




ВСТУП	
1.	 Мета	 дисципліни	 –	 оволодіння	 студентами	 знаннями	 щодо	 організації	

освітнього	 процесу,	 цілей,	 методів,	 засобів	 і	 форм	 викладання,	 методики	 читання	
лекцій,	проведення	семінарських	занять,	консультацій,	іспитів	та	заліків,	організації	
самостійної	 роботи	 студентів	 із	 соціально-політичних	 дисциплін	 (політологія,	
соціологія)	 у	 закладах	 вищої	 освіти	 з	 подальшим	 практичним	 застосуванням	
набутих	знань	під	час	проходження	педагогічної	(асистентської)	практики.		

2. Вимоги	до	опанування	навчальної	дисципліни:	
1.	До	початку	вивчення	дисципліни	«Методика	викладання	соціально-політичних	

дисциплін	 у	 закладах	 вищої	 освіти»	 студенти	 повинні	 знати	 основні	 положення:	
філософії	 -	 щодо	 теорії	 наукового	 пізнання;	 логіки	 –	 щодо	 законів	 мислення;	
педагогіки	–	щодо	принципів	дидактики	у	закладах	вищої	освіти;	психології	–	щодо	
психологічних	аспектів	освітнього	процесу.	

2.	 Вміти	 на	 основі	 знань	 	 з	 педагогіки	 і	 психології	 орієнтуватися	 в	 психолого-
педагогічних	аспектах	освітнього	процесу	у	закладах	вищої	освіти.		
3.	 Володіти	 елементарними	 навичками	 наукового	 дослідження	 та	 управління	

інформацією;	 критичного	 ставлення	 та	 прогнозування	 стосовно	 функціонування	
освітнього	процесу	у	закладах	вищої	освіти.			

3.	 Анотація	 навчальної	 дисципліни:	 навчальна	 дисципліна	 «Методика	
викладання	соціально-політичних	дисциплін	у	закладах	вищої	освіти»	належить	до	
переліку	 обов’язкових	 дисциплін	 та	 викладається	 у	 II	 семестрі	 за	 освітнім	 рівнем	
«магістр».	Визначаються	предмет	та	наукові	засади	методики	викладання	соціально-
політичних	дисциплін	у	закладах	вищої	освіти,	основні	методи	та	педагогічні	засоби	
викладання,	 розкриваються	 особливості	 методики	 підготовки	 і	 читання	 лекцій,	
проведення	 семінарських	 занять,	 іспитів	 та	 заліків.	 Розглядаються	 питання	
організації	та	планування	самостійної	роботи	студентів.		

4.	 Завдання	 (навчальні	 цілі):	 оволодіння	 студентами	 знаннями	 про	 наукові	
(методологічні,	 логічні,	 науково-педагогічні,	 психолого-педагогічні)	 засади	
методики	 викладання	 соціально-політичних	 дисциплін	 у	 закладах	 вищої	 освіти,	
методику	читання	лекцій,	проведення	семінарських	занять,	консультацій,	іспитів	та	
заліків,	організації	самостійної	роботи	студентів	із	соціально-політичних	дисциплін	
у	закладах	вищої	освіти	
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

загальні:	

ЗК2.	Здатність	проводити	дослідження	на	відповідному	рівні.	
ЗК5.	Здатність	вчитися	та	оволодівати	сучасними	знаннями.	

ЗК6.	Здатність	генерувати	нові	ідеї	(креативність).	
фахові:	

ФК2.	 Спроможність	 здійснювати	фахову	 педагогічну	 та/або	 науково-педагогічну	
діяльність	у	закладах	вищої	освіти.	
ФК5.	 Спроможність	 комплексно	 використовувати	 нормативну	 та	 емпіричну	

політичну	теорію,	методологію	політичних	досліджень	та	прикладного	політичного	
аналізу.	



5.	Результати	навчання	за	дисципліною:		
	

Результати навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Форми викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:	    
1

1.1 
понятійно-категоріальний	 апарат	
методики	 викладання	 у	 закладах	
вищої	освіти 

Лекція, 
практичне заняття, 
самостійна робота 

Іспит 5 

1
1.2 

предмет	 і	 наукові	 засади	 методики	
викладання	 соціально-політичних	
дисциплін	у	закладах	вищої	освіти 

Лекція, 
практичне заняття, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
іспит 

5 

1
1.3 

методику проведення основних видів 
навчальних занять із соціально-
політичних дисциплін: читання лекцій, 
проведення семінарів  

Лекція, 
практичне заняття, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
реферат, 
контрольна 
робота, іспит 

15 

1
1.4 

методику проведення консультацій,  
іспитів, заліків, організації самостійної 
роботи студентів із соціально-
політичних дисциплін  

Лекція, 
практичне заняття, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
реферат, 
контрольна 
робота, іспит  

