
 

   



 

   



 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

Денна Заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання, 
оцінювання 

Українська 

Заг. обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс 2 - 

Семестр 
3 

Модуль І 
4 

Модуль ІІ 
- - 

Кількість змістових модулів з 
розподілом: 2 2 - - 

Обсяг кредитів 2 2 - - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 - - 

Аудиторні  28 28 - - 

Модульний контроль  4 4 - - 

Семестровий контроль - - - - 

Самостійна робота 28 28 - - 

Форма семестрового контролю залік - - - 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу є підготовка майбутніх вчителів образотворчого 
мистецтва до здійснення художньо-естетичного розвитку учнів у сучасних 
загальноосвітніх навчальних закладах засобами образотворчого мистецтва та 
художньо-творчої діяльності. 

Завдання курсу: 
 вивчення, аналіз та узагальнення методики викладання образотворчого 
мистецтва в історичній ретроспективі, ознайомлення з досвідом роботи 
кращих шкіл світу, формами організації, методами навчання й художнього 
розвитку учнів засобами образотворчого мистецтва та образотворчої 
діяльності;  
 формування умінь, необхідних для ефективної організації і творчого 
проведення уроків образотворчого мистецтва та різних форм позаурочних 
навчально-виховних заходів мистецького напрямку у процесі самостійної 
педагогічної діяльності;  
 оволодіння методикою навчання учнів ЗЗСО основам образотворчої 
грамоти, специфікою розробки й виготовлення методичних малюнків у 
різних художніх техніках на основі знань дидактики та вікової психології;  
 опанування основних педагогічних та мистецтвознавчих понять і 
відповідної термінології; набуття досвіду здійснення добору творів 
образотворчого мистецтва для проведення бесід про мистецтво з учнями 
молодшого підліткового віку; 
 розуміння змісту й специфіки професії вчителя сучасного ЗЗСО, 

соціальної ролі педагога у формуванні духовної культури школяра; 



 

  

 виховання активності, самостійності, формування здатності до 
художньо-творчої самореалізації і духовно-естетичного самовдосконалення у 
процесі самостійної педагогічної діяльності, поваги до професії вчителя.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми спеціальності формуються загальні та фахові 
компетентності: 
 ЗК 2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, 
екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні 
види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя 

 ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел 

 ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії 
 ЗК 12. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності 
 СК 13. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих 
спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
 найважливіші етапи історії становлення та розвитку, основні 
дидактичні положення методики навчання образотворчому мистецтву у 

ЗЗСО; 

 мету і завдання навчання образотворчому мистецтву в сучасних ЗЗСО, 

загальнопедагогічні принципи, підходи, структуру і зміст навчальних 
програм для учнів ЗЗСО у галузі «Мистецтво»; 

 специфіку та особливості художньо-образної мови образотворчого 

мистецтва як однієї з форм відображення дійсності, розуміння зв’язків 
образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, природним і 
культурним середовищем життєдіяльності людини; 
 основи образотворчої грамоти та методичного малюнка; основні 
педагогічні та мистецтвознавчі поняття та відповідну художню термінологію;  

 форми організації навчання, методи та прийоми роботи, засоби 
керівництва навчально-пізнавальною діяльністю школярів;  
 типи та структуру уроків образотворчого мистецтва; особливості 
календарно-тематичного планування, види, зміст та методику проведення 
навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва та художньо-творчої 
діяльності у позаурочний час. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
вміти:  
 керувати художньо-творчим розвитком школярів, виховувати в них 



 

  

ціннісно-світоглядні орієнтації у сфері мистецтва; здійснювати розвиток 
комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей;  
 моделювати та проводити уроки різних типів і позаурочні навчально-

виховні заходи, використовуючи систему міжпредметних зв’язків;  
 використовувати різні форми й методи ознайомлення учнів ЗЗСО з 
творами українського та світового мистецтва, художніми явищами 
сучасності; 
 здійснювати відбір творів образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва для сприймання їх учнями молодшого підліткового віку, вчити 
школярів інтерпретувати й висловлювати особистісне ставлення до них, 
аргументуючи власні думки, судження, оцінки; 
 аналізувати та оцінювати учнівські художні твори з урахуванням 
вікових та індивідуальних особливостей школярів, стимулювати в них 
оригінальне, нестереотипне художньо-образне мислення; 
 розробляти календарно-тематичні плани, конспекти уроків різних типів 
з урахуванням особливостей видів художньої діяльності, самостійно 
виготовляти навчально-методичні посібники, візуальний ряд до уроків; 
 добувати, опрацьовувати та свідомо використовувати науково-

