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Інформація про курс   Курс «Методика викладання філософії» є нормативним освітнім комонентом підготовки бакалавра за 

ОПП Філософія в циклі дисциплін професійної та практичної підготовки першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти для здобувачів з спеціальності  033 Філософія 

Коротка анотація курсу  Навички та вміння критичного мислення, що лежать в основі філософії як інтелектуальної практики так і  

методу аргументування власної позиції викладача та дослідника, є важливими для майбутнього фахівця в 

ділянці філософі, та потрібними для саморозвитку особистості.Пошук інформації, матеріалів, знання 

психологічних особливостей, самопрезентація, формування педагогічної майстерності є складаовою 

чатиною власного методу викладання, котрий має допомогти сформувати навчальна дисципліна 

«Методика викладання філософії». 

Мета та цілі курсу  Мета курсу – сформувати у майбутніх випускників освітнього ступеня бакалавр філософії навичок 

необхідних для самостійного здійснення педагогічної майстерності в закладах освіти, необхідних навиків 

для ведення методичної роботи та знайомості із особливостями педагогічних та психологічних 

міжособистісних взаємодій при самостійній роботі, або роботі в малих та великих групах. 



Цілі курсу – сформовані на основі компетентнісного та інтегрального підходу до майбутнього фахівця 

придатного до ведення не лише педагогічної діяльності, а і індивідуального провадження наукових та 

академічних досліджень: 

розуміти особливості побудови вищої освіти України та світу; 

орієнтуватися в нормативних документах, що забезпечують освітній процес (стандарт освіти, ОПП, 

навчальний план, документи та положення ЗВО, факультету, кафедри); 

знати основні процеси, пов’язані із навчанням та викладанням; 

вміти працювати із інтелектуальними та філософським джерелами; 

проводити пошук інформації в різних системах та базах даних; 

вміти застосовувати відповідну філософську термінологію, висловлюючись логічно та аргументовано; 

опанувати філософські методи та підходи, та використовувати їх в професійній діяльності; 

вести професійні діалоги толерантно та аргументовано. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи : навчально-методичний посібник для викладачів, 

аспірантів, студентів магістратури / Л.В. Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с. 

Білан Л.Л. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / Л. Л. Білан. – Ніжин: ПП Лисенко, 

2010. – 399 с. 

Вайнола Р. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу : навч. посіб. / Р. Вайнола. – К. 

: Центр учбової літератури, 2012 – 140 с. 

Грицюк Л. К. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Л. К. Грицюк, А. В. Лякішева. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 328 с. 

Дем’яненко О.О. Активні форми взаємодії викладача і студентів у навчально-виховному процесі вищої 

школи : організаційно-методичні аспекти : Навчально-методичний посібник [для викладачів і наставників 

академічних груп] / О.О.Дем’яненко. – Біла Церква: БНАУ. – 35 с. 

Дяченко, Н.О. Педагогічні задачі у професійній підготовці майбутніх викладачів : навчальний 

посібник. К. : Ліра-К, 2019. 84 с. 

Жигірь В.І. Професійна педагогіка : навч. посіб.: [для студ. ЗВО] / В. І. Жигірь, О.А. Чернєга. – К. : 

Кондор, 2012. – 338 с. 

Каплінський В. В.Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посібник / [рец.: Г. С. Тарасенко, А. 

І. Анцибор]. – Київ : КНТ, 2019. – 223 c. 

Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : монографія / Катерина Яківна Климова. — 

Житомир : ПП "Рута", 2010. — 560 с. 

Козлова Г.М. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / Г. М. Козлова. – Одеса : ОНЕУ, 

ротапринт, 2014. – 200 с 



Креативність та освіта: чому це має значення // ВИЩЕ : Спільнота для навчання та викладання 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gohigher.org/creativity_and_education 

Кулик О.В. Цілі навчання філософії в США та Україні // Гілея [Index Copernicus. Impact Factor ICV- 50.23]. 

– 2017. – Вип. 126. – С. 341–346. 

Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний 

результат, компетентність, кваліфікація. - Режим доступу: http://ihed.org.ua/ua/resursy/rekomendovani-

dzerela.html 

Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / О.В. Малихін, І. Г. Павленко, О.О. 

Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 270 с.  

Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; за 

ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. − К. : Вища шк., 2003. − 334 с.  

Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих 

навчальних закладів / М-во освіти і науки України. − К. : Знання, 2006. − 8 с.  

Мистецтво бути викладачем : практ. посіб. / за ред. О. І. Сидоренка. − К. : Консорціум із удосконалення 

менеджменту в Україні, 2003. − 144 с. 

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 

241с.  

Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 червня 2017 р., м. Київ: Вступне слово В.І. Рябченка. – 

Київ, 2017. – 153 с 

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб та ін..: за ред. О. 

А. Кучерук. – К.: КНТ, 2016. - 258 с 

 Пихтіна Н.П. Основи педагогічної техніки : навч. посіб. / Н.П.Пихтіна. – К. : Центр учбової літератури, 

2013. – 316 с. 

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації/ Авт.: В. М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. 

Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. 

Самодіагностика за І.Юсуповим та М.Курвітс. Самостійне опрацювання джерел щодо когнітивного, 

соціальноконструктивістського, біхевіористичного та гуманістичного підходів в освіті 

Теорія і методика викладання в вищій школі. Конспект лекцій з 22 навчальної дисципліни [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для підготовки докторів філософії очної форми навчання, які навчаються за 

спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І. О. Казак. – 

Електронні текстові данні (1 файл: 1,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 116 с. 

Феномен університету в контексті часових та просторових викликів: монографія / С. В. Курбатов. - Суми : 

Університетська книга, 2014.-262 с. 

Філософія освіти: навч. посібн. / За заг. ред. В. Андрущенка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 

2009. 

Фрейре Пауло. Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність / Пауло Фрейде – К. : Вид. 



дім «КМ Академія», 2004. – 124 с. 

Тривалість курсу 3 кредити, 90 год. 

Обсяг курсу 24 аудиторних годин, з них: 

12 годин лекцій 

12 годин  практичних занять 

66 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Під час вивчення курсу «Методика викладання філософії» забезпечується інтегральна компетентність здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі філософії та гуманітаристики, або у 

процесі навчання, що передбачає застосування філософських теорій та методів, і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

Очікується набуття таких загальних комптенцій: 

ЗК2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК7.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності  

ЗК12. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Та фахових: 

ФК5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення.  

ФК6. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.  

ФК8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних завдань.  

ФК9. Здатність застосовувати в професійній діяльності філософські методи і підходи.  

ФК10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальнонаукової 

проблематики.  

ФК11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і сучасний стан наукового та 

гуманітарного знання. 



ФК12.Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм інтелектуальної доброчесності.  

ФК13. Здатність брати участь у наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.  

ФК14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах діалогу, відкритості й толерантності. 

Формат курсу очний 

теми  Подані у схемі дисципліни 

Підсумковий контроль, 

форма 

іспит 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з загальної та соціальної психології, філософської 

пропедевтики, предмету філософії в історії філософії, філософської антропології, історії філософії (античної, 

середньовічної, Нового часу, ХІХ-ХХ століть), основ педагогіки, соціальної філософії. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Дебати (панельні, «за» і «проти»). 

Проблемно-пошукові. 

Ситуативне моделювання. 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 

Метод усного опитування. 

Необхідні обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання за курсом здійснюється наступним чином - 50 балів протягом семестру, та 50 під час іспиту.  

Виконання індивідуальних та групових завдань, що потребують проведення самостійного дослідницького 

експеременту з обговоренням результатів – 20 б. 

Участь в практичних заняттях (виступ, повідомлення, обговорення) – 5 б. 

Участь в інтерактивних заходах – 5 б. 

Групова робота – 2 б. 



При виконанні письмових робіт вимагається дотримання правил академічної доброчесності, а саме – оригінальність 

та наявність власної авторської позиції, коректність посилань та оформлення посилань на використані джерела чи 

цитування. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмових роботах студента є підставою для її 

незарахуванння. 

