
Анотація дисципліни 

 

 

1. Педагогічні технології вищої школи. 

 

2. Жемеров Олександр Олегович, професор. 

        

3. Нормативна дисципліна. 

 

4. 1-й курс магістратури, 2-й семестр. 

 

5. 4 кредити (120 годин), 4 академічні години на тиждень (2 години лек-

цій, 2 години практичних занять), решта – самостійна робота. 

 

6. У навчальному плані підготовки магістра географії  курс «Педагогічні 

технології вищої школи» займає одну з ключових  позицій і  спирається  на  

знання,  що  були одержані  студентами  під  час  вивчення «Педагогіки», «Пси-

хології», «Основ викладання географії», спецкурсів психолого-педагогічного 

циклу та професійно орієнтованих дисциплін, а також на знання й навички, на-

буті під час педагогічних практик III-IV курсів. Це дозволяє всебічно  розкрити 

як зміст педагогічних технологій вищої школи,  так  і  психолого-педагогічні 

аспекти викладання географічних дисциплін у ВНЗ. 

 

7. «Педагогічні технології вищої школи» – один із найважливіших курсів 

у системі педагогічної підготовки випускника університету. Основна мета цьо-

го спецкурсу – ознайомлення студентів із педагогічними технологіями сучасної 

вищої школи, розкриття специфіки роботи викладача вищого навчального за-

кладу та підготовка майбутніх фахівців (магістрів) до асистентської педагогіч-

ної практики в університеті. Основними завданнями вивчення курсу є розкрит-

тя загальної теорії педагогіки вищої школи і сучасних педагогічних концепцій; 

формування знань про особливості навчального процесу у вищій школи, його 

організацію і планування; формування понять про основні методи навчання і 

сучасні педагогічні технології; ознайомлення зі специфікою наукової організа-

ції праці викладача ВНЗ і студентів, з функціями факультетської кафедри на 

сучасному етапі запровадження гнучких педагогічних технологій. 

Курс складається із двох розділів – «Загальна теорія педагогіки вищої 

школи. Педагогічні технології вищої школи» та «Особливості наукової органі-

зації праці викладача вузу і студентів». 

 

8. Основні методи проведення занять: активні форми лекцій і семінарів; 

залучення студентів до викладання фрагментів лекцій; виконання практичних 

робіт (розробка планів лекційних і практичних занять з дисциплін і спецкурсів 

кафедри фізичної географії та картографії ХНУ імені В.Н. Каразіна); самостій-

на робота з літературою і т. ін. На  заняттях  широко  застосовуються  технічні  

засоби  навчання,  якими  обладнано кабінет методики  викладання  географіч-



них  дисциплін, - комп’ютер, відеомагнітофон,  мультимедійна дошка, мульти-

медійний проектор,  а  також  різноманітні  наочні  посібники  з  географічних 

дисциплін. 

Застосування набутих знань і вмінь здійснюється під час асистентської 

педагогічної практики студентів на 2-му році навчання у магістратурі..  

 

9. Поточний контроль, тестування, підсумковий іспит (все - у письмовий 

формі); а також система оцінювання  здійснюються згідно з прийнятою в уніве-

рситеті системою.  

 

10. Програма, підручники різних авторів, лекції (електронний і паперовий 

варіанти), пакет тестів для модульного контролю;  вузівські програми і плани 

різних дисциплін. 

 

11. Українська мова.  

 

12. Рекомендована література: 

 

Основна: 

1. Коротяєв Б.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Б.І. Коротяєв, 

Е.О. Гришин, О.А. Устенко. – К.: НМК ВО, 1990. – 174 с. 

2. Старченко Т.Я. Вища школа на шляху оновлення / Т.Я. Старченко, 

О.М. Стоян, О.І. Бобик.. – Львів: Світ, 1991. – 128 с. 

3. Михайловский В.А. Педагогика высшей школы: Учеб. пособие / В.А. 

Михайловский. – Харьков: ХГУ, 1991. – 187 с. 

4. Педагогічні технології: Навч. посіб. для вузів / О.С. Падалка, А.М. Ні-

сімчук, І.О. Смолюк та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 1995. – 253 с. 
Документація факультету ГГРТ і кафедри фізичної географії та картографії: навча-

льні й індивідуальні плани, звіти, ККЗ, ККР та ін. 

 

Допоміжна: 
1. Шестак Н.В. Высшая школа: технология обучения: Словарь / Н.В. Ше-

стак. – М.: Вуз. книга, 2000. – 77 с. 

2. Каган В.И. Основы оптимизации процесса обучения в высшей школе / 

В.И. Каган, И.А. Сычеников. – М.: Академия, 2003. – 279 с. 

3. Кобыляцкий И.И. Основы педагогики высшей школы / И.И. Кобіляц-

кий. – К. – Одесса: Вища шк., 1978. – 287 с. 

4. Викторова Л.Г. О педагогических системах / Л.Г. Викторова. – Красно-

ярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. – 100 с. 

Журнали: «Вестник высшей школы», «Alma mater» (починаючи з 2000 р.) 
 

 

 

 

 