методичну літературу у процесі самостійної педагогічної діяльності. 
Результати навчання: 

 РН 5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел.  
 РН 11. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної та 
дослідницької діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним 
умовам для якісного виконання роботи. 
 РН 12. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, 
спілкування та професійної діяльності. 
 РН 15. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою 
образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації мистецьких 
творів.  

 



 

  

4. Структура навчальної дисципліни  
Тематичний план для денної форми навчання  
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Модуль І – 3 семестр 

ЗМ №1:  Методика  як предмет вивчення.  Історичний  аспект  становлення  та  
розвитку  методики  навчання  образотворчому  мистецтву 

Тема 1. Мета і завдання навчальної 
дисципліни. Історія становлення та 
розвитку методики навчання 
образотворчому мистецтву  

2 2      

Тема 2. Основні положення методики 
навчання образотв-му мистецтву у 
сучасних ЗЗСО. Навчальні програми та 
навчально-методичні комплекти для учнів 
основної школи. 

9 2  4   3 

Модульний контроль  2  

Разом  13 4  4   3 

ЗМ №2:  Загальнодидактичні  засади навчання  образотворчому  мистецтву в 
основній школі 

Тема 3. Методи навч. образ-му   мист-ву. 7 2     5 

Тема 4. Форми організації навчання 
образотворчому  мистецтву. 4 2 2     

Тема 5. Урок образотв-го мистецтва: 
типи, дидакт. структура, зміст основних 
етапів.  

11 4 2    5 

Тема 6. Технологія розробки презентацій 
до уроків образотворчого мистецтва  14 2 2    10 

Тема 7. Нетрадиційні уроки мистецтва 9 2 2    5 

Модульний контроль  2  

Разом  47 12 8    25 

Усього за Модулем І – 3 семестр 60 16 8 4   28 

Модуль ІІ – 4 семестр 

ЗМ №1:  Зміст і методика навчання учнів основної школи основам образотворчої 
грамоти 

Тема 1. Розвиток образного мислення та 
художньо-творчого потенціалу учнів 
основної школи засобами ОМ. 

6 2     4 

Тема 2. Педагогічний малюнок, основи 
кольорознавства і композиції в системі 
навчання образотворчому мистецтву 

учнів основної школи. 

6 2     4 



 

  

Модульний контроль 2  

Разом 14 4     8 

ЗМ №2:  Зміст і методика навчання учнів основної школи образотворчому  
і декоративно-прикладному мистецтву 

Тема 3. Графіка у системі навчання 
образотворчому мистецтву 

8 2 2    4 

Тема 4. Живопис у системі навчання 
образотворчому мистецтву 

8 2 2    4 

Тема 5. Скульптура у системі навчання 
образотворчому мистецтву 

6 2 2    2 

Тема 6. Декоративно-прикладне 
мистецтво у системі навчання учнів 
основної школи. 

8 2 2    4 

Тема 7. Зміст і методика навчання учнів 
5 – 7 класів технікам роботи з  папером. 
Колаж. 

8 2 2    4 

Тема 8. Сучасні арт-практики в системі 
навчання учнів 5–7 класів образотворчому 
мистецтву. 

6 2 2    2 

Модульний контроль 2  

Разом 46 12 12    20 

Підготовка та 
проходженняконтрольнихзаходів 

  

Усього 60 16 12    28 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ І. – 3 СЕМЕСТР 

ЗМ №1. Методика як предмет вивчення. Історичний аспект становлення 
та розвитку методики навчання образотворчому мистецтву. 

Тема 1.  Мета і завдання навчальної дисципліни. Історія становлення 
та розвитку методики навчання образотворчому мистецтву. (2 год). 