15 

 Вміти:    
2

2.1 
застосовувати	 понятійно-
категоріальний	 апарат	 методики	
викладання	 в	 аналізі	 освітнього	
процесу		у		закладах	вищої	освіти 

Практичне 
заняття, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
реферат 

10 

2
2.2 

аналізувати	 якість	 освітнього	
процесу,	 визначати	 науково-
теоретичний	 і	 навчально-
методичний	 рівень	 лекцій	 і	
семінарських	занять	 із	соціально-
політичних	 дисциплін	 у	 закладах	
вищої	освіти 

Практичне 
заняття, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
реферат 

10 

2
2.3 

формулювати	 рекомендації	 щодо	
удосконалення	 освітнього	
процесу,	 методики	 читання	
лекцій	і	проведення	семінарських	
занять	 із	 соціально-політичних	
дисциплін	 у	 закладах	 вищої	
освіти 

Практичне 
заняття, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
реферат, текст 
рекомендацій 

5 

1
2.4 

виконувати кваліфікаційні роботи, 
готувати наукові статті, у поєднанні з 
педагогічною (асистентською) 
практикою – читати лекції, проводити 
семінарські заняття, консультації, 
іспити та заліки 

Лекція, 
практичне заняття, 
самостійна робота,  

 Тексти 
кваліфікаційних 
робіт, наукових 
статей, лекцій, 
методичні 
розробки 
семінарських 
занять 

            15  

 Комунікація:    



3
3.1 

використовувати	 знання	
іноземних	 мов	 для	 аналізу	
інформаційних	 інтернет-ресурсів,	
читання	 новітньої	 педагогічної	 і	
політологічної	 літератури,	 в	
підготовці	до	семінарських	занять	
та	написанні	самостійних	робіт 

Практичне 
заняття, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
реферат 

3 

3
3.2 

презентувати	 результати	
проведених	 педагогічних	
досліджень	 та	 здійсненої	
самостійної	 роботи	 у	 вигляді	
доповідей,	 повідомлень,	 есе,	
презентацій,	конспектів 

Практичне 
заняття, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія, 
реферат 

3 

2
3.3 

вести	 полеміку	 з	 питань	
освітнього	 процесу,	 методики	
викладання	 соціально-
політичних	 дисциплін	 у	 вищих	
навчальних	закладах	 

Практичні 
заняття 

Дискусія 3 

 Автономність	 та	
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно	 шукати	 та	 критично	
опрацьовувати	 літературу	 із	
педагогічних	 і	 політологічних	
досліджень,	 вільно	 володіти	
методами	 обробки,	 аналізу	 та	
синтезу	наукової	інформації 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія, 
реферат 

2 

4
4.2 

самостійно	 вирішувати	
комплексні	 завдання,	 пов’язані	 із	
верифікацією	 результатів	
існуючих	 оприлюднених	
педагогічних	 досліджень,	 та	
порівнювати	 їх	 із	 результатами	
проведених	власних	досліджень	 

Практичні 
заняття, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія 

5 

4
4.3 

нести	 відповідальність	 за	
достовірність	 та	 політико-
ідеологічну	 незаангажованість	
проведених	 педагогічних	
досліджень	та	обстоювати	власну	
наукову	позицію 

Практичні 
заняття, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія, іспит 

4 

	 
 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
       Результати навчання дисципліни (код)  
 
 
Програмні результати навчання  
(назва) 

 
1.

1 
   

1.
2 

 
1.

2 
1.

3 
                             1.
3      1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

  2.
2  

2.
3 

2.
4 

  3.
1 

3.
1 

  3.
2 

3.
2 

  3.
3 

3.
3 

 4.
1 

4.
1 

    4.
2  

4.
2 

     4.
3 

4.
3 

ПРН 5. Планувати, оцінювати та  +             



забезпечувати якість виконуваних робіт 
відповідно до встановлених вимог. 

+ + + 

ПРН7. Здійснювати управління складною 
діяльністю у сфері політики, політології 
та у ширших контекстах, розробляти 
плани і заходи з їх реалізації, 
забезпечувати якість освіти, оцінювати 
ефективність і результативність 
діяльності. 

   +  
+ 

 
+ 

 
+ 

       

ПРН 8. Розробляти і реалізовувати 
наукові та прикладні проєкти у сфері 
політології та з дотичних до неї 
міждисциплінарних напрямів з 
урахуванням методологічних, 
економічних, соціальних, правових та 
етичних аспектів. 

