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Структура навчально-консультаційних курсів з поглибленого вивчення 
педагогічних дисциплін 

(індивідуальна форма навчання) 
 

№ з/п Назва теми Дисципліна Викладач 

1.  
Самовиховання лідерських якостей 
студентів аграрних і природоохоронних 
ЗВО 

Лідерство та 
адміністрування 

д.п.н., доц. 
Сопівник Р.В. 

2.  
Система виховної роботи у ЗВО Організація виховної 

роботи в навчальному 
закладі 

д.п.н., доц. 
Сопівник Р.В. 

3.  Василь Сухомлинський як лідер-
організатор шкільної освіти на селі 

Лідерство та 
адміністрування 

д.п.н., доц. 
Сопівник Р.В. 

4.  
Організаційно-методична робота у 
закладі вищої освіти 

Організація виховної 
роботи у навчальному 

закладі 

д.п.н., доц. 
Сопівник Р.В. 

5.  Педагогічна концепція Софії Русової  Історія педагогіки  д.п.н., проф.  
Васюк О.В. 

6.  
Організація дистанційного 
навчання в закладах вищої освіти за 
кордоном 

Порівняльна 
педагогіка 

д.п.н., проф.  
Васюк О.В. 

7.  Найхарактерніші тенденції розвитку закордонної освіти 
Порівняльна 
педагогіка 

д.п.н., проф.  
Васюк О.В. 

8.  

Реалізація ідей В. Сухомлинського в 
аспекті формування особистості 
студента  
в  університеті 

Історія педагогіки  д.п.н., проф.  
Васюк О.В. 

9.  

Smart-освіта – сучасний тренд у освіті Педагогічні та 
психологічні засади 
міжособистісної 
взаємодії у 
віртуальному 
освітньому 
середовищі 

к.п.н., доц.  
Прохорчук О.М. 

10.  

Цифрові тренди у освіті Педагогічні та 
психологічні засади 
міжособистісної 
взаємодії у 
віртуальному 
освітньому 
середовищі 

к.п.н., доц.  
Прохорчук О.М. 

11.  Застосування проблемного навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців 
Педагогіка вищої 

школи 
д.п.н., доц.  
Буцик І.М. 

12.  
Віртуальна реальність в освіті: нові 
можливості для навчання студентів 

Мультимедійні 
технології в освіті 

д.п.н., доц. 
Кучай О.В. 

13.  
Мистецтво публічного виступу 
викладача закладу вищої освіти 

Мультимедійні 
технології в освіті 

д.п.н., доц. 
Кучай О.В. 

14.  Формування здорового способу життя засобами виховуючого навчання 
Валеологія та основи 
медичних знань 

к.п.н., доц.  
Єресько О.В. 

15.  Організація та методика професійного відбору абітурієнтів 
Основи 

профорієнтаційної 
к.п.н., доц. 

Маценко Л.М. 
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роботи 

16.  Реалізація колективістської концепції виховання в сучасних умовах 
Організація виховної 

роботи у ЗВО 
к.п.н., доц. 

Маценко Л.М. 

17.  
Виховання у студентів 
несприйнятливості до тютюнопаління та 
вейпінгу 

Організація виховної 
роботи у ЗВО 

к.п.н., доц. 
Маценко Л.М. 

18.  
Індивідуально-розвивальний підхід до 
застосування сучасних 
здоров'язберігаючих технологій 

Організація виховної 
роботи у ЗВО 

к.п.н., ст. викладач 
Гончарук О.М. 

 