Методика як предмет вивчення. Історичний аспект становлення 
методики навчання образотворчого мистецтва як навчальної дисципліни. 
Системи навчання малюванню. Роль і завдання вчителя образотворчого 
мистецтва у сучасньому загальноосвітньому навчальному закладі. 

Рекомендовані джерела 

Основні: [1]; [5]. Додаткові: [23]; [33]; [34]; [35]. 

 

Тема 2. Основні положення методики навчання ОМ у сучасних 

ЗЗСО. Навчальні програми та навчально-методичні комплекти для 
учнів основної школи. (2 год.) 

Державні документи, які визначають зміст роботи вчителя ОМ в ЗЗСО. 

Вихідні положення мистецької освіти. Мета, завдання, принципи та 
педагогічні умови навчання образотворчого мистецтва в сучасному ЗЗСО.  

Загальна характеристика сучасних програм та навчально-методичних 
комплектів з образотворчого мистецтва для ЗЗСО. 

 



 

  

Практичне заняття №1 – 2 год. 
Тема: Теоретичні положення методики навчання ОМ у сучасних 

ЗЗСО. Навчальні програми галузі «Мистецтво» для ЗЗСО: зміст, 
характеристика. 
1. Розглянути державні документи, що визначають зміст роботи вчителя 
ОМ ЗЗСО. 

2. Розглянути державні програми для учнів основної школи ЗЗСО (зміст, 
характеристика, порівняльний аналіз): а). «Мистецтво»; б). «Образотворче 
мистецтво». 
3. Провести порівняльний аналіз змісту навчально-методичних 
комплектів «Мистецтво» та «ОМ» (1 – 4 класи) ЗЗСО (групова форма роб.): 
демонстрація презентації (Microsoft power point). 
4. Принципи планування роботи з образотворчої діяльності. Розробка 

ілюстрованого календарно-тематичного плану з образотворчого мистецтва 

(1 – 4 класи). 
 

Практичне заняття №2 – 2 год. 
Тема: Навчально-методичні комплекти «Мистецтво», «ОМ»: 

порівняльний аналіз. 
1. Розглянути навчаьно-методичну літературу з проблеми історії, теорії та 
методики навчання ОМ на допомогу сучасному вчителю.  
2. Розглянути і порівняти підручники та посібники («Мистецтво», 
«Образотворче мистецтво»), рекомендовані МОН України для основної 
школи (зміст, характеристика, порівняльний аналіз). 
3. Провести порівняльний аналіз змісту навчально-методичних 
комплектів «Мистецтво» та «ОМ» (5 – 7 класи) ЗЗСО (групова форма 
роботи): демонстрація презентації (Microsoft power point). 
4. Принципи планування роботи з образотворчої діяльності. Розробка 

ілюстрованого календарно-тематичного плану з образотворчого мистецтва 

(5 – 7 класи) 
Рекомендовані джерела 

Основні: [3]; [4]. Додаткові: [11]; [22]; [25]; [36]. 

Модульний контроль №1 з тем І-го ЗМ.  
 

ЗМ №2. Загальнодидактичні засади навчання образотворчому мистецтву 
в основній школі. 

Тема 3. Методи навчання образотворчому мистецтву. (2 год.) 
Методи навчання на уроках образотворчого мистецтва: класифікація, 

зміст, характеристика. Провідні методи сучасних технологій. Методи 
стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності. Зміст і 
взаємозв’язок різних груп методів на уроках образотворчого мистецтва. 
Вибір та поєднання різних груп методів та прийомів у вирішенні мети і 
завдань уроку образотворчого мистецтва. 

Рекомендовані джерела 

Основні: [3]; [6]. Додаткові: [10]; [12]; [22]; [34]; [36]; [42]. 



 

  

Тема 4. Форми організації навчання образотворчому мистецтву (2 год.) 
Форми організації навчання на уроках образотворчого мистецтва: 

класифікація та характеристика.  
Урок як основна форма організації навчального процесу. Вимоги й 

підготовка вчителя до проведення образотворчого мистецтва. Оснащення, 
методичне забезпечення та оформлення кабінету образотворчого мистецтва. 

