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Опис навчальної дисципліни 

 

        Курс «Методика викладання українознавчих дисциплін у ЗВО» 

вибіркова навчальна дисципліна підготовки магістрів, галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка; спеціальності: 014 Середня освіта (Історія) вивчається 

на першому році навчання магістрів, у 2-му семестрі; кількість кредитів – 4. 

        Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

        1. Змістовний модуль 1. Загальні засади теорії та методики викладання 

курсів українознавчих дисциплін у ЗВО.  

          2. Змістовний модуль 2. Методичні засади викладання  українознавчих 

курсів у вищій школі. Основні форми організації навчального процесу в 

системі вивчення українознавчих курсів. 

        3. Змістовний модуль 3. Організація педагогічної практики магістрантів. 

Особливості формування педагогічних знань та умінь студентів у процесі 

проходження педагогічної практики. 

        Основні форми вивчення дисципліни: лекції; практичні заняття, що 

включають теоретичні питання та практичні завдання; ділові та дидактичні 

ігри, тренінги; реферативні читання; навчальні конкурси; колоквіум. 

Заключний контроль – екзамен. Система дидактичного забезпечення – 

модульно-рейтингова технологія навчання.  

 

Обсяг дисципліни 

 

 Денна форма 

Кількість кредитів ECTS             4 

Кількість годин 120 

- лекції             26 

практичні / семінарські 14 

самостійна робота студента 80 

  

Мета навчальної дисципліни 

 

         Програма навчальної дисципліни «Методика викладання українознавчих 

дисциплін у ЗВО» складена відповідно до освітньопрофесійної програми 

підготовки магістрів, галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 014.03 

«Середня освіта. Історія», спеціалізація – українознавство та краєзнавчо-

туристична робота».  Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуалізація 

нових підходів до підготовки педагогічних кадрів для вищої школи, спрямованих 

на формування у майбутніх викладачів загальної й педагогічної культури, 

спеціальних знань та вмінь, достатніх для виконання професійних обов’язків – 

викладання українознавчих дисциплін.  
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        Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання 

українознавчих дисциплін у ЗВО» є забезпечення засвоєння магістрантами 

теоретичних основ методики викладання українознавчих дисциплін у ЗВО, 

проведення науково-пошукової роботи, керівництва дослідницькою роботою 

студентів; організації навчально-виховного процесу ефективними формами, 

методами та прийомами навчання на сучасному етапі розвитку вищої освіти. 

розвиток у майбутніх фахівців критичного педагогічного мислення, виховання 

професійно значущих рис особистості. 

        Завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання українознавчих 

дисциплін у ЗВО» є:  

 сформувати знання ключових понять методології та методики викладання 

українознавчих дисциплін;  

 ознайомити майбутніх фахівців із теоретичним матеріалом українознавчої 

освіти: максимально наблизити систему знань, методику їх викладання та 

засвоєння до завдань національно-патріотичного пізнання, самопізнання 

та виховання; 

  розібратися і практично використовувати організаційні форми і методи 

викладання українознавчих дисциплін;  

 набути навиків складання навчальних планів, програм, методичних 

посібників тощо; 

 опанувати методи, прийоми і засоби організації та проведення лекційних, 

практичних занять; 

 ознайомити із специфікою організації науково-дослідної роботи з 

українознавства;  

 сформувати знання про закономірності і принципи викладання 

українознавчих дисциплін;  

 навчити раціонально та ґрунтовно організовувати самостійну, 

індивідуальну роботу студентів; 

 ознайомити магістрів з технологією організації позанавчальної 

українознавчої та виховної роботи у ЗВО; 

 розібратися з плануванням навчально-виховного процесу у ЗВО, 

розробкою програмно-методичного забезпечення українознавчих курсів; 

 отримати необхідні рекомендації щодо проходження педагогічної 

практики, оформлення звітної документації; 

 виховати особистісні якості майбутнього педагога, відповідальне 

ставлення до виконання обов’язків викладача; 

