
Картка забезпечення дистанційного навчання студентів групи 10 МГОМ 

З дисципліни «Педагогіка вищої школи»  

Викладач: доцент, к.пед.н. Акініна Н.Л.  

Електронна пошта:  

akininanataliaa@gmail.com. 

n.l.akinina@npu.edu.ua 

 
Дата за 
розкладом  

Час за розкладом  Вид заняття  Зміст заняття  
Тема  

Форма контролю та 
форма оцінювання  

Кількість 
балів  

17.03.20 14.00 – 15.30 Семінар  Тема. 2.1. Сутність процесу 

навчання у вищій школі. 

До вивченої теми  

розробити 20 тестових 

запитань (з ключем) 

10 балів  

24.03.20 14.00 – 15.30 Семінар  Тема 2.2.. Методи і засоби 

навчання у закладі вищої 

освіти  

Розробити порівняльну 

таблицю методів 

навчання (назва методу, 
до якої класифікації 

належить, основні 

характеристики метода, 

що спільного у методах 
навчання, що відмінного) 

10 балів  

31.03.20  14.00 – 15.30 Семінар  Тема 2.3. . Форми організації 

навчання у вищій школі.  
Тема 2.4. Контроль та оцінка 

знань, умінь та навичок 

студентів 

Розробити короткий 

конспект однієї лекції, чи 
одного семінарського 

заняття, чи одного 

заняття за інноваційною 

технологією  (за вибором 
студента), (тему вибрати з 

переліку питань для 

семінарів) 

10 балів  

 

 

 

Семінарське заняття 3  (додається, див. нижче) 
 

  

mailto:n.l.akinina@npu.edu.ua


Семінарське заняття 3.  

 ІІ. Дидактика вищої школи 

2.1. Сутність процесу навчання у вищій школі. 

1. Поняття про дидактику вищої школи. 

2. Основні категорії дидактики вищої школи. 

3. Сутність і структура процесу навчання.  
4. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу  

5. Закономірності дидактики вищої школи. 

6. Принципи навчання у вищому навчальному закладі. 

7. До вивченої теми  розробити 20 тестових запитань (з ключем) 

Семінарське заняття 4.   

Тема 2.2. Методи і засоби навчання у закладі вищої освіти 
1. Особливості методів навчання у ВНЗ. 

2. Класифікація методів навчання. 

3. Словесні методи навчання. 

4. Наочні методи навчання 
5. Практичні методи навчання.  

6. Засоби навчання у вищій школі. 

7. До вивченої теми розробити порівняльну таблицю методів навчання (назва методу, до якої класифікації належить, основні 

характеристики метода, що спільного у методах навчання, що відмінного 

Семінарське заняття 5.  

Тема 2.3. Форми організації навчання у вищій школі. Тема 2.4. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів  
1. Лекції, методика їх підготовки і проведення. 

2. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення. 

3. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення. 

4. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення. 
5. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. 

6. Науково-дослідна робота студентів. 

7. Навчальна і виробнича практика студентів. 
8. Компоненти, види та функції контролю. 

9. Основні принципи контролю та оцінки знань . 

10. Види контролю та форми перевірки ЗУН студентів. 

11. Методи контролю ЗУН. 
12. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. 

13. Розробити короткий конспект однієї лекції, чи одного семінарського заняття,чи одного заняття за інноваційною технологією  (за 

вибором студента), (тему вибрати з переліку питань для семінарів)  


