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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

(освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) 

програма) 

освітній ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  3  

Галузь знань 

10 «Природничі науки» 

Вибіркова  

 

Спеціальність  

(освітньо-професійна/ 

(освітньо-наукова)  

програма): 

__101 «Екологія»____ 

(шифр і назва 

спеціальності) 

спеціалізація – 

«Екологічна безпека» 

___«Екологічна 

безпека»_ 

(назва освітньої 

програми) 

Модулів  2  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

(тем) 7  

2 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 90  

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних 40  

самостійної роботи 

аспіранта 50  

третій освітньо-науковий 

рівень  

 

_«доктор філософії» 

10 

Семінарські  

30 

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

50 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 40/50. 
 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З КУРСУ 

«Методика викладання у вищій школі » для аспірантів 

Навчальна програма курсу «Методика викладання у вищій школі»  (10 год. 

лекц., 30 год. практ.-сем., 50 год. сам. роб. – денна форма) призначена для 

аспірантрів спеціальностей спеціальність 101 «Екологія». Вивчення цього курсу 

передбачає педагогічну підготовку фахівців третього освітньо-кваліфікаційного 

рівня «доктор філософії» до роботи у середніх загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах різного рівня акредитації, а також до взаємодії з людьми у 

різноманітних освітніх установах. 

Цей курс спрямований на формування у аспіранта адекватного розуміння 

процесу педагогічної діяльності, навчання та виховання не як одностороннього, 

безпосереднього впливу викладача на особистість молодої людини, а як 

педагогічної взаємодії суб’єктів спільної діяльності. Тематика, зміст програми 

орієнтовані на оволодіння аспірантами відповідними знаннями, загальними 

уміннями та навичками організації педагогічної взаємодії з молодими людьми, 

навчально-виховного процесу у напрямі розвитку особистості. 

Основні теоретичні положення, ідеї курсу розглядаються через призму 

психологічних механізмів, закономірностей, законів природного розвитку 

людини, її пізнавальної діяльності, становлення особистісних рис, що є умовою 

творчого пошуку вчителем шляхів, методів, засобів організації педагогічної 

взаємодії  з  учнями,  здійснення  опосередкованого  впливу  на  особистість  у 

цьому процесі. Загальні положення спираються на знання аспірантами філософії 

як методологічної бази, психології як теоретичної основи і сприяють кращому 

подальшому оволодінню методикою психолого-педагогічної діяльності у 

закладах середньої освіти. 

Вивчення курсу «Методика викладання у вищій школі»   відбувається 

шляхом обговорення, рефлексії, осмислення аспірантами власного життєвого 

досвіду, професійних уявлень, вироблення власного бачення, поглядів стосовно 

педагогічної  взаємодії  з  молодою  людиною,  набуття  відповідних  умінь  та 

навичок. Навчальна програма передбачає огляд, аналіз, оцінку теоретичних 

положень викладачем у взаємодії зі аспірантами під час лекцій. 

Зміст дисципліни включає: 1) теоретичні засади методики викладання у 

вищій школі; 2) специфіку методів викладання у структурі процесу навчання у 

вищій школі; 3) психолого-педагогічні умови впровадження освітніх технологій 

викладання у вищій школі; 4) методичні основи викладання у вищій школі; 5) 

методологічні основи викладання у вищій школі; 6) дидактичні основи 

управління   навчально-творчою діяльністю студентів.  Це відповідає двом 

змістовим модулям дисципліни, і її базові блоки створюють єдину модульну 

систему. 

Практично-семінарські заняття орієнтовані на самостійну підготовку 

студентами проектів, творчих робіт, ситуаційних вправ, їхнього представлення 

та обговорення у групі, аналіз педагогічних ситуацій, фрагментів навчально-

виховного процесу з позиції теоретичних ідей, концепцій, власних педагогічних 

поглядів, організацію мікровикладання студентів. 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування методичної компетентності майбутніх викладачів 

ВНЗ. 
Завдання: 
1. сформувати у студентів систему знань, умінь та навичок 
викладання 

навчальних  дисциплін  у  ВНЗ;  здатності  і  готовності  майбутніх  фахівців  

до викладацької роботи; 

