
Анотація навчальної дисципліни 
«Сучасні технології викладання» 

 
1. Назва дисципліни – «Сучасні технології викладання». 
2. Лектор – доцент Кандиба Юрій Іванович  
3. Курс – 1 (рівень вищої освіти магістр), семестр – 1. 
4. Кількість: кредитів – 4; академічних  годин – 120  (в т.ч. лекції – 11, практичні 
заняття – 22‚ самостійна робота – 87). 
5. Попередні умови для вивчення – курс тісно пов’язаний з навчальними дисциплі-
нами «Педагогіка», «Методика навчання географії», які вивчалися на бакалаврсь-
кому рівні вищої освіти. 
6. Опис курсу: Мета курсу – формування системи знань щодо сутності, змісту, за-
дач, методів, форм та засобів організації викладання географії у закладах загаль-
ної середньої і профільної освіти. 

Задачі курсу: характеризувати змісту шкільної географічної освіти (знання 
– теоретичні, емпіричні; уміння – інтелектуальні, практичні; навички; міжпредме-
тні та внутрішньо предметні зв’язки; світоглядні ідеї); вивчити методи навчання 
географії у відповідності до реалій сучасної української школи та досягнень дида-
ктики; ознайомитися із засобами навчання географії; вивчити форми, методи та 
критерії оцінювання знань, умінь та навичок учнів зі шкільних географічних кур-
сів. 

Зміст курсу: Розділ 1. Методика викладання географії як наука.  Методи-
ка викладання географії як педагогічна наука. Принципи географічної освіти та їх 
сучасні тенденції розвитку. Професійні компетенції вчителя географії. Розвиток 
та сучасний стан методики викладання географії в Україні. Мета і задачі 
викладання географії у школі. Зміст шкільного курсу географії. Елементи змісту 
географічної освіти. Формування теоретичних та емпіричних знань зі шкільних 
географічних курсів як найважливіших географічних компетенцій учнів. 
Методика формування вмінь та навичок зі шкільних географічних курсів. Роз-
діл 2. Методи та засоби викладання географії. Класифікація методів викладання 
географії. Характеристика словесних (вербальних), наочних та практичних 
методів викладання географії. Сучасні педагогічні технології викладання 
географії. Класифікації засобів викладання географії. Контроль знань, вмінь та 
навичок зі шкільних географічних курсів. 
7. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота 
студентів згідно програми курсу. 
8. Форми організації контролю знань, система оцінювання: усне експрес-
опитування, виконання практичних робіт, контрольна робота, екзамен. 
9. Навчально-методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, мультимедійні 
презентації лекцій, методичні розробки практичних занять.  
10. Мова викладання – українська. 

 


