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Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації
через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн
консультацій слід писати на електронну пошту викладача або
дзвонити.

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін у вищій
школі» є нормативною дисципліною зі спеціальності 029
“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” для освітньої
програми другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в II
семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).
Підготовка високо кваліфікованих фахівців інформаційноКоротка анотація
бібліотечної галузі – стратегічне завдання державного рівня, яке
курсу
вимагає сучасних освітніх стратегій і тактик. Дисципліна «Методика
викладання фахових дисциплін у вищій школі» у системі підготовки
магістра спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» реалізує відповідну освітню концепцію навчального закладу
на рівні системних рішень та їх реалізації через логічну побудову
освітнього процесу загалом та окремих його складових зокрема.
Мета та цілі курсу Сформувати логічно-послідовну, цілісну систему знань про методику
викладання фахових дисциплін у рамках підготовки у вищій школі
фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» через вивчення основних концепцій, теорій, методики і
методології викладання спеціальних дисциплін, особливостей
структури вищої галузевої освіти України (нормативів, галузевих
стандартів тощо), а також відповідних практичних навиків.
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120 год. 1 семестр
32 години аудиторних занять, із них – 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять і 88 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде:
знати: структуру і зміст галузевих стандартів вищої освіти України,

навчання

Ключові слова
Формат курсу
Теми

навчальних планів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа», інших нормативних документів навчального
процесу у вищій школі; понятійно-термінологічний апарат методики
викладання у вищій школі; основні нормативи діяльності закладів
вищої освіти у підготовці фахівців відповідного галузевого профілю;
особливості організаторської, координаційної та управлінської
діяльності у закладі вищої освіти відповідного галузевого профілю;
загальну методику проведення різних видів аудиторних навчальних
занять, засади організації позааудиторної самостійної навчальної
діяльності студентів; нормативи поточного та підсумкового
контролю знань студентів засади та принципи структурування
навчального матеріалу у межах різних навчальних занять у вищій
школі; систему підготовки навчально-методичних і дидактичних
матеріалів із фахових дисциплін; специфіку застосування новітніх
освітніх технологій у вищій школі; міжпредметні зв’язки методики
викладання із іншими дисциплінами; критерії оцінювання знань,
умінь студентів; професійні вимоги до викладача вищої школи та
його психологічні особистісні якості;
вміти: планувати, готувати, організовувати та проводити різні види
аудиторних навчальних занять; застосовувати різні методи, прийоми
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди,
діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в
групах тощо); структурувати навчальний матеріал та планувати
оптимальну форму, зміст, процес організації лекції, практичного
заняття; укладати тексти лекцій за планом; добирати оптимальні
форми та методи педагогічної діяльності; здійснювати поточний і
підсумковий контроль знань студентів; забезпечувати виконання
функцій викладача вищого навчального закладу; аналізувати
найсучасніший педагогічний досвід і впроваджувати у власну
діяльність
новітні
освітні
технології
через
самоосвіти,
самоорганізацію.
Методика, викладання, дидактика, лекція, практичне заняття,
навчальний план, освітня програма, галузевий стандарт освіти,
поточний контроль, критерії оцінювання,
змішаний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого
розуміння тем
Тема 1. Методика викладання фахових дисциплін як складова
частина педагогіки: зміст, історіографія, міжпредметні зв’язки курсу.
Тема 2.. Система підготовки фахівців спеціальності 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОР «Бакалавр»,
«Магістр»:
нормативно-законодавчі
акти,
терміносистема.
Зарубіжний досвід підготовки фахівців.
Тема 3. Поняття про освітню технологію. Методика підготовки та
проведення занять із профільних дисциплін спеціальності 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Тема 4. Сутність, специфіка, структурні компоненти педагогічної
діяльності викладача вищої школи.
Тема 5. Навчально-методичні комплекси дисципліни: структура, завдання.
Тема 6. Засади та нормативи організації аудиторної роботи із фахових
дисциплін у закладі вищої освіти. Навчальні заняття у закладі вищої
освіти: види, методичне забезпечення.
Тема 7. Принципи організації та управління самостійною роботою
студентів.

Тема 8. Контроль успішності та якості навчання студентів, критерії
оцінювання якості проведення іспитів і заліків.
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити
Навчальні методи
та техніки, які
будуть
використовуватися
під час викладання
курсу
Необхідне
обладнання
Критерії
оцінювання (окремо
для кожного виду
навчальної
діяльності)

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ
Залік наприкінці семестру
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із
профільних дисциплін освітньої програми першого (бакалаврського)
рівня освіти.
Презентація, лекції, колаборативне навчання, дискусія, підготовка та
захист студентами есе та наукових нарисів.

Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і
операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховують
за таким співвідношенням:
• практичні: 70 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів
50;
• самостійна письмова робота на задану тему: 30 % семестрової
оцінки; максимальна кількість балів 30.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька
видів письмових робіт (есе, самостійна письмова робота на задану
тему). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів
будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел,
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно
від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою
складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі
лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених
для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед
рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
практичних заняттях, за контрольні (модульні) роботи, самостійну
письмову роботу та (за необхідності) підсумкове опитування
(колоквіум). При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичного заняття;
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими
мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання

поставленого завдання і т. ін.
Опитування

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