2. ознайомити аспірантів зі структурою і змістом навчального процесу у 

вищому навчальному закладі, з особливостями роботи викладачів, завідувача 

кафедри, деканату, адміністрації; 

3. оволодіти педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, 

навчитися творчо застосовувати знання у практичній діяльності; 

4. навчитися планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види 

навчальних і поза аудиторних занять, використовувати найбільш ефективні 

методи навчання, виховання і розвитку студентів; 

5. набути початкового досвіду ведення науково-методичної

 роботи, 

дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності; 

6. спонукати майбутніх викладачів до педагогічної творчості, 

апробувати найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що 

застосовуються в системі викладання навчальних дисциплін. 

7. ознайомити аспірантів із особливостями професійної майстерності та 

педагогічної техніки викладача; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

знати: 
- концептуальні засади викладання у вищій школі; 

- зміст та форми організації навчально-виховного процесу у вищій школі; 

- методи викладання дисциплін у вищій школі 

- особливості організації й проведення навчально-виховної роботи у 

вищих навчальних закладах. 

вміти: 
-  структурувати  методичний  матеріал  відповідно  до  місту  

навчальної 

дисципліни, теми, форми проведення навчального заняття тощо; 

- проектувати основні форми організації навчального процесу за відповідним напрямом підготовки; 

- організовувати самостійну роботу студентів; 

- застосовувати методи науково-педагогічного дослідження; 

-  свідомо  вибирати  методи  навчання з  урахуванням  конкретних  

умов, навчальної діяльності; 

- планувати етапи і прогнозувати результати навчання і виховання; 

- застосовувати на практиці оптимально доцільні форми й методи 

навчання та виховання; 

- аналізувати педагогічні ситуації та приймати адекватні рішення; 

-  аналізувати,  оцінювати  та  коректувати  навчально-виховний  процес  у 

вищій школі. 

комунікації:  

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 



• здатність спілкуватися іноземною мовою; 

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• навички міжособистісної взаємодії; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

автономія та відповідальність:  

• здатність діяти соціально відповідальна та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; 

• здатність до оцінки природних ресурсів при виборі напряму їх 

використання; 

• здатність проводити економічну оцінку впливу людини на природу; 

• здатність проводити економіко-екологічну експертизу продукції. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти за 

третім (освітньо-наукового) рівнем вищої школи: 

формування у аспірантів сучасного екологічного мислення та 

компетентносте, спрямованих на вирішення проблем забезпечення екологічної 

безпеки. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення,  

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу.  

ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК09. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних 



проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері екології, 

охорони довкілля та оптимізації природокористування. 

ФК03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-

технічної діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій. 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі 

екології, охорони довкілля  та оптимізації природокористування. 

Результати навчання:  

ПР01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість 

переосмислювати  та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями 

сучасного природознавства. 

ПР03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і 

практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання. 

ПР05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в 

галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування. 

ПР09 Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати 

власних наукових досліджень, обґрунтування і висновки як у усній так і 

письмовій формі для різної аудиторії, як на національному так і на 

міжнародному рівні.  

ПР10 Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та 

науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності.  

ПР12 Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати 

наукової і науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 
 

 

Пояснювальна записка 
 

 

У розробці теоретичних і практичних проблем, на розв’язання яких 

орієнтують Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

вищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти України провідне місце 

належить циклу педагогічних дисциплін, зокрема курсу «Методика викладання 

у вищій школі», що має вирішальне значення у професійній підготовці 

майбутнього педагога. 

В основу програми покладена концепція всебічного розвитку цілісної 

особистості в навчально-виховному процесі. 

Програмою передбачено проведення лекційних та семінарських занять, на 

яких розглядаються теоретичні та практичні питання викладання, 

організаційно-правові форми активізації діяльності учасників навчального 

процесу, а також виконуються конкретні завдання з відповідних тем навчальної 

дисципліни. 

Аспіранти повинні засвоїти теоретичні основи сучасної педагогічної науки, 

розвинути  професійне  мислення,  оволодіти  практичними  уміннями  й 

навичками, необхідними для ефективної роботи у вищій школі. 

