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Вивчення навчальних дисциплін “Педагогіка вищої школи” і “Методика 

викладання хімії у вищій школі” забезпечує професійну підготовку фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, сприяє формуванню професійних 
компетенцій, необхідних магістрам для успішного вирішення теоретичних, 
практичних, методичних і науково-дослідних завдань під час педагогічної 
(асистентської) практики. З огляду на це вагомого значення набуває практична 
спрямованість вивчення зазначених курсів, передусім моделювання професійно-
педагогічної діяльності магістрів на аудиторних заняттях. 

У процесі теоретичного і емпіричного дослідження нами з’ясовано, що 
ефективному вирішенню окресленої проблеми під час навчальних занять 
сприяє моделювання педагогічних ситуацій, максимально наближених до 
реальних умов організування культурно-освітнього середовища у вищій школі. 
Прикладом такого моделювання є мікровикладання. На підставі теоретичного 
осмислення його сутності та практичного досвіду використання під час 
вивчення навчальних дисциплін “Педагогіка вищої школи” і “Методика 
викладання хімії у вищій школі” мікровикладання розглядаємо як: 

– інтерактивний метод навчання (передбачає активні способи взаємодії 
студентів, які виконують роль викладача, і студентів групи); 

– форму організування навчання (кожен студент-викладач упродовж 10-
15 хв репрезентує певний етап (фрагмент) навчального заняття 
відповідно до типу (лекції, семінарського, практичного чи 
лабораторного заняття) і теми хімічної дисципліни чи окремого 
навчального питання теми); 

– педагогічну діяльність (студент-викладач здійснює діагностичну, 
орієнтовно-прогностичну, організаційну, практичну, комунікативно-
стимулювальну, аналітико-оцінну, дослідно-творчу види діяльності). 
Студенти, які виконують роль рецензентів, аналізують фрагмент 

заняття, що відповідає мікровикладанню, а також оцінюють план-конспект 
усього заняття, за яким проводилися мікровикладання. Результат 
мікровикладання обов’язково аналізує і оцінює викладач з наданням 
методичних рекомендацій. 

Пропонуємо студентам такий алгоритм підготовки мікровикладання: 
1) обрати тему і розробити навчально-методичні карти до різних типів 

занять (навчальна дисципліна відповідно до спеціалізації); 
2) підготувати конспект одного заняття (завдання для мікрогрупи 

студентів, яка його проводить під час практичного заняття); 
3) підготувати фрагмент мікровикладання (завдання для студента, який 

його проводить). 
У підсумування зазначимо, що мікровикладання є поліфункціональним і 

охоплює різноманітні аспекти освітнього процесу на різних етапах професійно-
педагогічної підготовки магістрів з урахуванням фахового спрямування. 


