
Орієнтовна тематика курсових робіт зі «Сучасних технологій викладання»  

у 2022/2023 н.р. 

 

 

1. Активізація пізнавальної діяльності студентів за допомогою 

мультимедійних засобів навчання. 

2. Використання технології портфоліо у вищій освіті 

3. Впровадження методів стимулювання пізнавального інтересу у 

студентів під час дистанційного навчання. 

4. Впровадження основ диференційованого навчання у ЗВО 

5. Дистанційне навчання як педагогічна технологія 

6. Евристичні та творчі завдання як засоби активізації освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти. 

7. Електронні навчальні видання як засоби підвищення 

результативності навчання 

8. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях у 

вищій школі 

9. Інноваційні ІТ-технології у підготовці фахівців. 

10. Метод проєктів на заняттях у вищій школі: цільове призначення та 

методика застосування. 

11. Організація інклюзивного навчання здобувачів з особливими 

освітніми потребами у сучасній практиці вищої освіти. 

12. Організація освітнього середовища у закладі вищої освіти 

13. Педагогічні технології організації самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти 

14. Педагогічні технології розвитку ініціативності студентів 

15. Педагогічні технології формування міждисциплінарних 

компетентностей здобувачів 

16. Педагогічні умови впровадження підходів едьютейнменту на 

заняттях у вищій школі 

17. Педагогічні умови застосування ІКТ для забезпечення міцності 

засвоєння знань, формування компетенцій 

18. Педагогічні умови оцінювання результатів навчання 

19. Розвиток здатності до самоконтролю як основи для продовження 

освіти протягом життя 

20. Розвиток умінь  використовувати нову інформацію в змісті 

навчальних дисциплін 

21. Технологій організації та проведення навчальних екскурсій як 

лабораторних занять 

22. Технології активного навчання на практичних заняттях у вищій 

школі. 

23. Технології проєктування проблемних ситуацій на практичних 

заняттях. 

24. Технології розвитку емоційного інтелекту як основи формування 

позитивного ставлення до навчання 

25. Технології розвитку здатності до ведення полеміки засобами 

діалогічних форм навчання 



Впровадження елементів інтерактивного викладання лекційного 

матеріалу. 

26. Технології розвитку креативності здобувачів вищої освіти засобами 

інтелектуальних ігор. 

27. Технології розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти 

28. Технологія організації та проведення індивідуальних занять зі 

студентами 

29. Формування лідерських якостей студентів у ході проєктної 

діяльності 

30. Шляхи впровадження інтегрованого навчання у ЗВО 

31. Шляхи формування індивідуальних програм розвитку для здобувачів 

з ООП 