Вивчення  курсу  «Методика  викладання  у  вищій  школі»  сприяє 

ефективній підготовці майбутнього педагога, якому притаманні гуманістичні 

соціальні цінності, в центрі діяльності якого знаходиться особистість дитини, її 

проблеми, вболівання за її майбутню долю, а разом  з тим і за долю нашої 

держави. 

Кожна тема включає наукову інформацію, завдання для самостійного 

опрацювання, список літератури, а також творчі й практичні завдання, вправи, 

запитання, що допоможе аспірантам правильно вибрати методи навчання, 

позаурочні форми навчання, вивчити проблеми обдарованості тощо. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ 
 

Тема 1. Концептуальні підходи методики викладання у вищій школі 

Предмет  і  завдання  методики  викладання  у  вищій  школі.  Професійна 

діяльність педагога в організації навчально-виховного процесу у ВШ 
 

Тема 2. Організація процесу навчання у вищій школі 
Навчально-методичний комплекс за спеціальністю «Педагогіка вищої 

школи». Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани. Організація 

аудиторної роботи зі студентами. Організація праці викладача. Роль кафедри в 

управлінні навчальним процесом. 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ 

ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

 

Тема 3. Методика підготовки та читання лекції у вищій школі 
1.Роль і значення лекції у професійній діяльності викладача вищої 
школи. 



2. Види лекцій.  

3. Підготовка та проведення лекції.  

4. Критерії оцінювання лекторської майстерності.  

5. Прийоми активізації процесу сприйняття студентами лекцій. 
 

 

Тема 4 Методика проведення практичних, лабораторних, семінарських, 

індивідуальних занять та консультацій 
Семінарське заняття: методика підготовки та проведення. Практичні 

заняття:  методика  підготовки  та  проведення.  Методика  проведення 
консультацій та індивідуальних занять. 
 

 

Тема 5. Методика організації педагогічного контролю студентів 
Завдання, функції і види педагогічного контролю. Форми і методи 

контролю навчальних досягнень студентів. Загальні критерії оцінювання знань 

студентів на іспиті. Організація проведення державної атестації 

студентів.Організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів. 
 

 

Тема 6. Психолого-педагогічні особливості організації самостійної 

роботи студентів 

Види самостійної роботи студентів. Метод «портфоліо» в структурі 
самостійної роботи. Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів. 
Передумови забезпечення ефективності самостійної роботи студентів. 

 

 

Тема 7. Сутність і значення науково-дослідницької роботи студентів 
Організація науково-дослідницькою діяльністю студентів. Вимоги до 

виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. Організація навчальної і 

науково-дослідницької роботи аспірантів. Вимоги до виконання кандидатських 
дисертацій. Докторантура як вища форма підготовки наукових і науково- 
педагогічних кадрів. 



Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація навчального процесу в системі підготовки 

спеціалістів 

Тема 1. 

Концептуальні 

підходи методики 

викладання у вищій 

школі 

11 2 2   7       

Тема 2. Організація 

процесу навчання у 

вищій школі 

15 2 6   7       

Разом за змістовим 

модулем 1 

26 4 8   14       

Змістовий модуль 2. Теоретичні засади методики викладання у вищій школі 

Тема 3. Методика 

підготовки та 

читання лекції у 

вищій школі 

16 2 6   8       

Тема 4. Методика 

проведення 

практичних, 

лабораторних, 

семінарських, 

індивідуальних 

занять та 

консультацій 

15 1 7   7       

Тема  5.  Методика 

організації 

педагогічного 

контролю 

студентів 

11 1 3   7       

Тема 6. Психолого- 

педагогічні 

особливості 

організації 

самостійної роботи 

студентів 

11 1 3   7       

Тема  7.  Сутність  і 

значення науково- 

дослідницької 

роботи студентів 

11 1 3   7       

Разом за змістовим 64 6 22   36       
 

модулем 2             

Усього годин 90 10 30   50       

 
 

 



 

2. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1. Структура та особливості процесу навчання у вищій школі 2  

2. Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і 

проведення 
6  

3. Методика підготовки та проведення практичних (лабораторних 

і семінарських) занять 
6  

4. Методика оцінювання знань, вмінь і навичок (організація 

проведення екзаменів, заліків) 
7  

5. Методика організації самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності, науково-дослідної й індивідуальної роботи 

студентів у ВНЗ 

3  

6. Методика організації курсового і дипломного проектування. 