   мотивувати студентів постійно займатися самоосвітою, саморозвитком, 

самовдосконаленням. 
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У процесі навчання здобувачі вищої освіти оволодівають: теоретичними 

засадами методики викладання у вищій школі; специфікою методів викладання у 

структурі процесу навчання у вищій школі; психолого-педагогічними умовами 

впровадження освітніх технологій викладання фахових дисциплін у вищій школі; 

методичними основами викладання фахових дисциплін у вищій школі; 

методологічними основами викладання фахових дисциплін у вищій школі; 

дидактичними основами управління навчально-творчою діяльністю здобувачів 

вищої освіти.  

        Компетенції 

        Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти 

та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 

здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. 

Сьогодення висуває високі вимоги до магістра-українознавця – особистості 

елітарного типу, яка має володіти низкою сформованих фахових 

компетентностей, тобто магістр повинен мати не лише ґрунтовні знання, 

сформовані вміння й навички, а, щонайголовніше, застосовувати їх у професійній 

діяльності, а також швидко реагувати на зміни в науці, технологіях. 

        При складанні іспиту з курсу «МВУД у ЗВО» магістранти мають виявити 

компетентність у таких питаннях:  

 законодавчі акти України про вищу освіту, теоретичні, методичні та 

методологічні основи дидактики викладання українознавчих дисциплін 

 структуру і зміст навчального процесу у ЗВО, особливості роботи 

викладача, адміністрації інституту(університету); 

 сучасних педагогічних ідей, технологій, форм і методів навчання, 

оволодіння педагогічними знаннями і навичками; 

 оволодіння теоретичним матеріалом щодо вимог викладання 

українознавчих дисциплін ЗВО;  

 зміст курсів українознавчих дисциплін у ЗВО, навчальних планів, 

програм, навчальних посібників;  

 сучасних методик проведення українознавчих досліджень;  

 професійної мови фахової галузі знань; 

 аналізу наукової і методичної літератури; 

 критичного оцінювання існуючих українознавчих концепцій, побудови 

нових;  

 використання сучасних методів пошуку, обробки і використання 

інформації, інтерпретації і адаптації інформації для адресата;  

 компонування змістового навантаження окремих занять з українознавчих 

дисциплін;  
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 використання ефективних форм і методів викладання в процесі вивчення 

українознавчих дисциплін, інноваційних технологій; різних форм 

організації навчання, активізації їхньої пізнавальної діяльності; 

 планування і організації самостійної та індивідуальної роботи, навчально-

наукових конференцій, педагогічної практики, випускних кваліфікаційних 

робіт тощо; 

 контролювання та об’єктивна оцінка знань, умінь і навичок студентів; 

 вміння раціонально добирати, а в разі необхідності, самостійно 

розробляти дидактичний матеріал, наочність тощо до занять у 

відповідності до їхньої пізнавальної мети; 

 організація позаурочної українознавчої виховної роботи; 

 ефективне використання технічних засобів навчання для проведення 

занять. 

Отже, після опанування курсом МВУД у ЗВО магістрант повинен вміти:  

 розробити навчально-методичний комплекс відповідних дисциплін: 

навчальну та робочу навчальну програму, індивідуальні завдання для 

самостійної роботи студентів, контрольні роботи з навчальних дисциплін, 

перелік питань до заліку (екзамену), питання до колоквіуму, екзаменаційні 

білети, конспект лекцій; 

 розробити план  роботи куратора академічної групи, план індивідуальної 

роботи викладача; 

 складати тематичний план циклу занять (модуля) та плани-конспекти занять 

з урахуванням умов навчання і рівня підготовки студентів-істориків, 

визначати мету, провідну ідею заняття з урахуванням ступеня навчання та 

місця цього заняття в циклі занять (модулів); 