 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 
Тема: Організація занять, методика застосування групової 

(диференційовано-групової) ФОН на уроках ОМ. 
1. Мета, завдання, загальна характеристика, планування та розроблення 
основних етапів. 
2. Принципи організації  групової (диференційовано-групової) ФОН на 
уроках ОМ. 
3. Перевірка виконання завдання (групова форма роботи): Відпрацювання 
методики організації та застосування в основній школі. 

Рекомендовані джерела 

Основні: [3]; [6]. Додаткові: [12]; [21]; [22]; [36]; [42]. 

 

Тема 5. Урок образотворчого мистецтва: типи, дидактична 
структура, зміст основних етапів. (4 год.) 

Провідні види діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва. 
Взаємозв’язок різних видів образотворчої діяльності на основі спільного 
змісту.  

Типи уроків образотворчого мистецтва, організація, дидактична 
структура, зміст і характеристика основних етапів. 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 
Тема: Урок як основна форма організації навчально-виховного 

процесу з образотворчого мистецтва в ЗЗСО. 

1. Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу з 
образотворчого мистецтва в ЗЗСО.  

2. Типи, дидактична структура, етапи, зміст уроків образотворчого 
мистецтва в основній школі. 
3. Перевірка виконання завдання (робота в малих групах): Відпрацювання 
методики організації та проведення уроку ОМ в основній школі. 

Рекомендовані джерела 

Основні: [1]; [3] [4]. Додаткові: [16]; [17]; [18]; [19]; [21]; [24]; [42]. 

 

Тема 6. Технологія розробки презентацій до уроків образотворчого 
мистецтва. (2 год.) 

Мета, призначення, вимоги, принципи розробки, етапи створення 
навчальної слайдової презентації для проведення уроку ОМ в основній 
школі. 

 

 



 

  

Семінарське заняття №3 – 2 год. 
Тема: Навчальні презентації для проведення уроків образотворчого 

мистецтва в основній школі (захист та обговорення). 
1. Принципи розробки та етапи створення навчальної слайдової 
презентації. 
2. Створення і демонстрація авторської навчальної презентації для 
проведення уроку ОМ в основній школи (Power Point). 

Рекомендовані джерела 

Основні: [3]; [4] [6]. Додаткові: [10]; [14]; [17]; [26]. 

 

Тема 7. Нетрадиційні уроки образотворчого мистецтва. (2 год.) 
Технології розвиваючого навчання. Інтеграція як провідна тенденція 

оновлення змісту освіти. Міжпредметні зв’язки уроків образотворчого 
мистецтва з іншими дисциплінами. Проблемний урок. Урок – сходження. 
Урок – образ. Урок – вернісаж. Урок – свято мистецтв. Урок – екскурсія. 
Урок – подорож. Урок – роздум. Особливості інтегрованого уроку. Урок – 

школа народної творчості. Урок – конкурс. 
Семінарське заняття №4 – 2 год. 
Тема: Нетрадиційні уроки образотворчого мистецтва: мета, 

специфіка організації та проведення. 
1. Мета організації та проведення нетрадиційних уроків мистецтва.  
2. Принципи розробки нетрадиційних уроків образотворчого мистецтва. 
3. Інтеграція як провідна тенденція оновлення змісту освіти. 
4. Перевірка виконання завдання СР: Відпрацювання методики 
організації та проведення нетрадиційних уроків образотворчого мистецтва в 
основній школі. 

Рекомендовані джерела 

Основні: [6]. Додаткові: [13].  

Модульний контроль №2 з тем ІІ-го ЗМ. 
 

 

МОДУЛЬ ІІ. – 4 СЕМЕСТР 

ЗМ №1:  Зміст і методика навчання учнів основної школи основам 
образотворчої грамоти 

Тема 1. Розвиток образного мислення та художньо-творчого 
потенціалу учнів основної школи засобами обр-го мистецтва (2 год). 

Психолого-педагогічні аспекти художньо-творчої діяльності. Якості, 
притаманні творчій особистості. Художньо-розвивальний потенціал 
образотворчого мистецтва. Творче самовираження як здатність будувати свій 
внутрішній світ, своє світовідчуття, самого себе в цьому світі. Образотворчі 
вправи на розвиток уяви, фантазії, творчого мислення. 

Рекомендовані джерела  

Основна: [1]; [3].  Додаткова: [18]; [19].  
 



