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Таб,luця

1

I'ал_чзь знань,

найменування
показникlв

спецiальнiсть,
освiтня tIрограма,
освiтнiй стt,пiнь

Характеристика навчальноТ
дисцип"цlни

IIормативна

f{eHHa форма FIавчання

pik навчання

б

Семестр 1\, | 2ий.

Кiлькiсть годин/кредитiв

01 Педагогi.rна ocBiTa

11210

01 2

l[оrпкi,пьllа ocBiTa

flошкi;tьна ocBiTa
N4агiстр

гI

I

I

IНЩЗ: нема€]

ЛекцiТ З4 год.

lIрактичнi (ceMiHapcbKi)

36 год.

JIабораторнi ___ год.
Iндивiдуальнi

Самостiйна робота 1З0 год.
КонсультацiТ l0 год.
Форма контролю:
(11сем.
)/.кзамен (12 сем.)

I

i

Таблиця2
Найменування
показникiв

13аочна форма

l'алузь знань,
спецiальнiсть,
освtгня програма,
освiтнiй сryпiнь

Характеристика навчальноТ
дисциплiни
Нормативна

Ilавчання

PiK нав.-rання 6

Семестр11.12ий.
Кiлькiсть годин/кредитiв

01 Пеlцагогi.ша ocBiTa

71210

012 /{ошкiльна ocBiTa
f]ошкi-пьна ocBiTa
N4агiстр

немас

Лекцii

16 год.

Практичнi (ceMiHapcbKi)
JIабораторнi- год.

16 год.

l"{_уu*уз{!ц_.од,
Самостiйна робота

1_52

год.

Консульт,ацiТ 2б гол.

Форма контролю: залiк
екзамен (12 сем,)

(1

1

сем.)

2. АЕIо,I,АцIя кур(]},
Високий професiона;iзп,t

tзик,,tа,ilat!Iа

з

вик,цадання N,Iетодиtt дошtсiльноi освiти с

найrlоту,;кнiшипl чинником соцiокr льтур]-lого, духовного. iHTe:leKTr ального розвитку
педагогiчноТ iнте-пiгенцiТ. яttа працюс

з пiдростаючим поколiнняtм. Свiтовий досвiд i

масова лрактика дошlкi"пьноТ освi,ти свiд,lil,,,u. щt.l oJI{i€to з рушiйних сил професiонапiзму с
зростання iнте;rектl,аjlьного та ,l,t]oprlg;o потенuiал1, п,rайбутнiх виклада.tiв. якi ма€

закладати виIда педагогiчна ocBila. а Taкonr перебудова освiтlIьо-зFIаннсвоТ парадигr.lи.

метою якоТ було FIакопичення знань та BMiHb. на jншу освiтгтто парадигму
KoмпeTetlTlticHy. \, KoH,reKcTi якоТ вис\iваються виN{оги до майбутFIього професiонала, який

поIJиllен \lltlи збаtп,tений в.,lаt,нItй tocBi,L пе,,lаlоl i,tlrol' .1il'. cr{lopvoBaHe

пе_]агогi,lt,tе

Ntис"lсння,

Об'сктом курсу

<<

Cy.Lct.c,lti, tllexltt1.1ozil с;t,п;,,LаdспllLя,ltell1.or)ъп; dошtкi,:tыlrll осr;iпl.ъt

вив.Iення особливостей виtсладання

v

>>

е

вищому учбово,rтr, закладi меIодик дошкiльноi

освi,ги.

IIредпrето}I курс},

<<(.'l.,rlttc,lti l11t,Iltt).ttJ,,i1 (;llli.lLlOLlLLtlsL

,ltetпclOttt; Oouп;i.lbrtrlt оссзilllъt>> с

система знаFIь l]po лiдготовкl ,rrайбl,тнiх викла,ilа,;iв виLLlих навrlаr]ьних закладiв
(педагогiчнj iнститути. педагогi.tнi л,нiверситети)

освiти. використовуюIIи рiзнi форп,rи

та види

до викладання методик
навча_ць}{их

дошкiльноТ

занять, спираючись на

акмеологi.tниЙ. коN{петентнiсниЙ. наrуковиЙ. теоретико-\{етодологiчний. дiя:тьнiснотехгто:rогiчний пiдходи виrцоi Lutiо,пи: KoJlo \4етодиLIних пи,гань щодо вивLIення майбутнiми

викладачаNlи теоре

гиLlн

их

i

лtе

годичних основ фiзичноi. мовозltавчоI, логiко-

\"Iате\{атичноТ.,цiнгводидактиrIноТ. природознавчоi. зобра;itr,ва-lьноi дiяльностi особистостi.