 добирати, подавати навчальний матеріал, який би містив найрізноманітніші 

відомості про досягнення, діяльність українців та українства світу в усіх 

галузях політики, науки і виробництва, культури і мистецтва тощо; 

 обирати ефективні прийоми досягнення визначеної мети з урахуванням рівня 

підготовки студентів; 

 визначати типи практичних завдань і послідовність їх виконання згідно з 

етапами оволодіння навчальним матеріалом; 

 створювати необхідні допоміжні засоби навчання; 

 забезпечувати навчальну діяльність студентів згідно з планом заняття; 

 вносити методично виправдані корективи в план заняття з урахуванням 

конкретної ситуації, що склалася; 

 вчити студентів найбільш раціональним прийомам самостійної роботи над 

матеріалом у позааудиторній роботі; 
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 раціонально поєднувати на занятті колективні та індивідуальні форми роботи 

з урахуванням особливостей кожної з них; 

 здійснювати методичний аналіз навчального матеріалу з метою 

прогнозування можливих труднощів його засвоєння та добору оптимальних 

шляхів попередження помилок; 

 спостерігати, аналізувати, узагальнювати досвід викладачів, переносити 

ефективні прийоми та форми роботи в практику своєї педагогічної 

діяльності; 

 реалізовувати загальноосвітній, розвивальний, виховний, українознавчий  

потенціал навчального матеріалу заняття; 

 вирішувати засобами українознавчих дисциплін завдання морального, 

культурного, естетичного, гуманістичного, громадського виховання 

студентів 

 організовувати позакласні тематичні виховні заходи; 

 визначати складові професійної компетентності педагога вищої школи; 

 володіти механізмами своєї професійної кваліфікації та технологічно-

методичної компетентності. 

        Основними методами навчання, що відповідають цілям вивчення 

дисципліни, є: елементи проблемного навчання (проблемний виклад, варіативний 

виклад, частково-пошуковий метод), що реалізуються на лекційних заняттях; 

елементи навчально-дослідницької діяльності, реалізація творчого підходу, 

реалізовані на семінарських заняттях і при самостійній роботі; словесні (лекція, 

бесіди, дискусії, консультації); наочні (демонстрація); інтерактивні (евристична 

бесіда, проблемна лекція). 

 

         Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Загальні засади теорії та методики викладання курсів 

українознавчих дисциплін у ЗВО 

Тема 1. Предмет, мета, завдання курсу 

«Методика викладання українознавчих 

дисциплін у ЗВО» 

11 2 2   4+3 

Тема 2. Стандартизація підготовки фахівців у 

ЗВО  
5 2    3 

Тема 3. Особливості навчально-методичного 8 4    4 



8 

 

  

забезпечення курсів з українознавчих 

дисциплін 

Разом за змістовим модулем 1 24 8 2   11+3 

Модуль 2. Методичні засади викладання  українознавчих курсів у вищій 

школі.  

Тема 4. Основні форми організації навчального 

процесу в системі вивчення українознавчих 

курсів 

16 4 2   7+3 

Тема 5. Планування та організація самостійної 

роботи студентів з українознавчих дисциплін 
6 2    4 

Тема 6. Методологічні основи викладання 

українознавчих курсів у ВНЗ 
16 2 4   4+6 

Тема 7. Навчально-творча діяльність у системі 

підготовки викладачів українознавчих 

дисциплін 

12 2 2   5+3 

Тема 8. Контроль і оцінка знань та умінь 

студентів 
6 2    4 

Тема 9. Реалізація основних напрямків виховної 

роботи через українознавчі дисципліни 
10 2    8 

Тема 10 . Українознавство в системі вищої 

освіти  
16  4   6+6 

Разом за змістовим модулем 2 82 14 14   38+18 

Змістовний модуль 3. Організація педагогічної практики 

Тема 11. Особливості формування педагогічних 

знань та умінь студентів у процесі проходження 

педагогічної практики 

14 4     10 

Разом за змістовим модулем 3 14 4    10 

Усього годин 120 26 14   59+21 

      

