контактна інформація lmedvid@meta.ua 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Педагогічна майстерність у вищій школі” є дисципліною, обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін дослідницької підготовки, яка сприяє підготовці фахівців спеціальності 076 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОНП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 

Здобувачі отримують теоретичні знання і практичні навички з методики організації процесу навчання у ЗВО з 

урахуванням специфіки майбутньої професії; ознайомлення із сучасними інноваційними підходами до 

організації освітнього процесу у вищій школі; формування уміння і навичок підготовки та проведення 

лекційних, семінарських і практичних занять зі студентами, які вивчають фахові дисципліни; сприяння 

розвитку методичної майстерності, педагогічної техніки майбутнього фахівця, його комунікативних 

здібностей, умінь і навичок індивідуального і колективного спілкування зі студентами або колективом 

співробітників; вивчення основних проблем організації та методики діагностики навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, керівництва їх індивідуальною й самостійною роботою, практичною підготовкою 

тощо. 

 

Пререквізити: дисципліна  читається на другому курсі в першому семестрі 

 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і лабораторних занять. Здобувачі мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу здобувачів. Під час сесії 

формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів Загальна кількість годин 
Тижневих годин для денної форми навчання: Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних самостійної роботи  

5 150 4 10 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 100 

 



 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

- ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

- ЗК02. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

- ЗК03. Здатність працювати автономно. 

- СК04.Здатність продукувати нові ідеї, 

розв’язувати комплексні проблеми та приймати 

науково обґрунтовані рішення в професійній 

діяльності.  

- СК05. Здатність викладати фахові дисципліни 

зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність”. 

- СК06. Здатність ініціювати, розробляти і 

реалізовувати комплексні наукові проєкти у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, проявляти лідерство та 

відповідальність при їх реалізації; 

комерціалізувати результати наукових 

досліджень та забезпечувати дотримання прав 

інтелектуальної власності. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 

 

- РН01. Демонструвати системність наукового світогляду, здійснювати критичний аналіз, оцінку і 

синтез нових ідей. 

- РН03. Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та автономність у їх 

реалізації в професійній діяльності. 

- РН05. Володіти методологією наукового пізнання та новітніми методами наукових досліджень.    

- РН06. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до вирішення 

комплексних наукових і практичних завдань.  

- РН07. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й моделі 

вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

- РН09. Викладати фахові дисципліни зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність” з використанням сучасних технологій навчання. 

- РН10. Розуміти механізми функціонування та регулювання діяльності суб’єктів господарювання 

у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, ролі, можливостей та механізмів 

експертної підтримки комплексу функціональних процесів підприємств у сфері обігу товарів і 

послуг. 

- РН12. Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі 

навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність 

освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності. 

 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Організація освітнього процесу, дидактичні 

основи процесу навчання та його навчально-методичне 

забезпечення  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК03, 

СК04, СК05, СК06 

Результати навчання: РН01, РН03, РН05, РН06, РН07, 

РН09, РН10, РН12 

Завдання для СРС: Опрацювання навчальної літератури, 

робота над нормативними джерелами, складання 

розгорнутого плану відповідей на питання теми 

1-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

1-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

2-ий за 

розкладом 

2 практичне Усне опитування, навч. дискусія 

Виконання практичних завдань 

Виконання тестів 

1,4 

3 

2 

3-ий –  

4-ий 

 14 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою; 

підготовка доповідей, есе та 

презентацій 

2 

Тема 2. Методика підготовки та проведення лекційних, 

семінарських, практичних та лабораторних занять  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК03, 

СК04, СК05, СК06 

Результати навчання: РН01, РН03, РН05, РН06, РН07, 

РН09, РН10, РН12 

Завдання для СРС: Розробити структуру і зміст лекції з 

дисципліни (підібрати методи, засоби 

навчання);.розробити структуру і зміст практичного 

заняття та ситуаційні завдання з дисципліни (навчальні 

дисципліни і теми узгоджуються з викладачем) 

2-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

3-й за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

4-ий, 

6-ий 

за 

розкладом 

4 практичне Усне опитування, навч. дискусія 

Виконання практичних завдань 

Виконання тестів 

2,8 

3 

2 

5-ий –  

6-ий 

 14 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою; 

підготовка доповідей, есе та 

презентацій 

2 

Тема 3. Інноваційні технології навчання у вищій школі  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК03, 

СК04, СК05, СК06 

Результати навчання: РН01, РН03, РН05, РН06, РН07, 

РН09, РН10, РН12 

Завдання для СРС: Розробити презентацію до однієї з 

тем дисципліни (навчальна дисципліна і тема 

узгоджується з викладачем) 