якi здобула trедагогiчна

l-ta\,Ka в гаr_rзi

лоlлкi;rьноi освiти. та ix застос),вання лJIя:Jас]]осння,

ОРГаНiЗаuiЙg9-1чlglliдц.tно[. ItaBl]LlbHr:r-BIlxoBHr_li. на\ ково-дос:riдноТ роботи ч гtiдготовцi
ст,vлентiв ш,tагiстратlpи1 знання про законол.,tiрностi

i

принципи органiзацii навчального

процес\ 1вишtiй школi.

МеТа KJ"pcy

<('уч.сlсtti tllextto.to,,ii Bltl;,1a()aHHя.lteпlodttK dottLKi.,tbHol rlссiiпlч

>>:

розвинути ч маЙбr,l,L;iх виtt.lа.fа.liв про(lесiЙнi \,{отиви.i{о засвосння органiзацiйних.
теоретичних.. методичних, наtsLlальt]их

i пlэоцесуальних засад викладацькоi дiяльностi у

вищому навчальному, закладi. сфорьll,вати вмiнгtя працювати

:]

теоретиLIноlо i r,lетодичною

лiтератчрою. аргументувати власнi точки зору rцодо вирiшення методиLIних проблем
дошltiльноТ освiти" форп,тчвати особисt,\,гrрофесir.iну позицiю та
с

il доводити до свiдомостi

гliдсI+тiв; фсlрпll вагtl заt,а';rьнi та специфiчнi вмiння плi,tнчtsати. llроеlоyва,I,и,

констрYк)вати навча-цьний процес з бl]калавра\lи. створювати оптиNIальнi органiзацlйнопедагогiчнi

,чп,tови.

Завд:rння курс}' <<(|уччсlli ltl.exHrll,rllil Butt:tadatlHrl )lemo()Lп; dobbu;i,.lbHoi'освimu

>>

,.

1.

Реалiзацiя концепцiТ пiдгt,lтовttll пL,дагогiчtlих itадрiв ), сис'гемi виЩоТ ОСвiти.

2.

Форпl),ваrrня педilI,огj,lttого \,IIJс,IIення у майбуrнiх фахiвчiв I]РИ ВИК.ПаДаННi

методик дошкi;rьноi освir,и як Hackpi JHa ск.rtадова iхньот пiдготовки до педагогiчноi
дiяльностi як професiйноТ В

YN,{овах I]ищих LIавча,цьних

закладiв.

Форп,tування }.зага-]ьнеltоТ системи на)ково-теоретичних знань
дошкiльноi освiти ra ово-rодiння с\ llасною науковою пlовою.

3.

\4етодик

Засвоснн;t процесуа-l1ьних дидактиLIних та нормативних основ вшцоТ Llколи

4.

як

з

_уплiння

планувати

сал,tостiйною роботою
оцiнтованrtя знань

5.

с,1

Й

органiзову,вати

поза аl,литорiсго.

рiзrri види навча_rlьних занять,
конс_\

керувати

льтvвати. здiйснювати контроль та

),де1-Iгiв,з викоllистанFIяN{ суl{асних техно.;tогi,lних

Засвосння майбутlrirtи викхадача\{и c.vTHocTi

пiдходiв.

та обсягу

навчального

наванта}кення викладuчu. .pu4rina його робочого часу; навча-цьноТ, методичноТ. науковоi

роботи r-ra профi,пьнiй кафедрi" яка вi,цповiдас за випуск фахiвuiв за спецiальнiстrо
кffошкiльНа clcBi га>. методик tlр()ведення ra органi,зацiТ .литаrtня лекцiй. проведення
ceп,tiHapiB. практичних
HaBIlLIoK

та лабоi]аторl]их заttять]

\,Iетодиl(и оцiнк-lвангtя знань. yпliнb i

студентiв. осt-Iов оргаrriзаuiТ практичноТ пiдготовки сl\денr,iв.