Тематичний план навчальної дисципліни 

     

Змістовний модуль 1. Загальні засади теорії та методики викладання 

курсів українознавчих дисциплін у ЗВО 

  

Тема 1. Мета та завдання курсу «Методика викладання українознавчих 

дисциплін у ЗВО» (2 год.) 
Українознавчі дисципліни як фундаментальні дисципліни блоку 

професійного спрямування в навчальному плані напряму «історія» спеціалізації 

«українознавство та краєзнавчо-туристична робота». Мета, предмет та завдання 

курсу «Методика викладання українознавчих дисциплін у ЗВО». 

Предмет та завдання українознавчих дисциплін у вузах, основні функції та 

головний зміст наук про Україну. Основні проблеми при викладанні дисциплін 

українознавчого циклу. Налагодження міжпредметних зв’язків. 
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 Структура українознавчих дисциплін  в Інституті історії, етнології та 

правознавства імені О.М. Лазаревського. 

 

       Тема 2. Стандартизація підготовки фахівців у ВНЗ (2 год.) 

Стандартизація як механізм підвищення якості навчання. Форми розвитку 

стандартизації в сучасній вищій школі. 

Державний стандарт освіти (ДСО). Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

(ОКХ). Закон України про вищу освіти. Реформи у галузі освіти та науки. 
 

       Тема 3. Особливості навчально-методичного забезпечення курсів з 

українознавчих дисциплін. Створення навчально-методичного комплексу 

українознавчих дисциплін (4 год.) 

Освітньо-професійна програма. Навчальний план та графік навчального 

процесу. 

Вимоги та особливості створення навчально-методичного комплексу 

українознавчих дисциплін. Структурно-логічна схема узгодження дисципліни, що 

викладається, з іншими дисциплінами.   

Робоча навчальна програма як основа формування змісту навчальної 

дисципліни. Дидактичне забезпечення реалізації змісту дисциплін. Наочні і 

технічні засоби навчання у викладанні навчальних курсів. 

Аналіз сучасних підручників з українознавчих дисциплін. 

 

        Модуль 2. Методичні засади викладання українознавчих курсів у ЗВО 

 

Тема 4. Основні форми організації навчального процесу в системі 

вивчення українознавчих курсів (4 год.) 
Аналіз основних форм організації навчального процесу у вищій школі.  

Лекція в системі формування професійно-орієнтованих знань майбутніх 

вчителів при вивченні українознавчих курсів. Методика читання лекцій. 

Семінарські та практичні заняття з українознавчих курсів як основа 

поглиблення теоретичних знань та формування практичних умінь майбутніх 

вчителів. Методика проведення практичних і семінарських занять. 

Колоквіум – співбесіда викладача зі студентом. 

Науково-дослідна робота студентів, форми і види науково-дослідної роботи 

та методи її організації. 

Організація курсового й дипломного проектування. Магістерська робота як 

кваліфікаційне дослідження. Підготовчий етап до написання робіт, зміст, правила 

оформлення та захист. 

 

Тема 5. Планування та організація самостійної роботи студентів з 

українознавчих дисциплін (2 год.) 

Роль самостійної роботи студентів в опануванні змістом навчальних  

дисциплін. Теоретико-методологічні засади самостійної роботи студентів у 

навчально-виховному процесі ВНЗ.  
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Зміст і форми самостійної роботи студентів у позаурочний час та на різного 

виду аудиторних заняттях. 

Види та форми організації індивідуальної роботи студентів. Підготовка до 

контрольних заходів. 

 

 Тема 6. Методологічні основи викладання українознавчих дисциплін у 

ЗВО (2 год.) 

Класифікація методів навчання та вимоги до їх вибору, критерії вибору. 

Типологія та характеристика методів вивчення українознавчих дисциплін. 

Інноваційні технології при викладанні українознавчих дисциплін. Методи та 

форми активізації навчально-пізнавальної роботи студентів. Сутність і види 

інтерактивних методів  навчання. Організація проблемного навчання. 

