Опис навчальної дисципліни
ЗПВС. 06 Наукові засади підготовки вчителів хімії у вищій школі
Тип дисципліни:
вибіркова.
Семестр:
другий.
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції
– 16, практичні – 16.
Лектори:
канд. хім. наук, доцент Брюховецька Ірина Володимирівна.
Результати навчання:
• знати положення, які регламентують роботу викладача ВШ;
• знати форми та методи викладацької роботи у ВШ, форми та методи
контролю знань студентів;
• вміти здійснювати діагностику та самооцінку педагогічних здібностей,
професійно значущих якостей особистості, власної педагогічної
діяльності;
• вміти володіти методикою організації навчально-виховного процесу з
хімічних дисциплін та навичками рефлексії власної педагогічної
діяльності;
• вміти розвивати педагогічну свідомість та професійно значимі якості
особистості викладача, його професійної культури, індивідуального
стилю діяльності, потреби у професійному самовдосконаленні.
Спосіб навчання:
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
• Педагогіка і психологія вищої школи
• Загальна та неорганічна хімія
• Аналітична хімія
• Органічна хімія
• Фізична та колоїдна хімія
• Методика викладання хімії
• Методика складання та розв’язування задач з хімії
Зміст навчальної дисципліни:
Педагогічні закономірності навчального процесу з хімії у вищій школі.
Світоглядне спрямування вивчення хімії у вищій школі. Зміст хімічної
компоненти фахової підготовки майбутніх викладачів ВНЗ різних напрямів
підготовки. Форми і методи організації навчального процесу з вивчення
хімічних дисциплін у вузі. Активні методи навчання студентів-хіміків. Сучасні
технології навчання хімії. Самостійна робота студентів з хімії. Моніторинг

якості навчальних досягнень студентів; методика організації навчальновиробничих та педагогічних практик.
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Форми та методи навчання:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
− поточний контроль: усні відповіді на практичних заняттях, виконання
контрольних робіт та індивідуальних завдань;
− підсумковий контроль: залік.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська
Кафедра:
біології та хімії.

