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ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ 
ВИКЛАДАННІ ЕКОЛОГІЇ 

 
Екологічна освіта у вузах та школах України здійснюється в основному 

на міжпредметній основі. У змісті окремих навчальних дисциплін ґрунтовно 
розкриваються проблеми навколишнього середовища. Проте низка питань 
залишається поза увагою або з тих чи інших причин потребує поглиблення. 
Тому з’являється все більше факультативів та спецкурсів, присвячених 
окремим екологічним проблемам. 

Нами запропонована експериментальна програма “Основи екології з 
методикою викладання“, яка пройшла перевірку практикою. Програма 
створена з метою полегшити можливість урізноманітнити викладання тем з 
екологічного спрямування. 

Експериментальна програма 
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ 

Навчальний курс 
Пояснювальна записка 

Минулі століття залишили у спадщину майбутнім поколінням цілу низку 
смертельних загроз розвитку та існуванню цивілізації. Археологи знаходять 
сотні мертвих міст, у яких колись жили люди. Зелені гори біля них давно вже 
стали кам’яними, родючі поля – пустелями. 

Ніколи у минулому умови життя, обсяг діяльності, чисельність 
населення та його можливості не змінювалися так швидко, як у кінці ХХ – на 
початку ХХІ століть: ядерні війни; “озонові діри”; деградація ґрунтів; 
теплове, хімічне й радіаційне забруднення довкілля; стрімке збіднення 
рослинного і тваринного світу; СНІД тощо. 

Бездумно руйнувалася природа. Розорюючи степи, знищуючи ліси, 
забруднюючи струмки і ріки, людина безповоротно порушувала історично 
сформовану динамічну саморегульовану рівновагу природних екосистем. 

Нині зміна клімату стала глобальною загрозою екології Землі та 
економічного розвитку людства. За останнє століття зміна клімату є, 
можливо, найбільш важливою та складною проблемою у сфері охорони 
навколишнього середовища. 

В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь для охорони та наукового 
обґрунтування, раціонального використання Землі і її надр, водних ресурсів, 
рослинного і тваринного світу, для збереження чистоти повітря і води, 
забезпечення відтворення природних багатств і поліпшення середовища, яке 
оточує людину, необхідний компроміс між людиною і природою, а це 
можливо лише через неперервну екологічну освіту. 

Важливу роль у здійсненні природоохоронної роботи покликана 
відігравати загальноосвітня школа та позашкільні установи. Виховання у 
підростаючого покоління бережливого і дбайливого ставлення до природи – 
невід’ємна частина загальнодержавного загальнонаціонального виховання. 



Безумовно, результативність роботи з проблем формування у молодого 
покоління екологічної свідомості, екологічного мислення, екологічної 
культури, великою мірою залежатиме від того, як учителі, працівники 
позашкільних установ зуміють зацікавити своїх вихованців. 

Необхідність введення в навчальну програму курсу “Основи екології з 
методикою викладання” зумовлена тим, щоб підготувати майбутнього 
вчителя до системного вивчення рідного краю та вміння передавати дітям 
свої знання, що сприятиме розумінню природного середовища як умови 
створення і розвитку матеріального виробництва, підвищення добробуту і 
культурного рівня людей без збитків для природи; усвідомлення суті 
проблем охорони природи і раціонального природокористування, місця 
проживання кожної людини у вирішенні цієї важливої проблеми. 

Тому навчальна програма “Основи екології з методикою викладання” 
передбачає глобальний підхід до розгляду екологічних проблем на 
міждисциплінарному висвітленні, а також аналіз їх на національному 
(державному) рівні. Питання вивчення екології, охорони і збагачення 
природи, крім навчальних дисциплін, повинні входити у зміст роботи гуртків 
“Ми і довкілля“, “Передбачити і запобігти“, “Релікти і ендеміки“, “Дзвони 
Чорнобиля“, „Юні натуралісти”, „Юні екологи”, як складова частина 
дослідницької, практичної, еколого-натуралістичної, еколого-краєзнавчої, 
еколого - валеологічної роботи гуртківців. 

Програма курсу “Основи екології з методикою викладання” розрахована 
на 108 годин. Вона складається з 3-х основних блоків (модулів). 