 

  

Тема 2. Педагогічний малюнок, основи кольорознавства і 
композиції в системі навчання образотворчому мистецтву учнів основної 

школи. (2 год.) 
Сутність і значення педагогічного малюнка в роботі з учнями. Основи 

кольорознавства. Головні напрямки роботи за навчальною проблемою 
«колір» в 5–7 класах. Усвідомлення виражальних можливостей кольору, 
розвиток кольорових уявлень в учнів основної школи. 

Поняття «композиція», засоби виділення композиційного центру, засоби 
виразності композиції. Головні напрямки роботи за навчальною проблемою 
«композиція» в 5–7 кл. 

Рекомендовані джерела 

Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [15]; [18]; [19]. 
Модульний контроль №1 з тем І-го ЗМ.  

 

ЗМ №2:  Зміст і методика навчання учнів основної школи 
образотворчому і декоративно-прикладному мистецтву 

Тема 3. Графіка у системі навчання  
образотворчому мистецтву (2 год.) 

Мистецтво графіки в навч. програмах та сучасних підручниках. 
Рисунок як основа мистецтва графіки. Види рисунку. Принципи та методи 
формоутворення в рисунку. Навчання учнів прийомам зображення: предметів 
різної форми, птахів, тварин, людини; уявного простору в пейзажі, інтер’єрі. 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 
Тема: Відпрацювання методики керівництва різними видами 

художньо-практичної діяльності школярів. Графічні техніки. 
1. Мистецтво графіки у змісті програм галузі «Мистецтво» для 5–7 кл. 
2. Відпрацювання послідовності та прийомів роботи у техніці «граттаж» 
представників флори та фауни у середовищі. 
3. Перевірка виконання СР (парна ф.р.). Відпрацювання послідовності та 
прийомів р. у техніці «малювання гумкою». (Пейзажна комп., формат А-3). 

Рекомендовані джерела 

Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [15]; [18]; [22]; [23]. 
 

Тема 4. Живопис у системі навчання образ-му мистецтву (2 год.) 
Мистецтво живопису у змісті навчальних програм та підручників. 

Види, засоби виразності, принципи та методи формоутворення в живопису.  
Формування в учнів 5–7 класів практичних навичок роботи 

живописними матеріалами. Вправи на розвиток відчуття кольору, 
кольорових сполучень, передавання уявного простору в пейзажі. Формування 
навичок інтерпретування та емоційно-естетичної оцінки колориту художніх 
творів. 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 
Тема: Відпрацювання методики керівництва різними видами 

художньо-практичної діяльності школярів. Живописні техніки.  
1. Мистецтво живопису у змісті сучасних програм для 5–7 кл. 



 

  

2. Відпрацювання послідовності та прийомів роботи у живопису 
(малювання за уявленням). Тепла – холодна кольорові гами.  
3. Перевірка виконання СР. Розробка візуального ряду до теми 6 класу 
«Пори року: колорит і настрій» (живописні матеріали). Завдання: створити 
пейзаж настрою. Кожна пора року на форматі А-5.  

Рекомендовані джерела 
Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [15]; [18]; [22]; [23]. 

 

Тема 5. Скульптура у системі навчання  
образотворчому мистецтву. (2 год.) 

Мистецтво скульптури в навчальних програмах та сучасних 
підручниках галузі «Мистецтво». Ліплення: зміст та організація уроків, 
методика навчання. Види, матеріали, способи та прийоми ліплення. 

Семінарське заняття №3 – 2 год. 
Тема: Відпрацювання методики керівництва різними видами 

художньо-практичної діяльності школярів. Ліплення. 
1. Мистецтво скульптури у змісті сучасних програм для 5–7 кл. 
2. Організація та методика проведення уроків з ліплення  
3. Скульптурна композиція в дизайні міста. Кругла скульптура. 

Рекомендовані джерела 
Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [15]; [18]; [19]; [23]. 

 

Тема 6. Декоративно-прикладне мистецтво  
у системі навчання учнів основної школи. (2 год.) 

Декоративно-прикладне мистецтво України: класифікація, види, 
загальна характеристика. Мтодика навчання учнів 5 – 7 класів послідовності 
переробки природних форм у стилізовані декоративні зображення. Види 
орнаментів за композицією та мотивами зображення. 