   +     
+ 

 
 

  
 
+ 

   

7.Схема	формування	оцінки.	
7.1.	Форми	оцінювання	знань	

					Контроль	 знань	 здійснюється	 за	 системою	 ECTS,	 яка	 передбачає	 дворівневе	
оцінювання	 засвоєного	 матеріалу,	 зокрема	 оцінювання	 теоретичної	 підготовки	
(результати	 навчання	 знання	 1.1–1.6),	 що	 складає	 40	 %	 від	 загальної	 оцінки,	 та	
оцінювання	 практичної	 підготовки	 (результати	 навчання	 вміння	 2.1-2.3);	
оцінювання	комунікації	(результати	навчання	3.1-3.3);	оцінювання	автономності	та	
відповідальності		(результати	навчання	4.1-4.3),	що	складає	60	%	загальної	оцінки.		

Оцінювання	семестрової	роботи:	
			1.	Усна	доповідь,	доповнення	та	участь	у	дискусіях	на	практичних	заняттях:	
РН.	1.2,1.4,	2.1,	2.2,	2.3,	3.1,	3.2,	4.1,	4.2,	4.3	–	26-35	балів.	

						2.	Самостійна	робота	(реферат):	Р.Н.	1.3,	2.1,	2.2,	2.3,	2.4,	3.1,	3.2,	4.1-	5-15	балів.	
						3.	Контрольна	робота:	Р.Н.1.3,	1.4	–	5-10	балів.	

Семестрову	 кількість	 балів	 формують	 бали,	 отримані	 студентом	 у	 процесі	
засвоєння	 матеріалу	 з	 усього	 навчального	 курсу.	 Загальна	 оцінка	 за	 семестр	
складається	 із	балів,	 отриманих	за	аудиторну	роботу	 (усні	доповіді,	 доповнення	та	
участь	у	дискусіях	на	практичних	заняттях)	та	за	самостійну	роботу	(реферат).	
Всі	види	робіт	за	семестр	мають	у	підсумку:	

-	в	максимальному	вимірі	–	60	балів	

-	в	мінімальному	вимірі	–	36	балів	
У	разі	відсутності	на	практичному	занятті	студент	має	відпрацювати	завдання	на	

практичне	заняття	у	письмовій	формі.	
	
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів. 
 
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. 



Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У разі, якщо студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 
семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Тестове завдання на іспит 
складається з 20 питань, за правильну відповідь на кожне з яких нараховуються два бали, що в 
загальному підсумку становить 40 балів за іспит.  

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 
суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та за екзаменаційну роботу 
(мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 
 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум                    36                           24             60 
Максимум 60  40  100 
 

7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

До тем: 2, 4, 6, 7 протягом семестру, 
згідно з графіком навчальних 
занять. У разі відсутності студента 
на занятті теми необхідно 
відпрацювати в письмовому вигляді 

Min – 26 Max – 35 

Самостійна робота До теми 1-7: Підготовка есе на тему 
дисципліни (за вибором студента)  Min – 5 Max – 15 

Контрольна робота До тем 1-5 Min – 5 Max – 10 
Підсумкова оцінка 
з дисципліни 

 60 100 

 
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь: 
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 
неточності; 

3 бали – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 



знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 
неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді. 

Доповнення / участь у дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;  
2 бали – доповнення змістовне;  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
2. Самостійна робота (реферат): 
 20-16 балів - студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;  

15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;  

11-0 балів – студент в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 
презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань.  

3. Контрольна робота: 
15-13 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 
письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

9-6 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 
помилки в роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 
7.3. Шкала відповідності (загальна кількість балів): 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

	
	



7.3.	Шкала	відповідності	оцінок:	
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail   0-59  

		

	
	

	

	
8.	Структура	навчальної	дисципліни.	Тематичний	план	лекційних	занять	

	
№	
п/п	 Номер	і	назва	теми	

Кількість	годин	
Лекції	 Практичні 

заняття 
Самостійна
робота	

	

1	 Тема	1.		Предмет	і	наукові	засади	методики	
викладання	соціально-політичних	дисциплін	 2	 2	 8	

2	 Тема	 2.	 	 Методи	 викладання	 соціально-політичних	
дисциплін 2 2	 8	

3	 Тема	3.	Педагогічні	засоби	викладання	соціально-
політичних	дисциплін 2	 	 8	

4	 Тема	4.		Методика	підготовки	і	читання	лекцій	із	
соціально-політичних	дисциплін 2 2	 10	

5 
Тема	5.		Методика	підготовки	і	проведення	
семінарських	занять	із	соціально-політичних	
дисциплін 

2 2 10 

 

6	 Тема	6.	Самостійна	робота	студентів	із	соціально-
політичних	дисциплін 2 2	 8	

7	 Тема	7.	Форми	контролю	знань	студентів	із	
соціально-політичних	дисциплін 2	 	 8	

	 Контрольна	робота	 	 2	 	
 ВСЬОГО	 14	 12 60	

Загальний	обсяг	90	год.,	в	тому	числі:	
Лекцій		-		14	год. 
Практичні	заняття	–	12	год.	
Консультації	–	4	год. 
Самостійна	робота	–	60	год.	
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