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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Методикою викладання дисциплін художньо-

естетичного циклу в ЗВО та проф.. школі 

Викладач  Бабельська Людмила Василівна 

Контактний телефон викладача 0959061974 

E-mailвикладача stepanova@gmail.com.  

Формат дисципліни Денна / заочна 

Обсяг дисципліни 90 годин 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Консультації проводяться щотижня (1 год.), до самостійної 

роботи проводяться на практичних заняттях та дистанційно. 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Методика викладання дисциплін художньо-естетичного циклу в ЗВО та проф. 

школі» вивчається студентами спеціальності «Середня освіта» на першому курсі магістратури у 

дев’ятому  семестрі і покликана забезпечити засвоєння знань, навиків та умінь з основ методики 

викладання мистецьких дисциплін,розвиток образного сприйняття і художньої культури у 

найрізноманітніших проявах. 

Органічнийрозвиток образотворчих здібностей студентіввідбувається в процесі теоретичного і 

практичного засвоєння програмового матеріалу, психолого-педагогічних та композиційних 

особливостейдітей середнього вікув процесі активної творчої діяльності. Методи художньо-

графічного і мистецтвознавчого аналізу є основним у формуванні творчої свідомості студента. 

Засвоєння практичних навиків роботи, оволодіння ораторськими здібностями і прийомами є 

важливим компонентом у програмі з підготовки майбутніх вчителів. 

3. Мета та цілі курсу 

Метою викладання дисципліни є здобуття базових знань з історії, теорії образотворчого 

мистецтва та методики викладання, навичок та умінь в галузі декоративно-прикладного мистецтва і 

етнодизайну, художнього виховання та розвитку дітей, формування у них потреб і здібностей до 

образотворчого мистецтва. 

Завдання: 

- визначити зміст та основні напрями роботи вчителя образотворчого, декоративно-прикладного 

мистецтва та дизайну, керівника гуртків художніх ремесел; 

- привитии навики свідомого і ефективного вирішення організаційних, творчих та навчально-

виховних завдань; 

- розширити розуміння соціальних, творчих та психолого-педагогічних проблем, які має вирішувати 

вчитель художніх дисциплін; 

- закласти основи успішного вирішення творчої та викладацької діяльності; 

-ознайомити студентів з психо-фізіологічними особливостями творчості дітей; 

-сформувати естетичне ставлення студентів до оточуючого світу і мистецтва; 

-виховувати любов до народних традицій; 

-розвивати потребу спілкування з прекрасним і на його основі формувати морально-етичні ідеали, 

образнее сприйняття і логічне мислення, просторову уяву, фантазію, відчуття кольору і композиції. 

 

                                      4. Результати навчання (компетентності) 
У результаті вивчення курсу студенти оволодівають такими компетентностями: 

а) загальними: 
- соціальна,що передбачає здатність навчатися і практично засвоювати багатий досвід, 

прогресивні досягнення у різних галузях людської діяльності, особливо дисциплінхудожньо-

естетичного циклу, які впливають на соціальну практику; 

 загальнокультурна і естетична – засвоєння національних надбань і обмін культурними 

досягненнями інших народів, збагачення знаннями про світ та естетичної ідентифікації (розуміння 

культурної традиції), естетичної самоідентифікації (рефлектуючої здатності суб’єкта до кореляції 

власного «Я» з нормативними ідеалами й відповідного саморозвитку); формування світоглядних 

орієнтацій і компетентностей у сфері художньої культури, виховання потреби творчої 

самореалізації та духовного самовираження і вдосконалення у процесі опанування загально 

mailto:stepanova@gmail.com
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?


людськими цінностями; 

науково-пізнавальна – опанування певною сумою знань, навиків і умінь в галузі образотворчого 

мистецтва і художньої культури, історії, науки, і техніки; вивчення художньо-естетичного 

розвитку та здатності особистості до пізнавальної діяльності і творчого самовираження у певному 

виді  мистецтва, що формується в процесі його сприймання і практичного опанування;  

інформаційно-комунікативна – здатність особистості розуміти мову мистецтв і володіти 

навиками вербального та практичного спілкування у сфері образотворчості, позитивно впливати і 

приймати участь у різних сферах життя людей, передавати свої знання, враження, відчуття і 

переживання іншим. 