Семінарське заняття №4 – 2 год. 
Тема: Відпрацювання методики навчання учнів 5 – 7 класів 

створенню орнаментальних композицій. 
1. ДПМ у змісті сучасних програм для 5–7 кл. 
2. Методична послідовність виконання орнаментальних композицій у 
заданому форматі.  
3. Створення орнаментальної композиції у замкненому форматі на основі 
зооморфних та рослинних мотивів. (2 аркуші формату А-3:  1 – з 
послідовністю переробки природних зображень у стилізовані; 2 – завершена 
композиція).  

Рекомендовані джерела 
Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: : [5]; [11]; [17]; [18]; [19]; [23]. 

 

Тема 7. Зміст і методика навчання учнів 5 – 7 класів  
технікам роботи з  папером. Колаж. (2 год.) 

Поняття про аплікацію, художнє витинання, художнє конструювання та 

інші техніки роботи з папером. Види та типологічні групи технік роботи з 



 

  

папером, матеріали та прийоми роботи. Організація та проведення уроків, 
методична послідовність виготовлення творів. 

Семінарське заняття №5 – 2 год. 
Тема: Відпрацювання методики навчання технікам роботи з 

папером. 

1. Техніки роботи з папером у змісті сучасних програм для 5–7 кл. 
2. Відпрацювання послідовності та прийомів роботи з папером. 
3. Перевірка виконання завдання СР (парн форма роб.): виготовлення 
композиції з матеріалів різних фактур (колаж, формат А-3). 

Рекомендовані джерела 
Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: : [5]; [15]; [21]. 

 

Тема 8. Сучасні арт-практики в системі навчання учнів 5–7 класів 
образотворчому мистецтву. 

Новітні художні явища і арт-практики у сучасному культурному 
просторі. Експериментування митців з формами, кольорами, способами 
передачі руху. 

Семінарське заняття №6 – 2 год. 
Тема: Організація занять, методика застосування сучасних арт-

практик на уроках образотворчого мистецтва. 
1. Новітні художні явища у сучасному культурномупросторі. 
2. Відпрацювання методики організації заняття та послідовності 
виготовлення мобіля (групова форма роботи). 

Рекомендовані джерела 
Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [17]; [18]; [20]; [22]. 

Модульний контроль №2 з тем ІІ-го ЗМ. 
 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Методика навчання 
образотворчих дисциплін» здійснюється за уніфікованою системою 
оцінювання, в основі якої покладено принцип пооперативної звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
знань, умінь та навичок. Контроль успішності студентів здійснюється 
відповідно до навчально-методичної карти, у якій визначено усі види роботи. 

Форми проведення контролю навчальних досягнень студентів: 
1. збірка контрольних завдань для модульного оцінювання роботи 
студентів; 
2. завдання для самостійної роботи студентів та перевірка їх виконання; 
3. проведення семінарських та практичних занять, обговорення їх 
результатів, визначення шляхів саморозвитку студентів у процесі опанування 
курсу «Методика навчання образотворчих дисциплін». 



 

  

6. 1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

№ Вид діяльності 

Макс 

кіл-ть 

бал. за 

один. 

М І – 3 сем. М ІІ – 4 сем. 

ЗМ №1 ЗМ №2 ЗМ №1 ЗМ №2 

К-ть 

один. 
Макс. к-

ть бал 

К-ть 

один. 
Макс. к-

ть бал 

К-ть 

один. 
Макс. к-

ть бал 

К-ть 

один. 
Макс. к-

ть бал 

1 Відвідування лекцій 1 2 2 6 6 2 2 6 6 

2 Відвідування семінарських занять    4 4   6 6 

3 Відвідування практ-х занять 1 2 2   - -   

4 Робота на семінарському занятті    4 40   6 60 

5 Робота на практ-му зан. 10 2 20   - -   

6 Вик-ня з-нь для сам. роб. 5 1 5 4 20 2 10 6 30 

7 Виконання модульної  р. 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Максимальна кількість балів за зміст. модуль 54 95 37 127 

Максимальна кількість балів за модуль 149 164 

Розрахунок коефіцієнта 149 : 100 = 1,49 - 

 



 

  

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Модуль І 

ЗМ №1. Методика як предмет вивчення. Історичний аспект становлення 
та розвитку методики навчання образотворчому мистецтву 

Тема 2. Мета і завдання навчальної дисципліни. Історія становлення 
та розвитку методики навчання образотворчому мистецтву (3 год.) 