6.

Розвиток професiЙних якостей маЙбу-тнього викладача та Тх вiдповiДнiСть

освiтньо-квалiфiкаuiйнiй хараitтеристrtцi фахiвчя за спецiальнiстю Kf{oruKi_,rbHa

7.

Забезпечення готовносr,i плайбутнього вик_iIадача

дошttiльtlоi ocBiTti як

i rl,L

егро

Методологiя курсу

BalH

а

с к]

до

ocBiT,a,>.

викладанFIя мето/.{ик

tад(lва особllстостi фахiвuя.

<<(|учасrti пlextto.1ozil с;ttк.lсtdспtrtя

:temoduK 0otttKi.,tbtlo1' rlсriiпlu

>>

rрунт,vсться на принципах систем ltocTi. на\ KoBocTi. дiяльно-творчого гliдход) до
професiйноТ пiдготовки педагL)гi,lttих Ka:prB

\,Iа€,взасмозв'яз()1tтсоретичн14х

зl{aLtlь

r

l алr

зi JошItiльноi освi,rи. Важливе значеFIня

Ia практични\ \rliHb iнавlIчок, якi

отримr'к-lть

ст_yденти на практиtlни\ та celtirtalrcbKllx заняттях. \l процесi саплостiйноТ роботи.

Наукову основ\,дпсцип_цitll1 ск"rlадають теорети.лнi розробки видатних педагогiв та
гtсихологiв. а також провiдних с\ LIасних l]чених у гал,чзi вищоi школи. Змiст кУРСУ
<<C'y.tctcHi

lllехrtолоzii вчl;.lсtОання -ltemrli)ul;

здобl,т,гяt педагогi.rноТ професiТ

c)cltttl;i:t.bHrl1 clcBitlttt

rl

i>>

висвiтлIоtr ocHoBHi засади

га особливостi професiйноi дiяльностi

виII-IадаLIа методик доruкi"rlьноТ осв iти.

3.

комtIЕ,I,ЕнцII

}-[о

кiнuя I:IавLIання студенти ýlrдл гь компе,Iеl-{тни\,1и у таItих литанняХ:

майбутньогО

знатимуть:

- струк,гуру,

змiс],. характер i специфiку iхньоi майбутньоi професiйноi дiяльностi;

c,v,racHi методологi,лнi пiдходи в органiзацii навчально-виховного процесу у вищiй

школi

та його

нормативне.

теоретиLlне, N,tетодичне й практичне

обгрунтуваннЯ

У

доrпкiльнiй ocBiTi;

-специфiку професiйноi дiя,пыtостi викладача та виконання його основних функuiй,
таких як: органiзаторська. iнформацiйна, трансформацiйна. орiснтовно-регулятивна.
мобiлiзуюча
принци1lи планування, органiзацii навчання на лекцiях. сепliнарах, практичних та

-

лабораторних занягтях. цiлеспряNlоване керiвницlво самостiйною роботою сrулентiв поза
аудиторiсю" консу,r]ьтування з питань методичних проблем дошкiльноi освiти. контроль та

оцiнювання peзy,rlbTaTiB навчання ст\дентiв через лризму кчому вчити вихователя у

роботi з дошкiльниками?>; кЩля чого вчити вихователя дошttiльного

навLIального

закладу7>; кЯк в.Iити виховатеjIя на спецiальностi у виrцому навчальному закладi?>;

- про наукову дiяльнiсть.

у сучаснiй доrпкiльнiй ocBiTi та iT
iHcTpyMeHTapicM tцодо вирiшення методичFIих

напряNtи дос:riдження

проблематику; оволодiнНя HayKOBt4M

проблем та усунення супереLIностей, якi виникли мiж педагогiч,lою теорiсю та масовою
педагогiчною практикою.

вvi,гимl ть:

-

органiзовуIзати свою HaB(]Ia-xbHy дiя-цьнiсть;

- самостiйно працювати

з науковою. N4етодичною лiтературою;

анашiзувати. роз},мiти. порiвнювати" зiставлятtt, доводити. обтрунтовувати та
переконувати студентiв пiд час навчання на спецiальностi кщошкiльна ocBiTa> на засадах

-

спiвпрацi, особистiсно- орiснтованого навчання, засвоюючи ocHoBHi категорii методик
дошкiльноI освiти.