Організація практичної підготовки спеціалістів. Керівництво 

позааудиторною роботою студентів. 

3  

7. Організація праці викладача ВНЗ 3  

 ВСЬОГО 30  

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Технології та методи навчання у вищій школі 10  
2. Інноваційні педагогічні технології активізації навчання 10  
3. Методологічні основи активізації навчального процесу 10  
4 Організація модульно-рейтингової та кредитно-модульної 

технологій навчання 
10  

5 Дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю 5  

6 Організація науково-дослідної роботи студентів 5  
 Разом 50  
 
 
 

8. Методи навчання 
Провідна форма  навчання лекція.  За  характером  логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем 
самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий 
метод. Структура семінарського заняття містить: письмову роботові, питання 
для обговорення, практичні завдання, дискусію, підведення підсумків та 
рекомендовану літературу. 

Модулі побудовані на читанні лекцій і проведенн семінарських занять, 

дискусій з розглядом конкретних проблемних ситуацій з практики педагогічної 

діяльності. 



9. Індивідуальні завдання ( не передбачено навчальним планом) 

 

10. Методи навчання 

Вивчення дисципліни « Методика викладання у вищій школі» передбачає 

проведення лекційних, семінарських та практичних занять, а також самостійну 

роботу аспірантів. 

11. Методи контролю 

Під час викладання навчальної дисципліни «Методика викладання у вищий 

школі» використовуються наступні методи контролю тих, хто навчається: 

Вхідний контроль – застосовується під час початку вивчення певної 

навчальної дисципліни з метою визначення рівня підготовки тих, хто навчається.                                              

Поточний контроль засвоєння вивченого матеріалу здійснюється на кожному 

практичному занятті шляхом проведення усного і письмового опитування. Він 

призначений для перевірки якості засвоєння навчального матеріалу, стимулювання 

навчальної роботи аспірантів та вдосконалення методики проведення занять. 

Поточний контроль може проводитися наступними способами: 

– усне опитування – застосовується під час проведення усіх видів навчальних 

занять з метою визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

попереднього заняття; 

– письмовий експрес-контроль (летючка) – проводиться з метою перевірки 

рівня знань слухачів за попереднє (декілька попередніх) занять, або після 

завершення вивчення слухачами матеріалу змістового модуля; 

– тестовий контроль – як правило, проводиться після завершення вивчення 

слухачами матеріалу блоку змістових модулів; 

– комбінована форма контролю – поєднання під час проведення навчальних 

занять усного опитування та експрес-контролю, або експрес-контролю з тестовим 

контролем з метою максимального охоплення кількості залучених до контролю 

слухачів і більш якісної перевірки рівня засвоєння ними знань. 

Модульний контроль є компонентом поточного контролю і здійснюється у 

формі виконання слухачем модульного контрольного завдання (контрольної 

роботи, тесту тощо) та є обов’язковим для слухача. Протягом навчального семестру 

під час вивчення дисципліни «Міжнародний досвід забезпечення екологічної 

безпеки» проводиться два модульні контролі. 

Підсумкова модульна оцінка визначається як сума поточної та контрольної 

оцінок (балів) з даного модуля. Оцінювання кожного контрольного модуля 

необхідно проводити таким чином, щоб звітність за результатами засвоєння модуля 

була за обов’язкові види робіт та допоміжні завдання (у цьому разі повинна 

враховуватись активність та поточна успішність слухача на семінарах, групових 

заняттях тощо). 

Підсумкова семестрова оцінка визначається за результатами підсумкових 

модульних (залікових) оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів. З навчальної 

дисципліни «Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки» підсумковою 

формою семестрового контролю є залік. 

Підсумковою формою контролю з дисципліни є іспит. 



 

12. Розподіл балів, які отримують 

студенти 
 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Екза- 

мен 

 

Сума 

Змістовий модуль 1 

Змістовий модуль 2 

 
50 

 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14   

Поточний контроль 15 

Контрольна робота 30 

Самостійна робота 5 

  

Т1, Т2 ... – теми змістових модулів. 
 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 
 

зараховано 
80 – 89 В 

 

добре 
70 – 79 С 

60 – 69 D 
 

задовільно 
50 – 59 Е 

 
26 – 49 

 
FX 

 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 
 
 

0-25 

 
 

F 

 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 
 
 



 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій. 

