
Анотація дисципліни ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Лектор: Жемеров Олександр Олегович, професор, к. геогр. н.  

Статус – за вибором.  

Курс – 1-й рік магістратури, семестр – 2м семестр.  

Попередні умови: Курс базується на попередньо засвоєних знаннях з 

фундаментальних і спеціальних дисциплін.  

Мета - ознайомити студентів із педагогічними технологіями сучасної 

вищої школи, розкрити специфіку роботи викладача вищого навчального 

закладу та підготувати майбутніх фахівців (магістрів) до асистентської 

педагогічної практики в університеті. 

Результати навчання: оволодіти компетенціями щодо педагогічних 

технологій у вищій школі; знати провідні методи науково-педагогічних 

досліджень; аналізувати основні педагогічні принципи сучасної вищої 

школи; знати мету і задачі реформування вищої школи, сучасні педагогічні 

концепції; особливості навчального процесу у вищій школі; основні методи 

навчання студентів. 

Стисла анотація дисципліни:  

Розділ 1. Загальна теорія педагогіки вищої школи. 

Тема 1. Теоретичні основи педагогіки вищої школи. 

Тема 2. Навчальний процес у вищій школі. 

Розділ 2. Педагогічні технології вищої школи. 

Тема 3. Методика навчання у вищій школі. 

Тема 4. Особливості і наукової організації праці викладача ВНЗ і студентів. 

Форми організації контролю знань, методи оцінювання: До методів 

контролю належать: захист практичних робіт (методичних розробок 

студентів); виступи студентів з доповідями; поточне експрес-опитування; 

тестовий контроль – контрольна робота поточна та іспит у письмовій формі.  

Навчально-методичне забезпечення: робоча програма навчальної 

дисципліни, конспект лекцій, презентаційні матеріали, підручники та 

навчальні посібники з окремих розділів курсу, завдання для виконання 

практичних робіт.  
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