
Повна назва: Методика викладання соціогуманітарних дисциплін 

Статус: Нормативна 

Мета: науково-теоретична та навчально-методична підготовка студентів до 

самостійної викладацької діяльності в системі вищої освіти 

Обсяг, методики і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Методика викладання соціогуманітарних дисциплін» 

передбачає викладення матеріалу в межах 2 модулів, що містять 8 тем, які 

опрацьовуються під час аудиторних занять. Підготовка передбачає ознайомлення з 

рекомендованою літературою, закріплення нових знань та формування практичних 

навичок, вмінь у ході проведення групових занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 

№  Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, 

годин Форми 

контролю  Аудиторні Самост.

робота  Лекц. Сем. 

Змістовий модуль 1. Нормативні документи викладача соціогуманітарних дисциплін 

1 Роль та значення викладання 

соціогуманітарних дисциплін у 

процесі формування сучасного 

гуманітарного світогляду та 

соціологічної культури 

особистості студента 

9 2 2 5 Підготовка 

семінарів, 

практ. завд., 

наукових 

статей, есе, 

рецензій, 

конспектів 

першоджерел, 

модульний 

контроль 

2 Нормативні документи з 

дисципліни. Методика їх 

підготовки 

27 6 6 15 -//- 

Змістовий модуль 2. Особливості викладання соціогуманітарних дисциплін у вищих 

навчальних закладах 

3 Методика підготовки та 

проведення лекцій у вищій 

школі 

27 6 6 15 -//- 

4 Семінар як засіб навчання та 

контролю за процесом засвоєння 

знань студентом. Методика 

підготовки та проведення 

27 6 6 15 -//- 

5 Форми контролю знань 

студентів 

14 2 2 10 -//- 

6 Науково-дослідна робота як 

засіб засвоєння теоретичного та 

емпіричного матеріалу 

18 4 4 10 -//- 

7 Шляхи формування навичок 

самостійної роботи студентів 

14 2 2 10 -//- 



8 Інформаційно-методичне 

забезпечення соціогуманітарних  

дисциплін 

14 2 2 10 -//- 

Всього 150 30 30 90  

 

 

Знання та навички: згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні у 

процесі вивчення курсу 

знати: 

-    основні категорії та концепції методики викладання; 

-    основні критерії вибору форм та методів викладання й організації  

     навчального процесу; 

-    форми та критерії контролю й оцінювання знань; 

-    активні методи викладання. 

вміти: 

-    організувати та провести навчальне заняття з урахуванням сучасних вимог  

     Болонського процесу та кредитно-модульної системи, 

-    обґрунтувати вибір методів та підходів до викладання й організації  

     навчальної діяльності у відповідності до навчальних завдань,  

     особливостей аудиторії та навчального матеріалу; 

-    письмово підготувати методичні матеріали зо викладання  

     соціогуманітарних дисциплін. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): на вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за засвоєнням матеріалу передбаченого програмою з 

дисципліни, підвищення якості знань студентів здійснюється у формі: поточного та 

підсумкового етапів. Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення 

семінарських занять. Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним 

планом у формі іспиту. 

Оцінювання: 

Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Відповіді на семінарах 5 6 30 

Підготовка практичних завдань 10 2 20 

Контрольна робота 10 1 10 

Іспит 40 1 40 

Разом 100 

 