2. Індивідуальні завдання. 

3. Самостійна робота. 

4. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, контрольних 

робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика викладання 

у вищій школі» для студентів денної та заочної форм навчання. 

5.Список рекомендованої до курсу літератури. 

6. Вимоги до іспиту: 
 

Теоретичні питання до іспиту з навчальної дисципліни 
1. Предмет і завдання методики викладання у вищій школі. 

2. Основні функції професійної діяльності викладача у системі вищого 

навчального закладу. 

3. Навчально-методичний комплекс за спеціальністю «Педагогіка вищої 

школи». 

4. Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани. 

5. Організація аудиторної роботи зі студентами. 

8. Організація праці викладача. Роль кафедри в управлінні навчальним 

процесом. 

6. Освітньо-професійна програма (ОПП) фахівця. 

7. Освітньо-професійна характеристика (ОПХ) фахівця. 

8. Навчальний план, його структура і порядок реалізації. 
9. Навчальна програма. Види навчальних програм. 

10. Робоча навчальна програма та її складові. 

11. Порядок розробки робочої програми. 

12. Тематичний план, його зміст і порядок затвердження. 

13. Навчальне навантаження викладача і його види. 

14. Структура робочого часу викладача. 

15. Графік робочого часу викладача, порядок його розроблення. 
16. Зміст навчальної, методичної і наукової роботи кафедри. 

17. Функції завідувача і викладацького складу кафедри. 

18. Функції і права куратора академічної групи. 

19. Участь викладачів кафедри в контролі за якістю навчально- 

виховного процесу. 

20. Роль і значення лекції у професійній діяльності викладача вищої школи. 
21. Підготовка до лекції. 

22. Вимоги до лекції. 

23. Типи лекцій. 

24. Структура лекцій. 

25. Динаміка лекцій. 

26. Прийоми активізації процесу сприйняття студентами лекцій. 

27. Критерії оцінювання лекторської майстерності. 
28. Написання конспекту. 

29. Види і типи семінарів. 

30. Особливості підготовки та проведення практичних, лабораторних  і 

семінарських занять. 

31. Структура практичних, лабораторних  і семінарських занять. 



32. Підготовка та проведення «круглого столу», ділових ігор, диспутів 

та інших типових форм організації і проведення практичних занять. 

33. Модель семінарського заняття в активній формі. 

34. Методика проведення консультацій та індивідуальних занять. 
35. Завдання, функції і види педагогічного контролю. 

36. Форми і методи контролю навчальних досягнень студентів. 

37. Підготовка й проведення іспиту і заліку. 
38. Методичні основи організації тестового контролю знань. 

39. Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів. 

40. Методика організації курсового й дипломного проектування. 

41. Види самостійної роботи студентів. Метод «портфоліо» в структурі 

самостійної роботи. 

42. Комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів. 

43. Передумови забезпечення ефективності самостійної роботи 

студентів. 

44. Наукова робота студентів у системі професійної підготовки. 

45. Форми і види науково-дослідної роботи студентів (з урахуванням 

специфіки ВНЗ, факультету і спеціалізації). 

46. Методи організації науково-дослідної роботи студентів. 

47. Формування вміння працювати з науково-дослідницькою 

літературою. 

48. Вимоги до написання наукової статті. 

49. Методика організації курсового і дипломного проектування. 

50. Організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів. 

51. Науково-педагогічна практика студентів магістратури. 

52. Стажування студентів магістратури. 

 

13.2. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти наведені у 

методичному матеріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

«Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки». 

 

13.3. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

 

Матеріали до контрольних робіт наведені в окремих методичних вказівках 

щодо виконання контрольних робіт з вказаної навчальної дисципліни. 

 

13.4. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

 

Пакет ККР для перевірки знань з вказаної навчальної дисципліни наведений 

в окремому методичному матеріалі відповідно до порядку і правил щодо 

розробки ККР.  
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