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№ 
 з/п 

Тема заняття Форма 
проведення 

Термін 
виконання 

Відповідальні 

1. Методи активного навчання (Active 
Learning) у Франції та Нідерландах: 
використання  Problem Based Learning 
на практичних заняттях  

Навчальний 
тренінг 

Квітень Зубченко В., 
Дем’яненко О.О., 
викладачі БНАУ 
– доцент Хіцька 
О.А., доцент 
Царенко Т.М. 

  
2. Організаційно-змістові й методичні 

аспекти роботи викладача в 
системі дистанційного навчання 
Moodle 

Заняття-
практикум 

Вересень Зубченко В., 
Дем’яненко О.О., 
асп. Василенко 

О.І. 

3. Створення ефективних презентацій 
навчального призначення: способи 
структурування змісту, методичні й 
технологічні новації 

Проблемна 
лекція з 

елементами 
рольової гри 

Жовтень Зубченко В.В., 
Дем’яненко О.О., 

 



  

4. Лідерський потенціал студентської 
молоді та напрями його розвитку   
 

Практичне 
заняття-

навчальний 
тренінг 

Листопад Дем’яненко О.О., 
запрошений 
лектор 

(Шевченко А.М., 
канд. псих.н.)  

5. Мовна політика в Україні та її роль у 
реформуванні системи вищої освіти 

Заняття-
дискусія 

Грудень Дем’яненко О.О., 
запрошений 
лектор 

(Волинець І.М., 
канд. пед.н., 
доцент) 

6.  
Методи активізації освітньо-
виховного процесу у вищій школі з 
метою реалізації студенто-
центрованого підходу 

Лекція-
презентація 

Лютий  
 

Зубченко В.В., 
Дем’яненко О.О., 
викладачі кафедр 

 
7. Педагогічний 

воркшоп 
 

Березень 

8. Організаційна культура в освітньому 
середовищі. Технологія управління 
конфліктами та конфліктними 
ситуаціями у студентському колективі 
 
 

Практичне 
заняття-

моделювання 

Квітень Дем’яненко О.О., 
запрошений 
лектор 

(Шевченко А.М., 
канд. псих.н.) 

 
 

9. Педагогічна майстерність викладача 
вищої школи в умовах гуманізації 
освітньо-виховного процесу  

«Світове кафе» 
 

Травень Зубченко В.В., 
Дем’яненко О.О., 
запрошений 
лектор 

 
 

10. Роль викладача і наставника групи у 
розвитку творчих якостей студента 
 

Круглий стіл Червень 
 
 
 

Зубченко В.В., 
Дем’яненко О.О. 