Нетрадиційні види занять з українознавчих дисциплін.  

Комплексні форми організації навчання студентів у процесі вивчення 

українознавчих дисциплін. Засоби навчання в системі викладання українознавчих 

курсів: види, вимоги до використання. 

 

       Тема 7. Навчально-творча діяльність викладачів у системі 

підготовки викладачів українознавчих дисциплін (2 год.)  

Трактування поняття «творчість» у різних світоглядних, філософських 

системах. Теорія поетапного формування творчого досвіду. 

Розвиток творчого мислення на заняттях з українознавчих дисциплін та 

методики їх викладання. 

Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості майбутнього викладача-

українознавця. 

Дидактичні ігри в системі управління навчально-творчою діяльністю 

студентів. 

 

       Тема 8. Контроль і оцінка знань та умінь студентів (2 год.) 

Значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Методика оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Функції оцінювання 

навчальних досягнень студентів. Принципи, види і методи оцінювання. 

Організація складання іспитів і заліків, державних кваліфікаційних іспитів. 

        Модульно-рейтингова і кредитно-модульна технологія навчання та 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 

       Тема 9. Реалізація основних напрямків виховної роботи через 

українознавчі дисципліни (2) 

Професійне виховання студентів на матеріалах українознавчих дисциплін. 

Вплив українознавчих дисциплін на формування національної свідомості 

майбутніх вчителів. 

Педагогічне спілкування. Виховання риторичної культури майбутнього 

вчителя. Формування громадянської культури через українознавчі дисципліни. 
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Індивідуальний план роботи викладача. Планування позаурочних заходів 

вчителів-предметників з українознавчої тематики. Планування та організація 

роботи куратора академічної групи. 

 

Тема 10 . Українознавство в системі вищої освіти (срс) 

Українознавство в системі вищої освіти України: проблеми, підходи, 

перспективи.  Українознавство як наука, як навчальна дисципліна та методологія 

освітньо-виховного процесу. Філософсько-гуманістичні основи українознавства.  

      Оптимізація викладання українознавства у педагогічних вузах. Роль 

українознавчих дисциплін у професійному та духовному становленні майбутніх 

вчителів. Українознавчий аспект змісту педагогічної освіти. 

Концепція викладання українознавства в системі педагогічної освіти. 

Українознавство як основа формування компетенцій майбутніх викладачів ВНЗ 

щодо викладання українознавчих дисциплін у вищій школі 

 

Змістовний модуль 3. Організація педагогічної практики магістрантів 

 

       Тема 10. Особливості формування педагогічних знань та умінь 

студентів у процесі проходження педагогічної практики (4 год.) 

         Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя 

українознавчих дисциплін. Аналіз організації різних видів практики з метою 

формування у студентів практичних умінь. 

       Складання програми проведення педагогічної практики. Пояснювальна 

записка. План педагогічної практики. Індивідуальні завдання. Звіт за 

проходження практики.  

        Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики. 

Консультації зі студентами по їх підготовці до проведення занять (уроків) та 

виховних заходів.  Щоденник педагогічної практики. 

        Форми та методи контролю проходження педагогічної практики. Методика 

здійснення аналізу проведення студентом заняття. 

         Вимоги до звіту студента про проходження педагогічної практики. 

Структура та зміст звіту з педагогічної практики. 

         Підведення підсумків педагогічної практики. Критерії оцінювання знань, 

умінь та навичок студентів-практикантів. 

 

          Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Дидактичні основи викладання українознавчих 

дисциплін 

Практичне завдання: 

1. Розробити структуру викладання українознавчих 

дисциплін в Навчально-науковому інституті історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського. 

2 
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2. Розробити професійно-кваліфікаційну модель 

(характеристику) викладача українознавчої дисципліни 

(за вибором). 