Відвідування занять є обовязковою вимогою до курсу (окрім індивідуального графіку навчання, заздалегіть 

оформленого, згідно встановленого порядку), студенти зобов’язані дотримуватися термінів, визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Уся рекомендована література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем (виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам). Студенти заохочуються до проведення самостійних досліджень 

та опрацювання літератури, котрої немає серед рекомендованих до курсу. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані під сам поточного оцінювання, тестування, самостійної 

роботи, інтерактивних заходах, укладання аналітичних довідок, демонстрування презентацій, анотацій 

першоджерел. Враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття, 

відпрацювання пропусків та відсутність запізнень на заняттях,  користування мобільними пристроями під час 

заняття в цілях не пов’язаних з навчанням, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену Методи формування професійних якостей у вищій школі 

Критерії педагогічної майстерності. 

Класифікація методів навчання. 

Пинципи та основні характеристики репродуктивного навчання. 

Принципи проблемного та модульного викладання філософії. 

Проблемний та модульний підхід до засвоєння філософського знання. 

Методичний потенціал проблемних ситуацій. 

Нормативне забезпечення освітнього процесу у вищій школі. 

Методичні матеріали викладача кафедри. 

Особливості підготовки до проведення практичних (семінарських) занять. 

Методика проведення практичних (семінарських) занять. 

Засоби активізації уваги студентів очної та дистанційної форми навчання. 

Технічні засоби та бази як допоміжний інструментарій викладача. 

Формальна, неформальна, інформальна освіта в галузі філософії. 

Дидактика філософії: європейський досвід. 

Університет як осередок інтелектуального потенціалу: історія становдення та сучасні виклики. 

Курси з філософії: традиційні та інноваційні методики. 

Риторична (ораторська) майстерність при проведенні лекційного заняття з філософії.  

Вплив особистості лектора на навчальний процес. 

Самостійна робота студентів в процесі вивчення філософії: види та способи ведення самостійної роботи. 

Підручники, хрестоматії і посібники з філософії, критерії відбору. 



Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 



ДОДАТОК 

Схема курсу  «Методика викладання філософії» 
Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Матеріали Література 

 

Завдання, год Термі

н 

викон

ання 

Лекційні заняття 

1 

/ 

2 

/ 

 

 

ТЕМА 1. Предмет та завдання 

курсу «Методика викладання 

філософії». 

Гуманітарна освіта в Україні. 

Гуманітарні дисципліни в 

Вищих навчальних закладах. 

Освітньо-кваліфікаційні рівні 

та державні стандарти освіти. 

Навчальний процес.  

Лекція-

дискусія 

Феномен 

університету в 

контексті часових та 

просторових 

викликів: монографія 

/ С. В. Курбатов. - 

Суми : 

Університетська 

книга, 2014.-262 с. 

1. Теоретичні основи педагогіки. Курс лекцій / 

За ред. О.Вишневського. – Дрогобич, 2001. 

2. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і 

перспективи. Методологічний семінар АПН 

України 22 листопада 2000 р. // Зб. наук. 

праць. Вип. 3 / За заг. ред. В.Андрущенка. – 

Київ, 2000. 

Підготовка методичного 

забезпечення дисципліни 

«Філософія». Розроблення 

візуалізаційного супроводу 

дисципліни. 

  

 

 

 

5 год 

2 

/ 

2 

/ 

 

17.09 

ТЕМА 2. Нормативне 

забезпечення викладання 

філософії як складової 

дсцпліни гуманітарного 

циклу. Викладання філософії 

для гуманітарних та технічних 

галузей знань Програма та 

плани семінарських занять для 

студентів гуманітарних та 

природничих спеціальностей, 

особливості викладання 

філософії.. 

Лекція з 

елементами 

обговоренн

я  

Марек Квєк «Місце 

філософії в 

університеті. 

Минуле, теперішнє, 

майбутнє» 

1.Теоретичні основи педагогіки. Курс лекцій / 

За ред. О.Вишневського. – Дрогобич, 2001. 

