Назва модуля: Методика викладання у вищій школі
Код модуля: ПНПМ. 06.
Тип модуля: Обов'язковий
Семестр: I
Обсяг модуля: загальна кількість годин - 120 (кредити ЄКТС – 4.0) аудиторні години:
денна форма навчання – 40 год. (лекції 22 год., практичні заняття 18 год).; заочна форма
навчання 12 год. (лекції 8 год., практичні заняття 4 год.)
6. Лектор: канд. філол.наук, доцент Длугош Олександр Мирославович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій
школі; міжпредметні зв’язки методики викладання із іншими дисциплінами; сучасні
інтерактивні методи навчання студентів; форми організації навчання студентів;
психологічні особистісні якості викладача вищої школи, професійні вимоги до нього;
 вміти аналізувати та впроваджувати у власну діяльність теоретично обґрунтовані
положення найсучаснішого педагогічного досвіду; застосовувати методи, прийоми
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; планувати структуру, зміст,
процес організації лекції, практично-семінарського заняття; творчо проводити
семінарські, практичні зайняття; застосовувати сучасні освітні технології.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
˗ пререквізит: педагогіка вищої школи.
˗ кореквізит: психологічні основи професійної орієнтації та професійного
самовизначення.
10. Зміст модуля: Правові засади методики організації навчально-виховного процесу.
Професійні якості викладача як суб’єкта управління навчально-виховним процесом.
Методика проведення лекційних, семінарських та
практичних занять. Методика
організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Методи
контролю і оцінювання знань і вмінь студентів. Методика використання сучасних
інноваційних освітянських технологій.
11. Рекомендована література:
 Вайнола Р. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу : навч.
посіб. / Р. Вайнола. – К. : Центр учбової літератури, 2012 - 140 с.
 Зайченко І.В.Університеться освіта: [навч. посіб.] / І.В. Зайченко. – Чернігів, 2009. –
200 с.
 Зайченко І.В.Педагогіка і методика навчання у вищій школі / І.В. Зайченко. – Київ:
Ліра-К, 2017. – 456 с.
 Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В. Малихін,
І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. - 270 с.
 Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. - К.: ЧП,
2007. - 211 с
12. Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку. Поточний
контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50
балів. Максимальна сумарна оцінка - 100 балів.
14. Мова навчання: українська.
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