1. Екологія на зламі століть. 
2. Основи екології. 
3. Природні ресурси. 
Крім засвоєння лекційного матеріалу, програмою курсу “Основи екології 

з методикою викладання” передбачено проведення лабораторних занять, 
самостійної роботи, екскурсій, експедицій, практичної роботи з проблем 
вивчення сучасного екологічного стану довкілля та розроблення заходів 
щодо його оздоровлення, написання курсових і дипломних робіт. 

Для забезпечення постійного контролю за якістю знань студентів 
доцільно впроваджувати тестові контрольні роботи, індивідуальну тематичну 
звітність, виготовлення довідково-ілюстративного матеріалу, складання 
реальних екологічних карт-схем регіону місцепроживання, використання 
теле-, радіопередач та періодичної преси, проведення гурткової роботи та 
виховних заходів. 

Підсумковим результатом контролю за якістю знань студентів та вміння 
застосовувати їх на практиці повинен стати іспит. 

 
 
 
 

Структура програми навчального курсу  
“Основи екології з методикою викладання” 



 

Теми Назва змістового модуля,теми 
Кількість годин 

Лекцій Лабор. Самост
. 

Всьог
о 

1 
Кредит 1. Модуль 1 (7 сем.) Екологія на зламі століть. 

1. Основи екології з методикою викладання – 
навчальна дисципліна.  

2. Екологія на зламі століть.  
3. Роль екологічної освіти та виховання.  
4. Зміст екологічної освіти в сучасній школі.  
5. Національне виховання учнів під час 

викладанні екологічних тем 
6. Мета, зміст, форми та методи формування 

екологічної культури молоді 
7. Взаємодія суспільства та природи в їх 

історичному розвитку 

 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 

 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 

Кредит 2. Модуль 2. Основи екології  

1. Екологічні закони та закономірності. Організм 
і середовище.  

2. Екологія популяції.  
3. Біоценози, біогеоценози та екосистеми.  
4. Біосфера. 

 
2 
2 
2 
2 

 
 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
4 

 

 
Кредит 3. Модуль 3. (8 сем.) Природні ресурси 

1. Стан природних ресурсів.  
2. Екологічний моніторинг. 
3. Законодавчі акти про охорону довкілля. 

Заповідна справа.  
4. Екологічні проблеми України і її регіонів. 

4 
2 
 
4 
4 

18 
 
 
2 
2 

6 
2 
 
2 
4 

 

 Всього 36 36 38 108 

Форма контролю – іспит 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

 

Модулі К-сть за 
модуль 

Змістовні 
модулі 

К-сть 
балів за 

змістов.та 
модул. 
контр. 

К-сть 
балів за 
видами 
роботи 

З них: 
відвідува

ння 

Активніст
ь на лабо-
раторних 
заняттях 

Виконанн
я 

СРС 

Наукова 
робота 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗМ 1 

 
1,5 

л 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лс   0,5 
срс    

 
ЗМ 2 

 
5 

л 1   
лс 0,5 3  
срс   0,5 

 
ЗМ 3 

 
1,5 

л 1   
лс    
срс   0,5 

  л 1   



МОДУЛ
Ь 
 
І 

32 ЗМ 4 1,5 лс    Участь у 
наукових 

конфе-
ренціях, 

семінарах, 
круглих 
столах, 

експеди-
ціях, 

срс   0,5 
 

ЗМ 5 
 

1,5 
л 1   
лс    
срс   0,5 

 
ЗМ 6 

 

 
5 

л 1   
лс 0,5 3  
срс   0,5 

 
ЗМ 7 

 
5 

л 1   
лс 0,5 3  
срс   0,5 

Модульний контроль 1.              3  
 
 
 
МОДУЛ

Ь 
 

ІІ 

 
 
 
 
 

24 

 
ЗМ 8 

 
1,5 

л 1   конкурса
х 

1-10 балів 
 
 
 
 
 

