
Опис навчальної дисципліни 
 

ЗПВС.06 Наукові засади підготовки вчителів у вищій школі  
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторних годин: лекції – 16, 
практичних занять – 16. 
Лектори:  
к.пед. н., доцент Коссак Григорій Михайлович. 
Результати навчання:  
 Здатність усвідомлювати та реалізовувати розвивальний та виховний потенціал 
навчальних предметів. 
 Знати мету й завдання підготовки вчителів біології у ВНЗ з урахуванням основних 
принципів підготовки магістрів. 
 Вміти розрізняти загальнонаукові підходи до організації навчально-виховного 
процесу та виокремлювати основні ознаки провідних моделей навчальної діяльності 
педагога. 
 Вміти  вибудовувати і реалізувати перспективні лінії інтелектуального, культурного, 
морального і професійного саморозвитку. 
 Вміти здійснювати просвітницьку діяльність в галузі біології та педагогіки. 
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі:  
-педагогіка,  
-психологія, 
-методика викладання біології,  
-методика викладання хімії,  
-методика викладання біології у ВШ. 
Зміст навчального модуля:  
Особистість педагога як організатора навчально-виховного процесу. Загальнонаукові методи, 
що застосовуються на емпіричному рівні. Загальнонаукові методи, що застосовуються на 
теоретичному рівні. Навчально-методичні моделі спрямованості навчального процесу. 
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Форми та методи навчання: 
 лекції, практичні заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, самостійна робота. 
 



Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: опитування, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: залік. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
біології та хімії 