3. Скласти анотацію на підручник з українознавчої 

дисципліни (за вибором) 

2 Дидактичні засади кредитно-модульної системи 

навчання у ЗВО 

Практичні завдання:  

1. Проаналізувати та оформити письмово 

характеристику навчального плану вашої спеціальності, 

його структуру. Чи є така структура, на вашу думку, 

оптимальною та ін. (прокоментуйте письмово свій 

висновок). 

2. Ознайомитися з навчальною програмою з 

українознавчої дисципліни (за вибором) та скласти на 

неї анотацію. Проаналізувати програму з огляду 

дотримання вимог кредитно-модульної системи 

навчання.  

3. Розробити робочу навчальну програму з обраного 

вами курсу українознавчої дисципліни, зважаючи на 

навчальну програму. 

2 

3 Форми організації  та методи навчання у вищій школі 

Інноваційні педагогічні технології активізації 

навчання 

Практичні завдання: 

1. З огляду на тематику лекцій (семінарів) для будь-

якого модулю обраного курсу представити методичні 

рекомендації щодо застосування методів, прийомів та 

засобів викладання матеріалу. Оформити зразок 

проблемного викладу матеріалу (нетрадиційного) для 

однієї з тем модулю. 

3. Дидактичний тренінг: підготувати та провести 

лекційне (семінарське) заняття із застосуванням методу 

проблемного (нетрадиційного) викладу матеріалу. 

4 

4 Навчально-творча діяльність у системі підготовки 

викладачів українознавчих дисциплін 

Реферативні читання:  

«Теорія поетапного формування творчого досвіду», 

«Трактування поняття творчість у різних світоглядних, 

філософських системах», «Дидактичні ігри в системі 

управління навчально-творчою діяльністю студентів» та 

ін. 

 

Практичні завдання: 

1. Розробити дидактичну гру («Брейн-ринг», «Що, де, 

2 
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коли» та ін.) з обраної українознавчої дисципліни. 

2. Розробити організаційну модель системи 

поетапного контролю знань студентів з використанням 

нетрадиційних ігрових форм навчально-творчої 

діяльності. 

3. Дидактичний тренінг: підготувати та провести 

контрольне заняття з обраного курсу, застосовуючи 

нетрадиційні форми та методи проведення контролю за 

модульно-рейтинговою технологією. 

5 Українознавство в системі освіти. Виховна робота зі 

студентами 

Практичні завдання: 

1. Скласти індивідуальний план роботи викладача. 

2. Розробити план роботи куратора навчальної групи 

на н.р. 

3. Дидактичний тренінг: розробити та провести 

позаурочний тематичний захід для студентів (напрям 

виховання: національно-патріотичний). 

4 

 Разом 14 

 

                                    

Самостійна робота 

                                

№ 

з/п 

 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи 

викладання курсу «Методика викладання 

українознавчих дисциплін у ВНЗ». 

Психолого-педагогічні та соціальні аспекти 

підготовки кадрів гуманітарного профілю. 

Професійно-кваліфікаційна модель вчителя 

(загальні вимоги до кваліфікації). Професійно-

кваліфікаційна характеристика викладача історії  та 

українознавчих дисциплін для кожного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Дидактичні основи педагогічного процесу. 

Структура і зміст навчального процесу у ВНЗ, 

особливості роботи викладачів, завідувача кафедри, 

деканату, адміністрації. 

Законодавчі акти України, що регулюють 

організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ: Закон 

України «Про вищу освіту», Постанова КМУ «Про 

розроблення державних стандартів вищої освіти» 

14 

 

11+3 
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(Додаток до Постанови КМУ «Вимоги до державних 

стандартів вищої освіти»), Закон України «Про мови», 

Національна програма «Діти України», Концепція 

виховання дітей і молоді в національній системі освіти, 

Загальна декларація прав людини, Положення про 

державний вищий заклад освіти. 

Основні нормативні документи Болонського 

процесу. 

