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Силабус з навчальної дисципліни 

 «Методика викладання комп'ютерних наук у вищій школі» 

 

Кафедра-розробник силабуса: кафедра математичного моделювання 

 

Загальна інформація про навчальну дисципліну: 

назва: Методика викладання комп'ютерних наук у вищій школі,  

форма навчання: денна/заочна, 

семестр: 10,  

кредитів: 5 (150 год.),  

лекцій – 30 год.: лабораторних – 30 год., самостійна робота – 90 год. 

П.І.П. лектора: Готинчан Т.І. 

П.І.П. викладача, який веде лабораторні заняття: Готинчан Т.І. 

Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: вивчення сучасних підходів організації і проведення  лекційних, практичних і 

лабораторних занять відповідно до спеціальності; розвиток вміння формулювати задачу, 

для її вирішення та досягнення обґрунтованого висновку використовувати потрібну 

інформацію та методологію; розвивати здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу, генерувати нові ідеї (креативність), вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Завдання: навчитись використовувати  методики проведення занять у вищій школі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

Знати: сутність та методологічні засади навчання, закони та принципи навчання,  

зміст освіти у вищій школі, вимоги до академічної лекції, практичних, лабораторних 

занять, методики проведення занять і контрольних дій у вищій школі.  

Вміти: планувати та організовувати навчальний процес у ВШ, вибирати й 

застосовувати ефективні методи навчання, готувати і проводити заняття відповідно до 

психолого-педагогічних вимог, сприяти адаптації студентів до самостійної навчальної 

роботи; демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською мовою; виконувати навчальну та методичну роботу зі своєї 

навчально дисципліни, керуючись нормативними документами та психолого-

педагогічними вимогами до навчального процесу. 

Перелік мінімуму знань, умінь, навичок, необхідних для подальшої практичної 

діяльності, що повинні отримати студенти в результаті вивчення дисципліни «Методика 

викладання комп'ютерних наук у вищій школі»: 

1. Вміти планувати й організовувати навчальний процес у ЗВО, застосовувати 

отримані знання і вміння при підготовці ведення курсів з ІТ-технологій. 2. Добирати 

необхідний матеріал і розподіляти його за формами навчання, підбирати технології, 

методи і прийоми навчання з метою ефективного засвоєння його слухачами. 3. 

Використовувати сучасні засоби і прийоми при викладі матеріалу.   

 

Структура начальної дисципліни (теми занять) 
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Теми СРС 

1 Лекція: Теоретичні засади 

навчально-виховного процесу у 

вищій школі. 

2  Нормативні положення організації 

навчально-виховного процесу у 

вищій школі 
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Лабораторне заняття: 

Ознайомлення з освітньо-

професійною програмою 

«Системний аналіз» і навчальним 

планом підготовки  фахівців 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

2 

2-4 Лекція: Планування та організація 

навчального процесу у вищій школі 

 6 Створення навчальних і робочих 

програм за вибраним 

предметом/курсом Лабораторне заняття: Зміст  

наповнення  предмету/курсів 

2 

Лабораторне заняття: Планування 

навчального процесу 

4 

5-6 Лекція: Закони, закономірності і 

принципи навчання 

4 Створення банку питань для 

контролю і  самоперевірки  знань 

студентів/слухачів. Підбір 

практичних завдань за вибраним 

предметом/курсом 

Лабораторне заняття: Планування 

навчального процесу (захист) 

2 

Лабораторне заняття: Створення 

банку питань до самоконтролю знань 

2 

7-9 Лекція: Лекція у вищій школі  6 Розробка план-конспектів і 

розгорнутого конспекту лекційних 

занять за вибраним предметом/ 

курсом  

Лабораторне заняття: Розробка 

лекційних занять курсу 

6 

10-12 Лекція: Технології й організація 

проведення практичних, 

лабораторних, індивідуальних занять 

6 Розробка план-конспектів і 

методичних вказівок до 

лабораторних занять та/або завдань 

до практичних занять за вибраним 

предметом/курсом 
Лабораторне заняття: Розробка 

практичних і лабораторних занять 

курсу 

6 

13 Лекція: Дистанційне навчання 2  Організація самостійної роботи 

студентів/ слухачів за вибраним 

предметом/курсом 
Лабораторне заняття: Розробка 

індивідуальних занять курсу та 

самостійної роботи студентів/ 

слухачів 

2 

14-15 Лекція: Система організації 

оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

4 Опис проектів 

Лабораторне заняття: Захист 

проектів 
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Рекомендована література: 

Основна:   

1. Закон України про вищу освіту від 1.07.2014 року № 1556-VII 

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с.  

 

Додаткова:  

1. Бордовская Н., Реан А. Педагогика: Учебник для вузов. – С.Пб: Питер, 2003. – 544 с.  
 

Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  іспит 
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При викладенні мети курсу, засвоєнні студентами визначених компетенцій та 

оцінюванні досягнень проводиться політика академічної доброчесності (сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень (ст.42З Закону України “Про освіту”)).  

З метою уникнення практик псевдоавторства, недбайливого цитування, недостатньої 

академічної якості практикується захист виконаних студентами лабораторних робіт 

викладачу з перевіркою теоретичних знань та засвоєних компетенцій, виконання 

контрольних робіт та тестування з унеможливленням практик списування та підміни 

авторства роботи.  

Пропущені заняття або своєчасно не захищені роботи можуть бути допущені до 

захисту на 16-17 тижнях навчання з відповідними штрафними балами, визначеними 

викладачем.  