Участь у 
студент-

ських 
олімпіа-

дах 

лс    
срс   0,5 

 
ЗМ 9 

 
5 

л 1   
лс 0,5 3  
срс   0,5 

 
ЗМ 10 

 
5 

л 1   
лс 0,5 3  
срс   0,5 

 
ЗМ 11 

 
5 

л 1   
лс 0,5 3  
срс   0,5 

Модульний контроль ІІ            3 та 
конкур

- 
сах 1-

15 
балів 

 
 
 
 

МОДУЛ
Ь 
 

ІІІ 

 
 
 
 
 
 

52 

 
ЗМ 12 

 
12 

л 1   
лс 5 3  
срс   3 

 
ЗМ 13 

 
1,5 

л 1   
лс    
срс   0,5 

 
ЗМ 14 

 
5 

л 1   
лс 0,5 3  
срс   0,5 

 
ЗМ 15 

 
5 

л 1   
лс 0,5 3  
срс   0,5 

Модульний контроль ІІІ           5 20 
                                  Підсумковий контроль  (іспит)       25 
    Максимальна  сума                                                        111 

 
МОДУЛЬ 1 

ЗМ 1. Основи екології з методикою викладання – навчальна дисципліна 
Предмет основ екології з методикою викладання. Зв’язок основ екології 

з методикою викладання з іншими науками. Наукові основи методики 
викладання екології. 

ЗМ 2. Екологія на зламі століть 
Екологія як галузь науки, її предмет і завдання. Історія виникнення та 

розвитку екології з методикою викладання. Методи дослідження в екології у 



поєднанні зі шкільною програмою. Науковий метод, дослідження систем, 
методика та техніка збору інформації та її обробка. Закономірності 
взаємозв’язків організмів, видів, угруповань із середовищем та методика 
подачі матеріалу. Структура екології, її зв’язок з іншими дисциплінами. Роль 
екології, методики її викладання в житті суспільства. Об’єкти дослідження, 
основні поняття екології (екологічна термінологія) та методика викладання 
даного матеріалу. 

ЗМ 3. Роль екологічної освіти та виховання 
Перебудова національної школи й екологічне виховання молоді. Місце 

екологічних знань у житті сучасної людини. Методика формування 
екологічної свідомості, грамотності та культури поведінки в навколишньому 
природному середовищі. 

Законодавчі акти про роль екологічної культури для збереження 
природи. 

ЗМ 4. Зміст екологічної освіти в сучасній школі 
Основні положення екологічної освіти і виховання, які визначають їх 

зміст у школі, вузі. Зміст і форми природоохоронної діяльності учнів 
середніх загальноосвітніх шкіл. 

Урочна та позаурочна форми роботи школярів. Охорона природи на 
уроках, її методи. Необхідність участі  в природоохоронній освіті і вихованні 
учнів, учителів природничо-наукових і гуманітарних предметів. Зміст питань 
охорони природи в окремих шкільних дисциплінах, міжпредметні зв’язки. 

Факультативний курс екології в школі. Його завдання, місце, об’єм і 
зміст. Поєднання теоретичних знань з екскурсіями і практичною роботою з 
охорони природи. 

Особливості екологічної освіти і виховання студентів педагогічних вузів. 
Формування екологічних знань у природничо-наукових та спеціальних 

предметах. Поєднання теоретичної підготовки студентів з їх практичною 
діяльністю щодо охорони природи. Курси екології у вузах. 

ЗМ 5. Національне виховання учнів під час викладання екологічних тем 
Виховний аспект проблеми “людина – природне середовище”. Вплив 

природного середовища на розвиток особистості (принцип 
природовідповідності в історії педагогіки, погляди К.Д.Ушинського, 
В.О.Сухомлинського тощо). 

Екологічне виховання: мета, зміст, форми, засоби, методи. Сучасний 
стан екологічної освіти та виховання у вузах і школах. Актуальні проблеми 
екологічного виховання молоді. Екологічне виховання і формування 
наукового світогляду; світоглядна ідея діалектичної єдності людини, 
суспільства і природи. Використання урядових документів про охорону 
природи на заняттях. 

