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 лекцій, 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», «Психології», «Основ викладання географії», спецкурсів психолого-педагогічного
циклу та професійно орієнтованих дисциплін, а також на знання й навички, набуті 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 цього спецкурсу – ознайомлення студентів із педагогічними технологіями сучасної
вищої школи, розкриття специфіки роботи викладача вищого навчального закладу та підготовка майбутніх фахівців (магістрів) до асистентської педагогічної практики в університеті. Основними завданнями вивчення курсу є розкриття 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 організації 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 організації 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); самостійна 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, мультимедійний 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 університеті 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.
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