МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИЗАЙНУ
(освітній ступінь «магістр»)
Семестр: третій.
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години
– 36год. (18год.-лекції), (18год.-практичні заняття).
Викладач: Слівінська Аліна Францівна, кандидат філософських наук, доцент
кафедри графічного дизайну.
Результати навчання:
 здатність
демонструвати
професійне
володіння
понятійнотермінологічним апаратом під час проведення академічних занять
дисциплін з курсу дизайну;
 здатність випрацьовувати стратегію і тактику проведення академічних
окремих тем дисциплін з курсу дизайну ;
 здатність використовувати педагогічну технологію в процесі
конструювання академічних занять і оцінюванні засвоєння навчального
матеріалу;
 вміння застосовувати інноваційні форми організації навчального
середовища під час проведення занять дисциплін з курсу дизайну;
 здатність використовувати
мультімедійні технології в процесі
викладання дисциплін з курсу дизайну.
 здатність застосування класичних і інноваційних методів в педагогічній
практиці.
Спосіб навчання: аудиторний.
Зміст навчальної дисципліни:
Дизайн –освіта. Педагогічна спадщина руху Веркбунд, шкіл Баухауз і
ВХУТЕМАС. Досягнення дизайнерської освіти Ульмської школи дизайну.
Дизайн - освіта в епоху зростання культури знання і її призначення.
Проблема місії університету. Сучасні трансформації професії викладача
(фасилітатор, ментор, коуч, тренер, наставник, модератор). Сучасне
розуміння гуманітаризації як ключової трансформації вищої освіти.
Формування картини світу як центральна проблеми освіти. Зміст понять
неформальна освіта, експериментальна освіта, навчання, засноване на
цінностях в контексті дизайн-освіти.

Педагогічна технологія і її структурні рівні : загально-педагогічний
(виховний, дидактичний), частково-методичний (окремі методики до
окремих предметів), локальний (модульний) – окремі методики лекцій,
семінарів, тестів). Педагогічна технологія як система раціональних способів
досягнення поставлених освітньо-культурних цілей в науковій організації
навчально-виховного процесу і як сукупність засобів і методів педагогічного
процесу.
Методи формування емоційної культури . Методи засвоєння навичок
опрацювання інформації, фактчекінгу, м’яких навичок і здібності до
кооперації в процессі навчання. Сучасні і традиційні методи дизайн-освіти.
Типи організації семінарського заняття. : модельний семінар,
проблемний семінар і пояснювально-ілюстативний семінар. Сучасні форми
лекції - проблемні, леція-візуалізація, лекція-прес-конференція і особливості
їх організації. Мультімедійні технології проведення лекції. Інноваціійні
методи навчання (e-lerning, m lerning, u- lerning, f- lerning, blended-lerning).
Інноваційні форми організації навчального середовища: FSL(Future Clasroom
Lab (зони лабораторії –Investigate (дослідницька) Interact (взаємодії) Present
(наживо і онлайн) Create (створення презентацій), Exchange (обміну
інформації), Develop (неформальної освіти,ігри)), VR, DR.
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
 поточний контроль (40%): усне опитування, тестова робота;
 підсумковий контроль (60%): екзамен
Мова навчання: українська.