-

органiзовувати свою практичну дiяльнiсть.

4.

IнФормАцlйний оБсяг нАвчАлъноТ дисr{ипjIlI-Iи

Програшrа HaBl]a_rlbнoT дисцtltlлiнil ск.цада€ться

:tмIс,I,овиЙ модулъ

з

трьох змiстОвих

МОДулiВ:

t.

гдлузЕвI стАнддртlI пIдГ()товки мАЙБутнIх {|,LYIвЦIВ У
доч]кIльноl освIти
змIс,гоRиЙ модулъ II.

ГДIIУЗI

(:УЧАС:НI ТЕХНОЛОГIttНI ЗАСАДИ ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ВИКЛДДДЧIВ З
V

Ет( )ди

л,

д( )ш

t{ 1,1

ь l l(

)j ( )с

lз

lT

и

змIс,I,овии модуJIь II t.
готовнIс,ть мАЙБутI-tьог,о виклддвчд виIцого ндвчдльного
з А к.гI д д у д о в LI кл ддА н н я л.| Ет о д LI I{ д о Iч кII ь н о | о L, в ]т и.
5.

с,груктурА нАвLIлJIь[{оI /{исципJIIни

[-Iазви змiстових мо,ryлiв i

тепr

Г.'lf
l

},.on.o

*-- Кiлькiсть годин,,rý{i
} ,о_щ

,leK. | ,,n"*,.
4

J

i

lсо,,..лоr.

с т,лI Iдлрти п Iдг о то lJ к и

il дошкItъноi освIти
Теп.ла 1. Систепла

i Т'епца 2.
].,пi.irо.говrси
]

l-

вищоi освlти в

Г'а-пу,зевi стандартt,i
ьllйбrr гrix (lахiвшiв )

гLl\ ]l ,loIlIKl.-IbHol освlти

14

2

2

16

2

2

iстюю

!,ошцццlа ос9Iц],

.,
l

Теrrз 5. Кре:и гн()-N|о]\.|ьна
система органiзаuii нtlвчатlьного
процес) в\ B\tl
i-",-"
Terla
б. П.tанr вання та кон роль
I

i'"'*
навча_-lьно- виховного про_цес\ _,
ВНЗ : Mela. lrliст. t|lчнкшii'

:оцiл

l1
l,]*]

особливостi нав.тання

гiв за спсцiа-п ьн

ст_\ _]ен

ьн

i

]6

]U

'rН'

icTb

6

мли Б ут н Ix

10

2

10

10
,

10

2141

10

-+l,,l2

;l

10

_. .1-1
l.],],
l,],l-

i*i.,, оurГr,о tr.rb lI. ('J Ч.t( 'Н l 'l'tЕхн0]IогI чн I злслди пцlготов ,ки
ц{lцБу!уIх !ц{-|Iлi:lлу!!!.з i х,IЕто[lик доIцкLIъноI освIти

i _ 7 Основи професiйноi
] Теп,Iа
.-liя.lLьностi виlulадаLlа
\ tlOoBolo

Г.rii

8*.

вищого

Ъа, оова la

HavKoB()

l

l.:qрц:qsуqgд,.щ
Тема

9

зак.lJ\

методична дiяльнiсть викладача
ВНЗ та керiвництво HayкoBolo
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злR/lлнн я дJIя слNIIос,I.IЙноI.о оtIрлttIоItл[Iня
'Габлuця

Тема
ок\/мен1]1в. як1 реглаN
ламентують процес

вищою ocBiToKl. заа такиNlи
ta

параN,{е,грами

:

l ) назва ,_loк\ мен ra. 1liK с ltsоренllя:

1.
]

,

пiдготовки

2 t ,lrel а. завtrан ня

]ок) \lclI

га:

] ) стр) кт) ра. харакгеристlIка основних роздiлiв.

,.

