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Тема 5. Творча діяльність викладача вищої школи як організатора 

навчально-виховного процесу (6 год)  

1. Навчально-педагогічна діяльність, навчально-методична діяльність 

викладача. Мистецтво викладача у підготовці й проведенні навчального 

заняття, його забезпечення та удосконалення. Виховна діяльність сучасного 

викладача (2 год).  

2. Традиційні технології організації навчального процесу в закладах 

вищої освіти. Позитивні й негативні аспекти (1 год.). 

3. Сучасні психолого-педагогічні технології у вищій школі (3 год.). 

 

Основні поняття: навчальна діяльність викладача, навчально-

методична діяльність викладача, інновації, технологія організації проектної 

діяльності здобувачів вищої освіти, імітаційні технології навчання, технології 

дослідницького (евристичного) навчання у вищій школі, інтерактивні 

педагогічні технологій, інформаційні технології, технології на основі 

інтенсифікації та активізації пізнавальної діяльності здобувача. 

 

Завдання для самостійної роботи:  

1. Проаналізуйте слабкі/сильні сторони традиційних технологій 

організації й проведення навчальних занять у вищій школі (за вибором). 

2. Оберіть одну із сучасних психолого-педагогічних технологій 

(інтерактивні, імітаційні, проектна тощо), схарактеризуйте сутність, визначте 

переваги використання в процесі підготовки сучасного фахівця із галузі 

фізики/астрономії (за власним вибором). 

3. Підготувати реферат на одну із тем (за вибором здобувача): «Корисні 

лекторські «фішки»»; «Цифрові технології в організації та проведення 

лабораторних занять із фізики у вищій школі»; «Технологія організації 

проектної діяльності студента: сутність, вимоги й критерії оцінювання» 

«Мистецтво проектування сучасних технологій навчання».  

Виконані завдання надіслати на електронну пошту за адресою: 

druganova_lena@ukr.net 
 

mailto:druganova_lena@ukr.net


Література: 

1. Енциклопедія освіти / ред. В.Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 

1040 с. 

2. Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: 

Монографія. К. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 404 с. 

3. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: підручник. К. : 

Каравела, 2008. 352 с. 

4. Попова О. В. Основи педагогічної інноватики / О.В. Попова, 

Г.Ф. Пономарьова, Л.О. Петриченко : навч. посіб. Х., 2009. 192 с.  

5. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : 

модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації 

викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. Полтава : 

ПУЕТ, 2013. 309 с. 
 

 

Навчальна дисципліна: «ПЕДАГОГІКА» 

факультет: іноземних мов 

курс 2 

Семінарські заняття на період з 27.04.20 – до 11.05.20 р. 

 

Семінарське заняття № 7 

(2 год.) 

Тема 9. Основні напрямки виховної роботи в школі 

 

Питання для обговорення: 

1. Форми та  види виховної роботи.  

2. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи.  

3. Самостійні заняття.  

4. Розробка виховних заходів.  

5. Аналіз виховного заходу. 
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Семінарське заняття № 8 

(2 год.) 

Тема 10. Педагогічна майстерність 

Питання для обговорення: 

1. Поняття педагогічної майстерності.  Основні проблеми та тенденції. 

2. Складові педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість 

особистості, професійні знання, педагогічні здібності, педагогічна техніка.  

3. Шляхи підвищення педагогічної майстерності. 

4. Педагогічне спілкування. Шляхи до визначення поняття.  

5. Сутність, зміст та функції педагогічного спілкування. 

6. Аналіз стилів педагогічного спілкування. 

7. Педагогічний конфлікт. 

8. Культура розв’язання педагогічних конфліктів. 

9. Правила поведінки в конфліктній ситуації. 
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