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1. Теми семінарських занять 

 

 

ТЕМА 3. Предмет і основні категорії дидактики вищої школи 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Предмет, завдання, функції дидактики вищої школи. 

2. Специфіка дидактичних закономірностей. 

3. Основні категорії дидактики вищої школи. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

дидактика, принципи навчання, методи та прийоми навчання, навчально-

методична база, дидактичні закономірності. 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Дічківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник. – 

К., 2004. 

2. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2006. 

 

 

ТЕМА 5. Зміст освіти у вищій школі 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика змісту освіти. 

2. Система стандартів вищої освіти. 

3. Нормативні документи, що визначають зміст освіти. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: : 

структура змісту освіти, дидактичне перетворення змісту, система стандартів 

вищої освіти, нормативні документи. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс.: 

Підручник, К.: Професіонал, 2007. 

2. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування : Навчальний посібник. – К.: 

професіонал, 2004. 

 

 

 



2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях 
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5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання щодо ознайомлення з основними напрями розвитку інтеграційних процесів в 
сфері вищої освіти, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства про вищу освіту. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері інноваційних процесів у 
системі вищої освіти; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства в сфері вищої освіти. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в розкритті сутності дидактичних принципів вищої школи мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері сучасних 
проблемам, педагогічної діяльності та дидактики вищої школи сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань 
містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не 
володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 
професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