3-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

4-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

8-ий,  

10-ий 

за 

розкладом 

4 практичне Усне опитування, навч. дискусія 

Виконання практичних завдань 

Виконання тестів 

2,8 

3 

2 

7-ий –  

10-ий 

 15 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою; 

підготовка доповідей, есе та 

презентацій 

2 

Контрольна робота (теми 1-3)  
поза 

розкладом 
 

рубіжний 

контроль 

Контрольна робота у вигляді 

тестування 

14 



 

Тема 4. Сучасні підходи до організації навчання з 

використанням інтерактивних технологій  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК03, 

СК04, СК05, СК06 

Результати навчання: РН01, РН03, РН05, РН06, РН07, 

РН09, РН10, РН12 

Завдання для СРС: Розробити дидактичну  гру (кейс) до 

однієї з тем дисципліни (навчальна дисципліна і тема 

узгоджується з викладачем) 

5-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

5-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

6-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

11-ий за 

розкладом 

4 практичне Усне опитування, навч. дискусія 

Виконання практичних завдань 

Виконання тестів 

2,8 

3 

2 

6-ий –  

11-ий 

 15 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою, 

розробка дидактичної гри 

2 

Тема 5. Організація самостійної та індивідуальної роботи 

студентів і їх практичної підготовки  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК03, 

СК04, СК05, СК06 

Результати навчання: РН01, РН03, РН05, РН06, РН07, 

РН09, РН10, РН12 

Завдання для СРС: Опрацювання навчальної літератури, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання 

теми, розробити індивідуальне начальне завдання до 

однієї з тем дисципліни (навчальна дисципліна і тема 

узгоджується з викладачем), підготувати індивідуальне 

навчальне завдання для практичної підготовки 

7-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

7-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

12-ий за 

розкладом 

2 практичне Усне опитування, навч. дискусія 

Виконання практичних завдань 

Виконання тестів 

1,4 

3 

2 

8-12-ий   

 

 14 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

розробка індивідуального 

начального завдання до однієї з 

тем дисципліни; розробка 

індивідуальне навчальне 

завдання для практичної 

підготовки 

2 

Тема 6. Контроль успішності та якості навчання студента  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК03, 

СК04, СК05, СК06 

Результати навчання: РН01, РН03, РН05, РН06, РН07, 

РН09, РН10, РН12 

Завдання для СРС: Опрацювання навчальної літератури, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання 

теми, розробити тестові завдання до однієї з тем 

дисципліни (навчальна дисципліна і тема узгоджується з 

викладачем)   

8-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

9-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

12-ий за 

розкладом 

2 практичне Усне опитування, навч. дискусія 

Виконання практичних завдань 

Виконання тестів 

1,4 

3 

2 

8-12-ий   

 

 14 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

розробка тестів до однієї з тем 

дисципліни 

2 

Тема 7. Професійна майстерність викладача закладу 

вищої освіти  

9-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 



 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК03, 

СК04, СК05, СК06 

Результати навчання: РН01, РН03, РН05, РН06, РН07, 

РН09, РН10, РН12 

Завдання для СРС: Опрацювання навчальної літератури, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання 

теми, підготовка рефератів (есе).   

10-ий за 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 

0,6 

12-ий за 

розкладом 

2 практичне Усне опитування, навч. дискусія 

Виконання практичних завдань 

Виконання тестів 

1,4 

3 

2 

9-ий- 

12-ий   

 

 14 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою; 

підготовка доповідей, есе та 

презентацій 

2 

Контрольна робота (теми 4-7) 12-ий 
поза 

розкладом 
 

рубіжний 

контроль 

Контрольна робота у вигляді 

тестування 

14 

Всього       100 

 

 

 

 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, інше обладнання для: комунікації та опитувань; виконання практичних завдань; виконання 

завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Програмне забезпечення MS Windows XP; Star Office; Internet 

Explorer; Win RAR; Adobe Reader 9; Outlook Express; Тест 2003. 

 

Політика курсу  
Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Здобувач, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання підсумкового оцінювання за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль тощо. 
 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність на заняттях   за кожну лекцію 0,2 бала 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну лекцію 0,4 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях   за кожне заняття 0,4 бала 

- усне опитування (усна доповідь, доповнення) за кожне заняття 1 бал 

- перевірка виконання практичних завдань за кожну тему 3 бала 

- перевірка виконання тестових завдань у ДК за кожну тему 2 бали 

Самостійна робота (перевірка виконання 

завдань для самостійної роботи) 
за кожну тему 2 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 (тестування у ДК) максимальна оцінка – 14 балів 

Контрольна робота 2 (тестування у ДК) максимальна оцінка – 14 балів 

ДОДАТКОВА Участь у наукових заходах та презентація до 10 балів (згідно з рішенням кафедри) 



 

ОЦІНКА результатів науково-дослідних робіт 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного 

та рубіжного контролю, проводиться після 

завершення вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; 

оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, написання есе, підготовку наукових публікацій тощо. 