Екологічний аспект патріотичного виховання: місцеві проблеми охорони 
природи, турбота про невирішені проблеми. Екологічний аспект 
інтернаціонального виховання: глобальний характер сучасної екологічної 
проблеми. Екологічний аспект правового виховання: закони про охорону 
природи, виховання у молоді еколого-правової культури. Екологічний аспект 



морального виховання: етичне регулювання відносин людини і природи. 
Екологія та естетичне виховання: естетичний чинник в упорядкуванні 
взаємовідносин людини і природи. Екологія і трудове виховання: 
формування вмінь і навичок практичної діяльності з охорони природи. 
Екологічний аспект фізичного і гігієнічного виховання: вироблення вмінь, 
навичок етичного ставлення до природи у процесі відпочинку, туристичних 
походів. 

ЗМ 6. Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку 
Еволюція відносин людини й природи. Перша глобальна екологічна 

криза в період палеоліту, яка характеризується вичерпанням джерел 
харчування. Друга глобальна екологічна криза, що пов’язана із 
суперіндустріалізацією, суперхімізацією, супермілітаризацією, 
суперспоживанням. Третій, сучасний етап екологічної кризи. Початок 
деградації біосфери. Стадії (етапи) впливу людини на природу. 

Епоха науково-технічної революції. Різке зростання  темпів соціально-
економічного розвитку у другій половині ХХ ст. Надзвичайні екологічні 
ситуації. Криза людського духу. Нова філософія життя. Ідея самообмеження, 
розумної коеволюції техносфери і біосфери. Коеволюція людини і природи – 
обов’язкова умова розвитку людства, його переходу в епоху ноосфери. 
Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу. 

Екологічний імператив як сукупність умов для забезпечення коеволюції 
людини і біосфери. 

Методика викладення матеріалу в шкільному навчальному процесі. 
ЗМ 7. Мета, зміст, форми та методи формування  

екологічної культури молоді 
Нетрадиційні підходи до викладання екологічних тем. Особливості 

таких уроків. Урок-лекція, урок-семінар, урок-конференція. 
Своєрідні форми екологічного виховання: декада екології, робота на 

навчально-дослідних ділянках, екологічна стежина, еколекторій, трудовий 
екологічний табір, польова експедиційна практика, екскурсії в природу, 
шкільний екологічний клуб, екологічні олімпіади, радіоекологічні 
інформаційно-навчальні центри, школа екологічних знань. 

Значення гуртків юних екологів, народознавців, медиків, краєзнавців у 
творчому пошуку, дослідницькій роботі, які передбачають озброєння учнів 
науковими знаннями. Проблемні групи, їх значення. 

Лабораторні заняття 
1. Методика проведення екскурсій, експедицій з екологічним 

спрямуванням. Методика проведення лабораторних уроків з екологічним 
ухилом. 

2. Навчально-виховне значення екологічних знань у системі сучасної 
загальноосвітньої підготовки учнів. Елементи екологічних знань у шкільній 
програмі. Структура програми, її аналіз. 

3. Методика формування екологічних понять та закономірностей. 
Екологічна термінологія. Екологічні закони. 

МОДУЛЬ 2. 



ЗМ 8. Екологічні закони та закономірності.  Організм та середовище 
Аутекологія – наука про екологічні фактори. Екологічні фактори та їх 

класифікація. Абіотичні фактори: сонячна енергія, світло, температура, 
вологість, пожежі тощо. Біотичні фактори: гомо- та гетеротипові реакції. 
Гомотипові реакції: нейтралізм, коменсалізм, протокооперація, мутуалізм, 
аменсалізм, паразитизм, хижацтво, міжвидова конкуренція. Антропічні 
фактори: прямий та непрямий вплив. 

Загальні принципи дії екологічних факторів на організм та 
пристосування до дії цих факторів. Комплексна дія факторів. Констеляція 
факторів. Принцип оптимуму. Закон толерантності. Організми – регулятори 
та конформісти. Закон Гаузе. Концепція екологічної ніші.  

ЗМ 9. Екологія популяції 
Демекологія – популяційна чи демографічна екологія. Визначення 

популяцій та їх основних параметрів. Статистичні та динамічні показники 
популяцій. Структури популяцій: просторова, вікова, статева, генетична, 
ієрархічна. Динамічні показники популяції: народжуваність, смертність, 
чисельність та щільність. Народжуваність: абсолютна та специфічна. 
Смертність: фізіологічна та реалізована. Виживання. Криві виживання. 
Фактори, що впливають на динамічні показники популяції: залежні та 
незалежні від щільності популяції. Стратегія популяцій як типів 
пристосувань до умов навколишнього середовища. 