Робота з електронними каталогами бібліотек. Знаходження та 
складання списку навч.-методичної літератури з проблеми теорії та методики 
навчання образотворчого мистецтва Складання електронної папки (5 дж.). 

Вправа на виявлення рівня креативності й розвитку образного 
мислення «Знайди образ». 

Рекомендовані джерела 

Основні: [3]; [4]. Додаткові: [11]; [22]; [25]; [36]. 
 

ЗМ №2. Загальнодидактичні засади навчання образотворчому 
мистецтву в основній школі 

Тема 3. Методи навчання образотворчому мистецтву (5 год.) 
Творча розробка та виготовлення комплекту роздаткового навчально-

методичного матеріалу з дидактичними вправами для проведення уроку ОМ. 
Рекомендовані джерела 

Основні: [3]; [6]. Додаткові: [10]; [12]; [22]; [34]; [36]; [42]. 
 

Тема 5. Урок образотв-го мистецтва: типи, дидакт. структура, зміст 
основних етапів (5 год.) 

Творча розробка плану-конспекту комбінованого уроку відповідно до 
програми «Образотворче мистецтво» 5 – 7 кл.  

Рекомендовані джерела 

Основні: [1]; [3] [4]. Додаткові: [16]; [17]; [18]; [19]; [21]; [24]; [42]. 
 

Тема 6. Технологія розробки презентацій до уроків образотворчого 
мистецтва (10 год.) 

Творча розробка авторської навчальної презентації (Microsoft power 
point) до уроку, відповідно до державної програми «Мистецтво» 5 – 7 кл. 

Рекомендовані джерела 

Основні: [3]; [4] [6]. Додаткові: [10]; [14]; [17]; [26]. 
 

Тема 7. Нетрадиційні уроки мистецтва. 

Творча розробка плану-конспекту нетрадиційного (інтегрованого) 
уроку з урахуванням виду художньо-творчої діяльності, відповідно до 
державної програми «Мистецтво» 5 – 7 кл. (Групова робота) 

В якості іншого варіанту: розробка методичного малюнка до уроку з 
теми №5. 

Рекомендовані джерела 

Основні: [6].  Додаткові: [13]. 
 

 



 

  

Модуль ІІ 

ЗМ №1:  Зміст і методика навчання учнів основної школи основам 
образотворчої грамоти 

Тема 1. Розвиток образного мислення та художньо-творчого потенціалу 
в учнів основної школи засобами образотворчого мистецтва. (4 год.) 

Літера – образ. Розроблення ініціалу власного імені або буквиці до 
казки (змішана техніка). Формат А-3. 

Рекомендовані джерела 

Основна: [1]; [3].  Додаткова: [18]; [19].  
 

Тема 2. Педагогічний малюнок, основи кольорознавства і композиції в 
системі навчання образотв-му мистецтву учнів основної школи. (4 год.) 

1. Виконання ПР. Виготовлення дидактичного матеріалу з композиції: 
варіанти розташування предметів натюрморту у графічній композиції. 4 
варіанти, з яких 1 правильне, інші – невірні. Формат А-3. 

2. Підготовка до МКР: виражальні можливості кольору: контраст – 

нюанс. (Стилізоване зображення, кожна композиція на форматі А-4). 
Рекомендовані джерела 

Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [15]; [18]; [19]. 
 

ЗМ №2:  Зміст і методика навчання учнів основної школи 
образотворчому і декоративно-прикладному мистецтву 

Тема 3. Графіка у системі навчання  
образотворчому мистецтву (4 год.) 

Виконання ПР (парна форма роботи). Відпрацювання послідовності та 
прийомів роботи у техніці «малювання гумкою». (Пейзажна композиція, 
формат А-3). 

Підготовка основи для роботи у техніці «граттаж», розробка ескізу 
композиції з представниками флори та фауни у середовищі (Формат А-3). 

Рекомендовані джерела 

Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [15]; [18]; [22]; [23]. 
 