б) спеціальними(фаховими) компетентностями: 

     мистецька – вивчення теорії і практики образотворчого мистецтва, формування ключових, 

предметних і міжпредметних компетентностей, опанування різними видами (образотворчого, 

декоративно-прикладного мистецтва, архітектури і дизайну) та їхньою взаємодією; оволодіння 

теоретичними і практичними знаннями художніх дисциплін; компетентність спілкуватися через 

мистецтво і адекватно відгукуватися на прекрасне, використовувати його в процесі саморозвитку; 

здатність до професійної творчої, практичної художньої діяльності (створення художніх виробів у 

різних сферах мистецтва і дизайну), організації виставок і творчого самовираження у певному виді 

мистецтва;  

методична– здатність особистості до пошуку ефективних засобів вдосконалення методики 

навчання (малюнку, живопису, декоративної і станкової композиції), що формується в процесі 

вивчення (сприймання і практичного опанування) навчального матеріалу дисципліни; вміння 

творчо використовувати знання і вміння у професійній діяльності; володіння навичками аналізу 

художнього твору; компетентність у виборі мети і завдань дисципліни, пошуку необхідних 

засобів, наочних матеріалів і моделей для ефективного вирішення навчальних і творчих завдань; 

підвищенні художньої майстерності й обізнаність щодо сучасних вимог і тенденцій розвитку 

художніх дисциплін визначених Державним стандартом загальної середньої освіти. 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний/ 

вибірковий 
1 Середня освіта  1                 Н 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага 

оцін- 

ки - 5 

Термін 

виконання 

Т. 1. 

Філософіямистецькоїос

віти. 

Актуальні питання і 

проблеми викладання. 

Т. 2. Мистецько-

культурологічніпереду

мови інтегрован. 

навчання м-ва 

Т. 3. Психолого-

педагогічні проблеми 

худ.-естетичного 

сприйняття, навчання і 

виховання. 

Т.4. Функції і 

принципи загальної 

мистецької освіти. 

лекція-

діалог,фронт. 

ф-ма 

навчання  

 

л.-екскурсія, 

групова, 

фронтальна 

ф-ман-ня 

 

лекція,фронт.  

та індивід. ф-

ман-ня 

 

лекція,фронт.  

та індивід. ф-

ман-ня 

3, 4, 9, 28 

 

 

 

 

 

 16, 24, 30, 31 

 

 

5, 8, 9, 10  

 

 

 

 

16, 17, 24 

 

 

Вивчення 

фаховоїлітератури 

з акт. пит-няхуд. 

освіти (2 год.) 

Робота із 

словником спец. 

термінів 

(2 год.) 

Пробл. з-ня: 

1. Розкрийте 

сутність худ.-

естет. сприйняття 

2. Обґрунтуйте 

чинники, що 

впливають на 

якість худ.освіти. 

Переглянути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

два тижні 

 

 

 

 

 

два тижні  

 

 

 

 

 

 

два тижні  

 

 

 



Мета і завдання, базові 

компетентності з м-ва. 

Т. 5. Організаційно-

метод.засади  навчання 

мистецтва. 

Технологія проект. 

моделюваннян-ня. 

Т. 6. Художньо-

педагог. драматургія, 

типи, жанри і 

структура уроків. 

Т. 7.  Єдність видів 

діяльності на уроках 

мистецтва 

Т. 8. Поєднання 

домінантних змістових 

ліній та інтегрування 

синтетичних мистецтв. 

Т. 9. Художньо-

педагогічні технології 

та їх сутність.  

Т. 10. Художньо-

педагогічні технології 

на уроках мистецтва. 

Інтегративні та 

інтерактивні художньо- 

педагогічні технології. 

Т. 11. Проблемно-

евристичні, ігрові, 

сугестивні та 

терапевтичні худож.-

педагогічні технології. 

(Педагог. малюнок, 

дидактичні казки, 

народні  іграшки). 

Т. 12. Ігрові, сугестивні 

та терапевтичні  худ. -

пед. технології, як 

основа 

навчальноїдіяльності. 

Т. 13. Визначніхудожн. 

і педагогита їх роль у 

розвиткухудожньоїосві

ти і дизайну. 

Т. 14. Трудовенавчання 

і художняпраця, їх роль 

і значення для 

вихованні та 

розвиткудітейсередньо

говіку. 

Т. 15. Особливості 

викладанняпредметівм

истецького циклу  в 

навчальних закладах. 

 

 

лекція,фронт.  

та індивід. ф-

ман-ня 

 

 

лекція,фронт.  