] Пir,-r.

ui"

ре,рера, ,,а ,.r,u, "ПirгоiБвка

-tра*iЪшя

доIпкlльно1 освlти

5

порлопБЙ"

tЙ"р"*"r:i о:lriгl i

Складi,ть структурно

-

,cpaTn

сРункцiоFlальну

методиками дошкiльноi освiти>

бл"rопЙБ аб.l

да_пьнього зарубiп,о<я.

модель (види п-цанування за окремими

..

На ocHoBi аналiзу навчального [лану та навччIJ-IьноТ програми з методики

дошкiльноi освiти (за вибором студента). складiть тематичний план вивчення
навчальноi дисциплiни на одиI{ семестр.

Вивчiть lндивiдуа-пьt-lий нав.tальний план студента спецiашьностi <Щопrкiльна
ocBiTa>, випишiть ocHoBHi по_тоження щодо оцiнювання навчальних досягнень.

!айте загальну характеристикy поза а_yдиторних занять

_t

Kvpc) дисциплiн, що

вивчаються на факу_пьтетi (за вашим вибором).
Надайте загальну характеристикy змiсту пiдготовки фахiвця за спецiальнiстю

Здiйснити аналiз навLILпьного

освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
"спецiалiст" Здiйснити аналiз навчального плану освiтньо-квалiфiкацiйного
rrланy

рiвня "магiстр" за ецiальгtiстю "N4агiстр "

.

Розробити структуру i змiст однiеi лекцiТ (за вибором студента).

Розробити структуру

i

зп,tiст одного семiнарського

заняття ( за

вибором

студента).

Розробити структуру i зrчriст одного практичного заняття з курсу (за вибором
стулента).

Розробити структуру

l

змtст лекцii до одного

з

предметiв (за вибором

стl,лента).

. РОЗробити стрyкт\/р1,

i

зr,riст Ki_llbKox самостiйних занять

з одного предмету

(за вибором стl,дента).

керlвника
KypcoBoi, магiстерськоТ роботи.
.Розробити ceп,tiHapcbKe заняття iз певноi дисциплiни (за вибором студента)

.Аналiз педагогiчних ситчацiй. обговорення проблем" дiалог. ГIроведення
мозковоt атаки: "якi, на Вашу д}мку, доцiльнi стимули для залучення
студентiв до начковоi. самостiйноi роботи?"
17.

Розробити структурно-логi.тну схемy свого лланування за окремою мет
одикою дошкiльно i осtзiти

6.

вили (Форми) IндивчцулJIыIих нАуItово-дослIдних зАвдАнъ
(Iндз)

10

Кожномч студенту необхiдно сал,tостiйно виконати iндивiдуально-дослiдне завдання,
що складасться з
1) написання ресРерату за iндивiдуа_пьно обраною темою. Реферат передбача€ виклад
матерizr-пу iз запроttонованоi теми в обсязi 15 cTopiHoK з обов'язковим висвiтленням
iндивiдуальноТ позицii автора Lцодо проблеп,tи. Обов'язковими структурними
компонентами реферату с: титульна cTopiHKa (з вказiвкою кафедри, теми, групи, прiзвиrца
та il,teHi студента, року виконання). п-цан, висновки. використана лiтература.
7.

розllодIJI БАлIв тл критЕрli оцIIIювАння
Таблuця б
N4одуль 2

змiстовий
модyль 2

Змiстовий модуль

т'l т

l,t,]I
]

7

Jl_i

,]

змiстовий
модуль 3

Загальна
кiлькiсть
балiв

Г-т-l'1'

8

9

l] ] l] |

It)

11

Та(lлuuя б

Молуль

Молуль

1

змiстовий
модуль 2

змiстовий
модуль 3

Змiстовий модуль

1

т

т

l,

l,

т

т

т

-г

т

т

т

,l,

l

2

.1

4

5

6

1

в

t)

l0

l1

l2

lз

5

5

5

,5

5

5

5

5

Молуль 3

2

l

,г

т

l4

l5

Iндз

мкр1

мкр2

Загальна
кiлькiсть
бапiв

20

]п

20

100

IIIкала оцiнювання (нацiональна та ECTS)

Сума балiв
за Bci види навчальноТ
дiяльностi
90*

100

Оцiнка за нацitrнальною шкалою
Оцiнка
EC,l,S

д,ця екзамену,

А

82-89

в

75_8i

с

6] -74

l)