2.Гусак П. Підготовка учителя: технологічні 

аспекти. – Луцьк, 1999. 

3.Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти 

України. Історія. Теорія. – Київ, 1998. 

Підготовка до конференції з 

презентуванням аналітичних 

розвідок укладання ОПП Філософія 

провідних ЗВО України та Європи  

 

 

5 год 

3 

/ 

2 

/ 

 

ТЕМА 3.  

Основні методи викладання 

філософії у вищому 

навчальному закладі. 

Програма курсу як основа 

підготовки та організації 

навчального процесу. 

Лекція з 

використан

ням 

презентацій

них 

досліджень 

Методологічний  

семінар  АПН  

України  22  

листопада  2000  р.  //  

Зб. наук. праць. Вип. 

3 / За заг. ред. 

В.Андрущенка. – 

Київ, 2000. II 

методологічний 

семінар "Філософія 

освіти XXI століття: 

проблеми і  

Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої 

школи : навчально-методичний посібник для 

викладачів, аспірантів, студентів магістратури 

/ Л.В. Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с. 

Білан Л.Л. Методика викладання у вищій 

школі: Навчальний посібник / Л. Л. Білан. – 

Ніжин: ПП Лисенко, 2010. – 399 с. 

Вайнола Р. Методика викладання дисциплін 

соціально-педагогічного циклу : навч. посіб. / 

Р. Вайнола. – К. : Центр учбової літератури, 

2012 – 140 с 

Аналітичне дослідження програм 

курсів філософських дисциплн у 

вищій школі 

 

 

 

5 год 



перспективи"  30  

листопада  2001  р.  //  

"Філософія  у  вищих 

навчальних закладах 

України: проблеми 

викладання". – Київ, 

2001. 
4 

/ 

2 

/ 

 

 

 

ТЕМА 4.  

Методика підготовки та 

проведення семінарського 

заняття. 

Семінар як активна форма 

навчального процесу, спосіб 

розвитку навичок самостійної 

роботи, контроль за якістю 

засвоєння студентами 

матеріалу. Методичне 

забезпечення: план, завдання, 

література.  

 

Лекція-

бесіда 

Шляхтун П.П. 

Методика 

викладання 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін: навч. 

посіб. / 

П.П.Шляхтун. – К.: 

ВЦ «Академія», 

2011. – 224 с. – 

(Серія «Альма-

матер»). 

1.II методологічний семінар "Філософія освіти 

XXI століття: проблеми і перспективи" 30 

листопада 2001 р. // "Філософія у вищих 

навчальних закладах України: проблеми 

викладання". – Київ, 2001. 

2.Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти 

України. Історія. Теорія. – Київ, 1998. 

3.Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. 

Курс лекцій: модульне навчання. – Київ, 2003. 

Дослідження типів  семінарських 

занять: практикуми, дискусії, 

розгорнута бесіда, коментоване 

читання, магістерський, за 

спеціалізацією. 

 

 

 

5 год 

5 

/ 

2 

/ 

 

ТЕМА 5. Особливості 

проведення педагогічної 

практики. 

Розроблення практичного 

заняття із списком літератури, 

завданнями для покращення 

запам’ятовування пройденого 

матеріалу. Підбір цікавих 

фактів, розповідей, жартів з 

життя і діяльності видатних 

мислителів. 

 

лекція Дем’яненко О.О. 

Активні форми 

взаємодії викладача і 

студентів у 

навчально-

виховному процесі 

вищої школи : 

організаційно-

методичні аспекти : 

Навчально-

методичний посібник 

[для викладачів і 

наставників 

академічних груп] / 

О.О.Дем’яненко. – 

Біла Церква: БНАУ. 

– 35 с. 

 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. 

Курс лекцій: модульне навчання. – Київ, 2003. 

2. Педагогіка вищої школи. – Одеса, 2002. 

3. Бобров В.В. Некоторые аспекты опыта 

преподавания философии в техническом вузе 

// Сборник материалов Всероссийской 

конференции "Новые технологии в науке и 

образовании". Новосибирск, 1998, т. III, с.185-

193. 