та індивід. ф-

ман-ня 

 

лекція,фронт.  

та індивід. ф-

ман-ня 

лекція,фронт.  

та індивід. ф-

ман-ня 

 

лекція,  

фронт. ф-ма 

навчання  

 

лекція з 

викор. наоч. 

посібн., 

фронт. ф-ма 

навчання  

 

практичне 

з викор. наоч. 

посібн.,груп.

ф-манавчання  

 

 

практичне, 

груп. ф-ма 

навчання  

 

 

практичне, 

груп. ф-ма 

навчання  

 

 

 

практичне, 

груп. ф-ма 

навчання  

 

 

 

практичне,  

груп. ф-ма 

навчання  

 

 

16, 21 

 

 

 

 

11, 16 

 

 

 

16, 23 

 

 

 

16 

 

 

16, 21 

 

 

 

16 

 

 

 

 

8, 9 

 

 

16, 27 

 

 

 

 

16, 27 

 

 

 

 

3, 4, 8, 9 

 

 

 

 

19, 27 

 

 

 

 

 

19, 27 

презентацію 

(2 год) 

Проблемні 

завдання: 

1. Яка відмінність 

між типами і 

жанрами уроків?  

2. Яка відмінність 

за видами 

діяльності на 

уроках обр. м-ва? 

Проблемні з-ня: 

1. Поясніть 

сутність 

художньо-

педагогічних 

технологій. 

2. Використання 

інтеграції та 

інтерактивних 

методів навч.-ня. 

(2 год.) 

Підготувати 

доповіді: 

1. Малюнок 

дитини і для 

дитини 

2. Роль народної 

іграшки в худ.-

естет. в-ні 

школярів (2 год.) 

Вивчення фахової 

літератури з теми, 

підгот.презентації 

виконання мал., 

реферату (2 год.) 

 

Вивчення фахової 

літератури з теми, 

підгот.презентації 

реферату(2 год.) 

Проблемні 

завдання: наведіть 

приклади ефект. 

використання м-ва 

у навч. заклад. 

(2 год.) 

Підготувати 

доповіді про роль і 

значення 

художньої праці 

для дітей середн. 

шкільноговіку 

(2 год.) 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

два тижні 

 

 

 

 

 

 два тижні 

 

 

 

 

 

 два тижні 

 

 

 

 

 два тижні  

 

 

 

два тижні 

 

 

 

 

 

два тижні 

 

 

 

 

 два тижні  

 

 

 

два тижні 

 

 

 

два тижні 

 

 

 

 два тижні  

 

 

 

два тижні 

6. Система оцінювання курсу 



Загальна система оцінювання 

курсу 

Система оцінювання курсу відбувається згідно з критеріями 

оцінювання навчальних досягнень студентів, що 

регламентовані в університеті. Вид контролю – залік. Допуск  

становить максимум 50 балівза самостійну роботувпродовж 

семестру. Максимальна оцінка – 100 балів (оцінки за 

практичні роботи –до 30 балів, за письмову контрольну 

роботу (або тестування) – до 20 балів). 

Вимоги до письмової роботи Передбачене одне письмове підсумкове тестування (максимум 

20 балів) 

Семінарські (практичні) заняття Максимальна сума (оцінка) - 30 балів. Кожне практичне 

заняття (завдання) оцінюється. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

При виставленні допуску до заліку(максимум 50 балів) 

враховуються навчальні досягнення студентів (бали), набрані 

під час контактних (аудиторних) годин, при виконанні завдань 

самостійної роботи, а також бали підсумкового тестування. 

7. Політика курсу 

          Неприпустимі плагіат та списування. Обов’язкове виконання практичних завдань (малюнків). 

У випадку порушень – реагування відповідно до положень: 

 https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpnu.edu.ua%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fcode_of_honor.doc 

         Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання матеріалу обов’язкове. 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються шляхом складання проекту-плану уроку з 

виконанням малюнків, а також практичних вправ. 

8. Рекомендована література 

1. Антонович Є.А. та ін. Декорат.-прикладне м-во: Навч. посібн.  Львів:Світ, 1992.  

2. Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/ Д. : узд. «Феникс», 1998. 480 с.  

3. Гнатюк М. В. Актуальні питання художньої освіти. Обрії. Наук.-пед. журнал. № 2. 

2005. С. 44-49. 

4. Гнатюк М. В. Особливості розвитку образотворчого мистецтва і методики навчання 
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