60-66

Е

1*59

Fх

ч/рсовоi роботи (проекry),
практики
Вiдмiнно
7Щобре

Задовiльно

незадовiльно

КритерiТ оr(iнювання
11

90-100 балiв (<вiдмiнно>). Г'.пибоке овсl-чодiння гJузловиN.,Iи tтитаннями по темах.
Систепtllе" чсвiдоtчtлене викорис"гання даноi iнсЬоршrаlдii. Встанов_;rення приttинно-

наслiдкових зв'яlзкiв пtiж окрешlиrtи з_r,tiс,говими блоками. Вi-цьна орiснтацiя i використання
необхiдноl,о категорiйно-понятiйноL,о апарат\, при розкриттi проблеN,lи. N4oBa .TiTKa i
логi.lна. Златнiсть до ан.t_цiтик()-\,Jltгальнюючого виклад\, питання. вмiння форпrулювати
висновки i пропозицiТ по c.vTi проблел,tи.

82-89; 75-8l бirлiв (<лобре>). l] цi.lrоп,tу цi,пiсне. усвiдомлене оволодiння
l,tатерiалом. вiднесеним до даного питання. В окремих випадках piBeHb засвосння
iнфорп,rачiТ неj{остатнiй. Аргl,шrентацiя при вiдпсlвiJях на пиl ання, логiчнiсть i
вза(,\4о,зв яз()l( }, вик.l;,t_fi пrarepia.t\ lelIlo tаниiкснi. Bi_l .tr Bar Tpr]Hot_lti при вi:пr,lвiJ.ях на
питання. у формr1,"пюван rti \,загаlьнень i Bl.tcTToBKiB.

67-74;60-66 балiв

(<задовi.ilьно>). Фрагменlарне. несистеN{не вiд,гворення
iнфорл,iацiТ. IIаводить .пllше окгс\li ск_rадовi пиlа}tня, без необхiдного },свiдомлення i

взаlс\,{озв'язкY.

1-59 балiв

(<незадовiльно>). Необхiднип,r тtатет,орiйно-понятiйним апаратом
ltагiстрант не во,цодiе. Робить безl,gлlшri сrlроби висвiт,rтення питання на
репродуктивноN,ly. \texaHj,tHtl_rtl 1,1iBHi. FIе розлмiс зr,riсrу IIитання, вiлповiлас не по cуTi.
8.
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7. ЛiГОrlький ;\.О. CиcTer,la рiзнорiвневоi пiдr,отовкtr фахiвцiв в YKpaTHi (теоретико-

\,Iетодологичгий аспект)

автореф. дис. На здоб_уття наVкового ступеня д.лед.FI. / А.о.
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:

10. Оетровсысий К"С]. Пiдготовiiа фахiвuiв в YKpaiHi: проблеми. перспективи на
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8. IIEPEJIII{ lIи,l,АIIь /{о !]Itзлмtrну

1. Предп,rет i зrtвдання ме-гL)диl{и викладання у виrrцiй школi.
2. Стрl'ктура процесу Ilав.IанIlя l, Внз,

l. Завlаrlltя освirи. ви\овання i рlозвиткr особисГ,rсгi сt}_lенга виrцоr'l]lколи.

4. Показники якостi I{авtlIlнIIя l, виrцiй школi.

5. Спечифiка гtринципiв нав.tfiгlгtя у виruiй школi.
б. l]ержавнi стандарти освirи та ix функцii.
7. OcHoBlli функцiТ професiriноi дiяльностi вик,падачl \,

сисlемi вищого

навLIаJ]ьного

зак.llаду.

8. Психо,цогiчна структура дiя,rьностi педагога. rl ocHoBHi комлоненти.
9. OcHoBHi напря\lи дiя,цьнос,гi вик,rlадача вищоl о навчаIIьLIого заклалу.
10. Ilедагогiчний професiсlна_гiiзпr вик_-tадача вищого llавча-r]ьного закJIаду" його

ocHoBHi компоненти.