Вимоги Європейської кредитно-трансферної 

системи (ЕСТS). 

 

2 Модуль 2. Методичні засади викладання  

українознавчих курсів у вищій школі.  

Методологічні аспекти організації модульно-

рейтингового навчання і підготовки кадрів. 

Система мотивації студентів в умова кредитно-

модульної системи навчання. 

Методика проведення тестування та коректна  

інтерпретація їх результатів. Організація проведення 

державних кваліфікаційних іспитів. 

Поняття «досвід роботи викладача», «передовий 

педагогічний досвід у вищій школі» (навести приклади). 

Нові педагогічні технології вивчення українознавчих 

дисциплін та методики їх викладання. Перспективні 

дослідження на сучасному етапі розвитку МВУД у 

вищій школі. Педагогічний експеримент. 

Створення умов для організації модульного 

вивчення навчальних курсів. Навчально-методичні 

посібники та підручники з українознавчих дисциплін. 

ТЗН у навчальному процесі. 

Критерії оцінювання лекції і лекційної 

майстерності. 

Критерії оцінювання якості проведення практичного 

заняття. 

 Наукова робота студентів – важливий чинник 

ефективності професійної підготовки педагогів-

українознавців. 

Аспекти дослідження ефективної організації 

самостійної роботи студентів у вищій школі: 

педагогічні основи організації самостійної роботи 

студентів; контроль за самостійною роботою студентів; 

керівництво аудиторною і поза аудиторною 

самостійною діяльністю студентів; організація 

самостійної роботи студентів педагогічних закладів 

56 

 

38+18 
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різного рівня акредитації. 

Особливості застосування методів і засобів 

навчання у вищій школі. 

Шляхи активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів під час вивчення українознавчих 

дисциплін. 

Взаємозв’язок дидактичної мети, методів, форм 

організації навчання. 

Критерії та рівні творчої діяльності студента-

українознавця.  

Співвідношення понять «педагогічна творчість» та 

«пізнавальна діяльність». 

Організація навчально-дослідної роботи студентів. 

З’ясувати поняття «моніторинг навчання», 

«діагностика знань і вмінь», «методи контролю», 

«модульно-рейтингова система оцінювання», «критерії 

оцінювання». 

Мотивація і стимули відмінного навчання студентів 

і ефективної роботи викладачів. 

Українознавство в системі вищої освіти України: 

проблеми, підходи, перспективи.  Українознавство як 

наука, як навчальна дисципліна та методологія освітньо-

виховного процесу. Філософсько-гуманістичні основи 

українознавства.  

      Оптимізація викладання українознавства у 

педагогічних вузах. Роль українознавчих дисциплін у 

професійному та духовному становленні майбутніх 

вчителів. Українознавчий аспект змісту педагогічної 

освіти. 

Концепція викладання українознавства в системі 

педагогічної освіти. Українознавство як основа 

формування компетенцій майбутніх викладачів ВНЗ 

щодо викладання українознавчих дисциплін у вищій 

школі 

Завдання національного виховання студентської 

молоді у ВНЗ. Структурна схема системи виховної  

роботи у ВНЗ. 

Використання українознавчих дисциплін у розвитку 

естетичної культури молоді. Формування особистості 

громадянина на українознавчих засадах. 
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  Змістовний модуль 3. Організація педагогічної 

практики 

 Педагогічна практика – одна з основних форм 

професійного становлення майбутнього вчителя, 

органічна складова єдиного навчально-виховного 

процесу. 

Формування професійних педагогічних вмінь. Мета 

та завдання педагогічної практики.  

Права та обов’язки студентів магістратури при 

проходженні педагогічної практики. 

 

10 

        Разом питання змістовних модулів + семінарські 

заняття 

59+21=80 

 
Індивідуальні завдання 

(теми рефератів, доповідей, презентацій) 

Європейська освітня інтеграція. 

Структура педагогічної системи навчального процесу. 