Майстерність викладача: як набути 

відповідні компетенції. 

Ознайомлення із відеолекціями 

відомих українських філософів, 

досвід реалізації програми 

Прометеус. 

 

 

 

5 год 

6 

/ 

2 

ТЕМА 6. Особливості 

проведення педагогічної 

практики 

Лекція з 

використан

ням 

дистанційн

Жигірь В.І. 

Професійна 

педагогіка : навч. 

посіб.: [для студ. 

ЗВО] / В. І. Жигірь, 

1. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і 

перспективи. Методологічний семінар АПН 

України 22 листопада 2000 р. // Зб. наук. 

праць. Вип. 3 / За заг. ред. В.Андрущенка. – 

Київ, 2000. 

Як підготуватися та успішно 

провести педагогічну практику. 

Ознайомлення із темами курсу 

філософії, розроблення поану-

конспекту. Знайомство із 

 

 



 их 

технологій 

О.А. Чернєга. – К. : 

Кондор, 2012. – 338 

с. 

2. II методологічний семінар "Філософія 

освіти XXI століття: проблеми і перспективи" 

30 листопада 2001 р. // "Філософія у вищих 

навчальних закладах України: проблеми 

викладання". – Київ, 2001. 

3. Основні засади розвитку вищої освіти 

України в контексті Болонського процесу 

(документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За 

редакцією В.Г. Кременя. Тернопіль, 2004. 

студентським групами, Особливості 

роботи викладача в дистанційному 

режимі. 

 

 

5 год 

Практичні заняття 

1 

/ 

2 

/ 

 

 
1.Викладання філософських 

дисциплін в світі та Україні, 

викладання філософії в 

Львівському національному 

університеті ім. І.Франка 

Панельна 

дискусія 

Козлова Г.М. 

Методика 

викладання у вищій 

школі : навчальний 

посібник / Г. М. 

Козлова. – Одеса : 

ОНЕУ, ротапринт, 

2014. – 200 с 

Креативність та 

освіта: чому це має 

значення // ВИЩЕ : 

Спільнота для 

навчання та 

викладання 

[Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://gohigher.org/cre

ativity_and_education 

1.Теоретичні основи педагогіки. Курс лекцій / 

За ред. О.Вишневського. – Дрогобич, 2001. 

2.Козаков В.А. Освіта, виховання, контроль 

навчання у вищій школі. – Київ, 1996. 

3.Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти 

України. Історія. Теорія. – Київ, 1998. 

4.Болонський процес у фактах і документах 

(Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін). 

– Тернопіль, 2003. 

Кулик О.В. Цілі навчання філософії в США та 

Україні // Гілея [Index Copernicus. Impact 

Factor ICV- 50.23]. – 2017. – Вип. 126. – С. 

341–346. 

Викладання філософії в Львівському 

національному університеті ім. 

І.Франка: історія та сучасність. 

Університет як майданчик 

інноваційності та традицій 

 

 

 

 

 

 

 

10 год 

2 

/ 

2 

/ 

 

17.09 

2.Ознайомлення з 

організацією викладання 

філософії в різних ВУЗах 

Львова; розробка курсу 

філософії для студентів 

філологічного або фізичного 

факультету 

Семінар-

бесіда 

Шляхтун П.П. 

Методика 

викладання 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін: навч. 

посіб. / 

П.П.Шляхтун. – К.: 

ВЦ «Академія», 

2011. – 224 с. – 

(Серія «Альма-

матер»). 

1.Теоретичні основи педагогіки. Курс лекцій / 

За ред. О.Вишневського. – Дрогобич, 2001. 

2.Дудка Н.И. Высшая школа Украины: 

стратегия управления и проблемы 

реформирования. – Харьков, 2002. 

3.Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К., 

96. 

4.Джохая Л.Г. Исторические типы 

философствования // “Философия и общество” 

2000, №1, С. 132-140. 