Методика викладання матеріалу. 
ЗМ 10. Біоценози, біогеоценози та екосистеми 

Синекологія – наука про екосистеми. Біоценоз, біогеоценоз та 
екосистеми. Структура біогеоценозів (просторова, видова, трофічна). 
Просторова структура: види, едифікатори, ярусність, межі біоценозу. 
Правило Оллі. Видова структура: чисельність та різноманітність видів, 
стратегія виживання. Трофічна структура. Ланцюги та мережі живлення. 
Продуценти, консументи та редуценти. Екологічні піраміди. Енергетика 
екосистем. Правило 10%. Розподіл сонячної енергії в екосистемах. Мікро-, 
макро-, та мега-сукцесії. Екосистеми різних рівнів. 

Методика викладання матеріалу. 
ЗМ 11. Біосфера 

Структура біосфери, її межі. В.І.Вернадський про живу речовину. 
Глобальні процеси у біосфері. Колообіги речовин у біосфері (біологічні, 
геологічні). Еволюція біосфери. Роль людини в біосфері. Ноосфера. Відновні 
та невідновні ресурси біосфери і їх використання. 

Охорона біосфери – одне з найважливіших завдань сучасної цивілізації. 
Основні форми, обсяги і наслідки антропічного впливу на навколишнє 
середовище. 

Методика викладання матеріалу в шкільному курсі. Сутність ідеї 
“неорозкоші” (Е.Вайцзеккер,1995) щодо сталого розвитку. Сучасні наукові 
підходи і обґрунтування концепції еколого-економічного збалансованого 
розвитку людства (за М.М.Моїсєєвим, В.І.Даніловим-Данільяном). 

Лабораторні заняття 



1. Особливості викладення матеріалу: аутекологія, демекологія, 
синекологія, соціоекологія. Методика формування екологічних знань, 
умінь та навичок. 

2. Визначення, значення та застосування термінів біоценоз, біогеоценоз, 
екосистеми. 

3. Особливості побудови теми “Біосфера”. Сучасні наукові підходи і 
обґрунтування концепції збалансованого розвитку людства. 

МОДУЛЬ 3. 
ЗМ 12. Стан природних ресурсів 

НТР і проблеми охорони біосфери. Парниковий ефект, проблеми 
озонової діри і кислотних дощів. Опустелювання. Природні і антропогенні 
катастрофи та надзвичайні ситуації. Проблеми перенаселення, 
перевиробництва і перезабруднення. Проблеми утилізації відходів.  

Загальний стан природних ресурсів планети (мінерально-сировинних, 
енергетичних, біологічних, земельних та інших). Основні поняття про методи 
оцінки екологічного стану компонентів довкілля. Поняття про нормативні 
показники забруднень (ГДК, ГДВ, ГДС, ГДН). 

Екологічний моніторинг (сферний, галузевий, імпактний, фоновий, 
статичні і динамічні моделі). 

Екологічні проблеми повітряного середовища та його охорона. 
Екологічні проблеми водного середовища і його охорона. Екологічні 
проблеми літосфери, охорона ґрунтів і раціональне використання надр. 
Охорона тваринного і рослинного світу. 

Методика викладення теоретичного матеріалу та методика проведення 
природоохоронних заходів. 

ЗМ 13. Екологічний моніторинг 
Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення в галузях енергетики, 

сільського і лісового господарства, промисловості, транспорту, комунального 
господарства, військової справи, науки і культури. Урбоекологічні проблеми. 
Основи радіоекології. Екоменеджмент і екологічний маркетинг. Екологічна 
експертиза, її типи: державна, громадська, спеціальна. Закон про екологічну 
експертизу. Елементи екологічного прогнозування.  Поняття про екологічну 
безпеку і безпеку життєдіяльності.  