Навчально-методична документація кафедри: нормативна, планова, 

методична, навчальна, звітно-інформаційна. 

Інноваційні технології навчання у вищій школі. 

Психологія взаємовідносин студентів і викладачів при аудиторній роботі. 

Індивідуальна робота в умовах групового навчання. 

Мотивація і стимули відмінного навчання студентів і ефективної роботи 

викладачів. 

Педагогічні експерименти. Передовий досвід у навальному процесі. 

Розроблення професійної  моделі викладача XXІ ст. 

Розроблення альтернативних систем навчання в умовах Болонської системи. 

Організація процесу самоуправління навчально-творчою діяльністю в умовах 

кредитно-модульної системи. 

Колективна творча діяльність і українознавча робота у ВНЗ. 

Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості викладача-історика 

(українознавчих дисциплін). 

Критерії та рівні творчої діяльності студента-історика. 

Дидактичні ігри в системі управління навчально-творчою діяльністю 

студентів. 

Теорія поетапного формування творчого досвіду. 

Трактування поняття творчість у різних світоглядних, філософських 

системах. 

Пропагування здорового способу життя через українознавчі дисципліни. 
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Морально-правове виховання на заняттях з українознавчих дисциплін. 

Організація українознавчої роботи кураторів. 

Розроблення модульної робочої програми українознавчого курсу. 

Складання індивідуального робочого плану викладача. 

Розроблення професійно-кваліфікаційної моделі викладача українознавчих 

дисциплін. 

 

 Методи навчання 

Класифікація методів навчання за джерелами знань: словесні – лекція, 

розповідь, пояснення, бесіда; наочні – ілюстрація, демонстрація, спостереження; 

практичні – практична робота, вправи (письмові, творчі). Класифікація методів 

навчання за характером логіки пізнання: аналітичний, синтетичний, аналітико-

синтетичний, індуктивний, дедуктивний, традуктивний. Класифікація методів 

навчання за рівнем самостійної розумової діяльності:  проблемний, частково-

пошуковий, дослідницький.  

                                                                 

         Методи контролю 

       Важливою складовою навчального процесу є контроль і педагогічне 

оцінювання. Залежно від дидактичної мети використовуються різні види 

контролю:  

 вхідний, що ставить за мету виявити базовий рівень підготовки студентів 

за дисциплінами, що є основою курсу етнології (тестування, співбесіда, 

опитування); 

 поточний, що здійснюється з метою перевірки рівня знань студентів етапі 

первинного засвоєння навчального матеріалу (семінарські заняття, 

тестування, самостійна робота, індивідуальні завдання); 

 проміжний , що оцінює знання, уміння і навички студентів за 

результатами вивчення окремих навчальних модулів (колоквіум); 

 підсумковий, проводиться з метою оцінювання рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу в кінці семестру (екзамен). 

 

          Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Види навчальної 

роботи 

Змістовий 

модуль 1 

 

Змістовий модуль 

2 

Змістовий 

модуль 3 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т’10 Т11  

лекції -   - - - - - -  - - 
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прак. 

заняття 

теорет. 

пит. 
2 - - 2 - 2(2) 2 - - 2(2) - 10 

прак. 

завд. 
4 - - 5 - 7 7 - - 7 - 30 

самост. роб. 

 

5 

 

15 5 25 

колоквіум  10 

екзамен  25 

 

 

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 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

      Методичне забезпечення 

      1. Навчальна програма дисципліни. 

      2. Робоча навчальна програма дисципліни. 

      3. Тематичні плани лекційних і практичних занять. 

      4. Конспект лекцій з дисципліни. 

      5. Навчальні посібники з педагогіки. 

      6. Комплекс контрольних робіт, тестові завдання до колоквіуму, перелік 

питань для самостійної роботи студентів  та індивідуальні завдання. 

      7. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. 

      8. Перелік питань з екзамену. 

      9. Методичні рекомендації та побажання, що забезпечують самостійну 

роботу студентів. 
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