1 1. НаВчilцьно-N,lетоди.тний коN,Iплекс зi спеltiсt_цьнос,гi кМетодика викладання
у
вищiй школi>.
12. Навчальний графiк. 1эсlбо.li проIра[{и i тематичнi планtl.
1З. Органiзацiя ачдитоlэноr роб,э гtl зi c,t r:]eH гаrtи.
l ;l. Оргаrriзашiя праui вик_rlа:]аItа.
15. Po;rb кафедри в r,пpaB.riHHi навчацьниNI процесом.
16. Iсторiя виникнення .irекцiТ у виrцiй школi.
] 7. Роль i значення лекцiI l, просРесiйнiй дiялlьностi викладача вищоi lпколи.
18. Пiдготовка до .цекцii.
19. Виl,rоги ло лекцiТ.
20. Види:tеttцiй.
2 1. Стр.чктура лекцiй.
22. fiиналriка лекцiй.
23. N4ето;tика i TexHiKa читання леltlliй.
24. Прийоми актлтвiзацii пlэоцесч сприйняття студентами лекцiй.
25. Навчально-методи.тне забезпеLIення проведення лекцiй.
]6. ЛскIор la il\f.иItlрiя. CK.,llt__toBi irli_t;tr .reKtopa.
l7. Кlэи repii' tluiнR)вання .Iclil()pcbl(ttl rt;lйclcpHocl i.
28. Напrтсання консгIект\,.
]9. Rи:rr i lипи cerIiHapiB.

з0. особливостi

пiдготовкt.l

та

проведення практиltних, лабораторних i

семiнарськи.\ занять.
З 1. С'рл,кт\,ра практичних- -rабора,горних i cel,tiHapcb*иx занять.
З2. 11пg,lа'lьно-методи.tтlе забезпечеFlня проведення семiriарського. практичного.
, rабо
ра,гоlэно го з:1нrlття.
ЗЗ. КритерiТ оцiнювання пp.lJiTI.II-1HIlx" ,пабораторних i семtiнарських занять.
зzl. Пiдготовка та провеДення (кр\,глого столу), дiлових iгор, диспутiв та iнiпих
типових фор, органiзацii i провеленнrt лрактиLIних занять.
j5. Nlo:e. lb ce\liHapcьKo; о з:lIlя1 lя ts акl ивrliй r|lopMi.
З б. Методи ка гIрове2]енFlя ltонс),л ьтац iлi та irrдив iдуальн их занять.
З7. Завдання. фу,нrtuii i вlrди пе,,1агогiчгtого контролю.
З8. СDорп,rи i методи контро_цк) навчальних досягнень студентiв.
З9. РеГlтинговий коIlтро.ць ]I]aHb.
40. Пiдго,lовка й проведення iспитl,i запiку.
41 . N4етоди,,tнi осttови органiз:rцiТ тестового контролю знань.
42. Оргагriзаui я лроведе}lн я дер)кilвних квалiфiкашiйних iспитiв.
14

4З. N4етодика органiзацii курсового й дипломного проектування.
44. Науково-педагогiчна практика студентiв магiстратури.
4_5. I]иди самостiйноi роботrr сr,удентiв.
46. N4етод <портфолiо) в cтpyкTypi самостiйноТ роботи.
47. Коr,rп ютерна пiлтримка самостiйноТ роботи стулен гiв.

48 .Передlrмови забезпечення ефективностi саплостiйноi роботи студентiв.
49. Навчально-методичне забезпечення самостiйноi навчально-пiзнавальноi
дiяльностi, науково-дослiдноi й iндивiдуальноi роботи стl,дентiв.
50. Наукова робота стl,деrттiв у системi професiйноi пiдготовки.
51. Форми i види науково-дослiдноТ роботи студентiв (з урахуванням специфiки
ВНЗ, факультету i спеuiапiзацiТ).
52. Методи органiзацiТ науково-дослiдноТ роботи студентiв.
5З. Формування вмiння працювати з науковою лiтературою.
54. Вимоги до написання науковоi cTaTTi.
55. N4етодика органiзацii кl,рсового, дипломного i магiсlерського проектування.
56. Органiзашiя практичноl' пiдtо говки спецiалiсr iB.
57, Керiвництво позаа,yдиторною роботою студентiв.
5 8. Органiзацiя навчальноТ i науково-дослiдницькоТ
роботи аслiрантiв.
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