
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  
Тема 1. 

Поняття методичної роботи та методики викладання. 
План 

1. Культурологічне знання: соціокультурний та методичний аспект. 
2. Предмет, мета, функції та значення методики викладання 

культурології. Поняття методичної роботи та методики викладання.  
3. Форми, методи та засоби викладання.  
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Питання для самоперевірки: 
1. Зв'язок методики викладання з педагогікою та дидактикою. 
2. Закономірності викладання та вивчення культурологічних дисциплін. 
3. Функції методики викладання культурологічних дисциплін. 

 
Тема 2. 

Специфіка розробки та викладання курсів  
з культурологічних дисциплін. 

План 
1. Культурологія як сфера гуманітарних технологій та  система знань. 
2. Зміст культурологічних дисциплін та найбільш ефективні 

способи його розкриття.  
3. Методологічне значення цілісного, концептуального бачення 

змісту культурології для розкриття та викладення розділів та тем науки. 
4. Методологічне значення знань з культурології для формування 

світогляду та наукового способу осмислення проблем суспільного життя. 
5. Логічні основи методики викладання – принципи наочності, 

доказовості, сполучення логічного та історичного підходів, аналізу та 
синтезу, дедукції та індукції. Роль прикладів та аналогій.  
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Питання для самоперевірки: 
1. Психологічні основи методики викладання (врахування 

психологічної атмосфери в аудиторії, вміння встановити контакт та 
порозуміння). 

2. Найбільш ефективні форми взаємодії із аудиторією.  
3. Психологічні якості викладача. Зовнішні прийоми впливу на 

процес викладання – голос, інтонації, жести, стиль проведення занять. 
Основні помилки та порушення вимог методики викладання. 

 