ОПП з філософії, структура освітніх 

компонентів, робочі програми та 

силабуси, особливості вибіркових 

дисциплін зі спеціальності 033 

Філософія 

 

 

 

4 год 

3 

/ 

3.Складання лекції з філософії 

за пропонованою викладачем 

Семінар 

обговоренн

М.Мамардашвілі «Як 

я розумію 

філософію» 

1.Педагогічна риторика: історія, теорія, 

практика : монографія / О. А. Кучерук, Н. Б. 

Голуб та ін..: за ред. О. А. Кучерук. – К.: КНТ, 

Розроблення тем у структурі курсу 

філософії: робота над списком 

 

4 год 



2 

/ 

 

темою, списком літератури, 

домашнім завданням для 

студентів факультету 

журналістики та факультету 

прикладної математики. 

я  2016. - 258 с 

2.Пихтіна Н.П. Основи педагогічної техніки : 

навч. посіб. / Н.П.Пихтіна. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 316 с. 

 

літератури, домашнім завданням для 

студентів гуманітарних та технічних 

спеціальностей 

4 

/ 

2 

/ 

 

 

 

4.Розроблення студентами 

практичного заняття із 

списком літератури, 

завданнями для покращення 

запам’ятовування пройденого 

матеріалу. Підбір цікавих 

фактів, розповідей, жартів з 

життя і діяльності видатних 

мислителів 

Семінар з 

елементами 

колективно

го 

обговоренн

я та 

індивідкаль

ними 

повідомлен

нями 

Фрейре Пауло. 

Педагогіка свободи: 

етика, демократія і 

громадянська 

мужність / Пауло 

Фрейде – К. : Вид. 

дім «КМ Академія», 

2004. – 124 с. 

1.Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. 

Курс лекцій: модульне навчання. – Київ, 2003. 

2. Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова 

Ж.В. Ключові поняття сучасної педагогіки: 

навчальний результат, компетентність, 

кваліфікація. - Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/ua/resursy/rekomendovani-

dzerela.html 

Розробка презентаційних матеріалів, 

застосування матеріалівз платформ 

масових онлайн курсів (Курсера, 

ЕдЕра, Прометеус), подкасти з  

навколофілософських дисциплін.  

6 год 

5 

/ 

2 

/ 

 

5.Складання рейтингу 

підручників, посібників із 

філософії, виданих із 2000 

року. Підготовка 

повідомлення про способи 

активізація студентів під час 

вивчення філософії. 

Робота в 

малих 

групах, 

семінар-

конференці

я 

Методичні 

рекомендації щодо 

структури, змісту та 

обсягів підручників і 

навчальних 

посібників для 

вищих навчальних 

закладів / М-во 

освіти і науки 

України. − К. : 

Знання, 2006. − 8 с. 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. 

Курс лекцій: модульне навчання. – Київ, 2003. 

2. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. 

посіб. / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К.: 

Академвидав, 2010. – 456 с. (Серія «Альма-

матер»). 

Вимоги до підручників з філософії, 

особливості укоадання тематики, у 

відповідності до способу викладання 

курсу з філософії. 

4 год 

6 

/ 

2 

 

Особливості проведення 

семінарських занять із 

філософських дисциплін. 

Способи активізації уваги, 

особливості роботи із 

аудиторією.  Використання 

психологічних методів у 

роботі викладача. 

Семінар-

дискусія 

Особистість студента 

і соціокультурне 

середовище 

університету в 

суспільному 

контексті. Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції. 2 

червня 2017 р., м. 

Київ: Вступне слово 

В.І. Рябченка. – Київ, 

2017. – 153 с 

1.Головко Л.Л. Активізація самостійної 

роботи студента під час лекційних занять// 

Освіта і управління. – 2002. – № 1. 

2.Інтерактивні методи навчання: навч. посіб. / 

за аг. Ред.. П.Шевчука, П.Фенриха. – Щецін: 

Вид-во WSAP,2005. – 137 с. 

Підсумкова конференція із 

презентаціями власних аналітичних 

та практичних проєктів (назва та 

анотація вибіркових дисциплін) 

8 год 

 