 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань здобувачів, для різних 

видів підсумкового контролю подані у таблиці. 

 

Для поточного контролю знань здобувачів з дисципліни, що завершується заліком 
 

Робота на лекціях, на практичних заняттях, тестування та виконання завдань 

самостійної роботи  
Сума 

Т1 Т2 Т3 РК1 Т4 Т5 Т6 Т7 РК2 
100 

9,6 11 11 14 11,6 9,6 9,6 9,6 14 

Т1, Т2 ... Т10 – порядковий номер теми занять,  РК – контрольна робота рубіжного контролю 

 

 

 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
9
0

-1
0
0
 

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на 

основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та 

методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або здобувач проявляє невпевненість 

в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, 

що викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також 

знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені

 питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
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Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. 

Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4
-8

1
 

Здобувач в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4
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Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх 

вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0

-6
3
 

Здобувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, здобувач з труднощами пояснює 

правила вирішення завдань дисципліни. Виконання практичних (індивідуальних, 

контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє 

глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 



 

3
5

-5
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Здобувач може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у здобувача відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації завдань, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання (FX) 
0

-3
4
 

Здобувач повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Здобувач не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни (F) 
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Рекомендовані джерела інформації на 2022 - 2023 навчальний рік 

 

Назва теми 
Рекомендовані джерела інформації до теми  

(Основна література; допоміжна література; інформаційні ресурси в Інтернеті) 

Тема 1. Організація 

освітнього процесу, 

дидактичні основи 

процесу навчання та 

його навчально-

методичне 

забезпечення 

Основна література 

1. Джеджула О. М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / О. М. Джеджула. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 208 

с.  

2. Корміна Л. І. Методика викладання дисциплін за фахом у вищих навчальних закладах : методичні рекомендації до курсу / Л. І. 

Корміна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 52 с.   

3. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / В. В. Каплінський. – Вінниця : ТОВ “Ніланд ЛТД”, 2015. – 224 с.   

4. Методика викладання у вищій школі : навч.-метод. посібник / [Уклад. : В. І. Кобаль]. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. – 203 с.  

5. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / Малихін О.В., Павленко І.Г., Лаврентьєва О.О., Матукова Г.І. – К. 

: КНТ. – 2020 – с. 262.  

6. Методика викладання : конспект лекцій / [уклад. Медвідь Л. Г.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 228 с. 

7. Педагогічна майстерність у вищій школі / [уклад. Медвідь Л. Г.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 176 с. 

8. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського – [2-ге вид., 

переробл. і доповн.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 290 с.  

9. Педагогіка та психологія вищої школи : навчальний посібник / Л. Г. Кайдалова, І. С. Сабатовська-Фролкіна, Н. В. Альохіна, Н. 

В. Шварп. – Х. : НФаУ, 2019. – 248 с.  

10. Про вищу освіту : Закон України від 01.07. 2014 р., № 1556-VII URL : http: // zakon.rada.gov.ua.  
11. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р., № 2145-VIII URL : http: // zakon.rada.gov.ua. 

Допоміжна література 

12. Положення про організацію освітнього процесу у ЛТЕУ URL : http: 

//www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitniy_Proces.pdf. 

13. Положенням про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни ЛТЕУ URL : 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennja_pro_kompleks_navchalno-

metodichnogo_zabezpechennja.pdf. 

14. Положення про робочу програму навчальної дисципліни URL : http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/D

ocs/Polozhennya/Polozhennja_pro_robochu_programu_navch_disc.pdf 

15. Положення про силабус навчальної дисципліни ЛТЕУ URL : http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Doc

s/Polozhennya/2018_Silabus.pdf. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

16. www.zakon.gov.ua – сайт Верховної Ради України, законодавча база. 

17. www.mon.gov.ua/sms_ce – нормативно-методичні матеріали, перелік програм та підручників. 

18. http://kno.rada.gov.ua – Комітет з питань науки і освіти. 

19. http://www.osvita.org.ua – Освітній портал. 

20. http://www.lute.lviv.ua– Львівський торговельно-економічний університет 

Тема 2. Методика 

підготовки та 

Основна література 

1. Джеджула О. М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / О. М. Джеджула. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 208 с.  

2. Корміна Л. І. Методика викладання дисциплін за фахом у вищих навчальних закладах : методичні рекомендації до курсу / Л. І. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
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