Методика викладання матеріалу. 
ЗМ 14. Законодавчі акти про охорону довкілля. Заповідна справа 

Міжнародні форми співробітництва. Міжнародні організації і їх 
значення у вирішенні екологічних проблем: ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, 
ВОЗ, МСОП. Участь України у роботі міжнародних організацій. 

Внутрішня екополітика України. Закон України про охорону природи. 
Найважливіші законодавчі акти з охорони природи в Україні. Закони та 
постанови, пов’язані з ліквідацією наслідків чорнобильської катастрофи як 
особлива група. Концепція сталого розвитку. Управління в галузі охорони 
довкілля. Екологічні права і обов’язки громадян. 

Екологічний паспорт підприємства. Екологічні збитки – санкції, 
застосовувані за порушення екологічного законодавства. Розгляд цих питань 



на прикладі практичного досвіду регіону, де навчається студент. Державний 
екологічний моніторинг (загальний, оперативний, фоновий). 

Інформування (систематичне та оперативне). Обласні та місцеві засоби 
масової інформації про екологічні проблеми регіону. Роль громадських 
організацій в охороні природи. Участь студентської молоді в роботі місцевих 
екологічних організацій. 

Коротка історія розвитку заповідної справи. Основні види природних 
об’єктів. Заповідники, мета створення. Їх культурне, наукове та естетичне 
значення. 

Правовий режим природоохоронних об’єктів, відповідальність за його 
порушення.  

ЗМ 15. Екологічні проблеми України і її регіонів 
Сучасний стан навколишнього природного середовища України. 

Причини розростання екологічної кризи. Коротка характеристика 
екологічних умов Полісся, Придніпров’я, Донбасу, Поділля, Східної України, 
Прикарпаття, Карпат і Закарпаття, Причорномор’я, Криму, Чорного і 
Азовського морів. Наслідки аварії на ЧАЕС. Шляхи виходу з екологічної 
кризи. Екологічний рух в Україні. 

Лабораторні заняття 
1. Визначення гідролітичної кислотності грунту. 
2. Визначення вмісту нітратів у продуктах харчування методом 

В.В.Церлінг. 
3. Визначення окислювальності та загальної твердості води. 
4. Визначення приблизної кількості викидних газів автомашин. 
5. Вплив тютюнового диму на рослини. 
6. Вплив на рослинні організми забрудненого природного середовища 

нафтопродуктами. 
7. Рідкісні і зникаючі види рослин та тварин. 
8. Будова, принцип роботи та підготовка до застосування дозиметрів 

“Мастер-1”, “Белла”, ДРГ-05МІ та “СРП-68-01” і радіометрів “Прип’ять”, 
“Бета”. 

9. Вимірювання щільності потоку бета- радіоактивними забрудненнями 
поверхні (шкіри, одягу, житла, шкільних приміщень та поверхні ґрунту). 

10. Вимірювання питомої активності радіонуклідів у продуктах 
харчування. 

Тематика самостійних робіт 
1. Робота з довідковою літературою з кожної теми. 
2. Дослідження екологічного стану району проживання. 
3. Написання звіту про екологічний стан свого регіону. 

Перелік дисциплін, які необхідно знати студентам для вивчення курсу 
“Основи екології з методикою викладання” 

Ботаніка: біологія та екологія рослин. Зоологія: біологія та екологія тварин. 
Людина: людина, екологія і здоров’я. Географія: неживі об’єкти природи. 
Геологія: будова та походження Землі. Краєзнавство і туризм: знання своєї 
території для проведення екскурсій та походів з метою вивчення та 



покращення екологічної ситуації. Педагогіка: екологічне виховання, 
екологічна освіта. Біологія та методика її викладання: методика проведення 
уроків з екологічним змістом. Форми проведення природоохоронних заходів. 

Лише послідовне поєднання знань наукових основ сучасних екологічних 
проблем з практичними справами у природі дозволить виховати екологічно 
грамотного громадянина, а формування екологічної культури особистості в 
шкільні роки – основа подальшого розвитку її прагнень у житті до гармонії з 
природою на користь людей. Все це можливо досягти завдяки 
цілеспрямованій самостійній роботі студентів у дослідженні екологічних 
проблем свого краю під час навчання у вузі під керівництвом творчого 
викладача.  
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