Дисципліна – «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МУЗЕЄЗНАВЧИХ ТА
ПАМ’ЯТКОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН»
Кількість кредитів – 5
Семестри / Форма контролю – 1 / залік; 2 / Екзамен.
Викладач – к. і. н., доц., доцент кафедри культурології та музеєзнавства
Костюк Лариса Кіндратівна
Анотація дисципліни
У підготовці магістрів з музеєзнавства, пам’яткознавства окреме
місце відводиться навчальній дисципліні «Методика викладання
музеєзнавчих та пам’яткознавчих дисциплін». Дисципліна викладається на
першому і другому курсі, одночасно з «Педагогіка вищої школи» і
«Психологія вищої школи». Зміст дисципліни спрямований на вивчення
таких змістових модулів: компетентністного підходу як нової парадигми
музеєзнавчої та пам’яткознавчої освіти в Україні;системи методичного
забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти з музеєзнавства,
пам’яткознавства; методику підготовки та проведення навчальних занять з
музеєзнавчих і пам’яткознавчих дисциплін; методику організації виконання
курсових робіт, контрольних робіт, проходження практики та атестації
здобувачів
вищої
освіти
спеціальності
027
«Музеєзнавство,
пам’яткознавство».
Знання, здобуті в результаті вивчення дисципліни, сприятимуть
формування сучасного викладача музеєзнавчих та пам’яткознавчих
дисциплін, який вміє розробляти методичні матеріали до проведення різних
видів навчальних занять та інших компонент освітньої програми, здатен
провести лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття, організувати
методичну підготовку до виконання курсових робіт, індивідуальних занять,
самостійної роботи та контрольних робіт здобувачів заочної форми навчання,
а також володіє необхідними методичними знаннями щодо проведення
практики та атестації здобувачів, уміє використовувати інноваційні освітні
технології та стратегії навчання.
Мета
Забезпечити навчання здобувачів вищої освіти шляхом формування і
розвитку компетентностей, необхідних для здійснення музеєзнавчої та
пам’яткознавчої діяльності з акцентом на методику викладання фахових
дисциплін, надбання практичних умінь з розробки методичного забезпечення
і проведення навчальних занять та інших видів освітньої процесу, а також
закріплення програмних результатів навчання з дисципліни.
Завдання
Основні завдання вивчення дисципліни «Методика викладання
музеєзнавчих і пам’яткознавчих дисциплін» спрямовані на компетентністний
підхід в оволодінні знаннями з методики викладання, а саме:

- засвоєння
проблематики
сучасних музеєзнавчих,
пам’яткознавчих
досліджень у формах, придатних для педагогічного викладу, ознайомлення з
методикою використання педагогічного інструментарію;
- оволодіння основами аналізу і логікою методичної побудови навчальних
музеєзнавчих, пам’яткознавчих дисциплін, методичне розуміння місця
кожної навчальної дисципліни у системі освітнього процесу в цілому.

-

-

-

Компетентності, які формуються у процесі вивчення дисципліни
Інтегральна компетентність:
здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної
діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.
Загальні компетентності:
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Спеціальні компетентності:
здатність розробляти методичне забезпечення навчальних дисциплін фахової
підготовки, обгрунтовувати методичні рекомендації для здобувачів вищої
освіти денної і заочної форм навчання щодо вивчення музеєзнавчих і
пам’яткознавчих дисциплін, розробляти та впроваджувати інноваційні
технології, використовувати сучасний педагогічний інструментарій в
освітньому процесі;
здатність виконувати обов’язки викладача/ асистента у закладах вищої
освіти;
здатність застосовувати сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в
освітньому процесі.

Програмні результати навчання, які закріплюються при вивченні
дисципліни
- застосовувати методичні прийоми та принципи у викладанні фахових
дисциплін, складати структурно-логічні схеми проведення навчальних
занять, розробляти навчально-методичне забезпечення музеєзнавчих і
пам’яткознавчих дисциплін;
- використовувати основні інноваційні технології (інтерактивні, інформаційні,
проектні, арт-терапевтичні);
- визначення загальної концепції методики викладання фахових дисциплін,
традиційних і нетрадиційних методів викладання.
З робочою програмою та силабусом можна ознайомитися на кафедрі
культурології та музеєзнавства
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди
12.45 год. - 14.10 год.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосуботи
08.00 год. - 09.20 год.
Емейл викладача: larusa.kostiuk@gmail.com