Тема 4. Живопис у системі навчання образотворчому мистецтву (4 год.) 
Розробка візуального ряду до теми 6 класу «Пори року: колорит і 

настрій» (живописні матеріали). Завдання: створити пейзаж настрою. 
Закомпонувати на форматі А-3 чотири однакових зображення пейзажу, 
кожне з яких за колоритом відповідає певній порі року.  

Розробка ескізу композиції для ПР. Реалістичне зображення, побудова і 
кожна композиція на форматі А-3. Тепла – холодна кольорові гами. 
Відтворення за вибором:  
а) настрою у натюрморті (3 предмета: глечик, груша, яблуко); 
б) уявного простору в пейзажі (тепла і холодна кольорова гама).  

Рекомендовані джерела 

Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [15]; [18]; [22]; [23]. 

 



 

  

Тема 5. Скульптура у системі навчання  
образотворчому мистецтву (2 год.) 

Розробка ескізу, підготовка основи для виконання скульптурної 
композиції в дизайні міста «Фонтан у парку» (групова форма роботи). 

Рекомендовані джерела 

Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [15]; [18]; [19]; [23]. 
 

Тема 6. Декоративно-прикладне мистецтво у системі навчання учнів 
основної школи. (4 год.) 

Підготовка до ПР: Виконання орнаменту на основі зооморфних та 
рослинних мотивів. (2 аркуші формату А-3:  1 – з послідовністю переробки 
природних зображень у стилізовані; 2 – завершена композиція). 
а). Розробка ескізу, мотивів, підготовка схеми-основи для виконання 
орнаментальної композиції у замкненому форматі;  
б). Розроблення орнаментальних мотивів: виконання послідовності 
переробки природних форм (тварини і рослини) у стилізовані зображення.  

Рекомендовані джерела 

Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: : [5]; [11]; [17]; [18]; [19]; [23]. 
 

Тема 7. Зміст і методика навчання учнів 5 – 7 класів  
технікам роботи з  папером. Колаж. (4 год.) 

Виконання ПР (парна форма роботи). Відпрацювання методики навчання 
виготовлення колажу. Виготовлення композиції з матеріалів різних фактур 
(формат А-3). 

Рекомендовані джерела 

Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: : [5]; [15]; [21]. 
 

Тема 8. Сучасні арт-практики в системі навчання учнів 5–7 класів 
образотворчому мистецтву. (2 год.) 

Розробка ескізу, підготовка елементів та основи для виготовлення мобіля 
(групова форма роботи).  

Рекомендовані джерела 

Основна: [2]; [3]; [4].  Додаткова: [17]; [18]; [20]; [22]. 

 

 

Критерії оцінювання рівня виконання завдань самостійної роботи: 
1. своєчасність та охайність виконання – 1 б.; 
2. повнота обсягу, якість та самостійність виконання – 1 б.; 
3. відповідність віковим особливостям учнів молодшого підліткового 
віку – 1 б.; 
4. виявлення ініціативності – 1 б.; 
5. оригінальність та виявлення творчого підходу– 1 б. 

 

 

 

 



 

  

Перевірка якості виконання завдань самостійної роботи студентів 
здійснюється шляхом академічного контролю на підставі наведеної таблиці: 

Теми курсу, кількість годин, відведених на виконання 
завдань СР 

Академічний 
контроль 

Макс. к-

ть балів 

Модуль І – 3 семестр 

ЗМ №1. Методика як предмет вивчення. Історичний аспект становлення та 
розвитку методики навчання образотворчому мистецтву  

Тема 1. Мета і завд. навч. дисц-ни. Історія становл. та 
розвитку методики навчання образ-му мистецтву. (3 

год.) 

Практ. зан., мод. 

контроль 
5 

ЗМ №2. Загальнодидактичні  засади навчання образотворчому мистецтву в 
основній школі 

Тема 3. Методи навчання образотв. мистецтва і 
сучасні худ.-пед. технології у навч-му процесі ЗЗСО (5 

год.) 

Семінар. зан., 
мод. контроль 

5 

Тема 5. Урок образотв-го мистецтва: типи, дидакт. 
структура, зміст основних етапів. (5 год.) 

Семінар. зан., 
мод. контроль 

5 

Тема 6. Технологія розробки презентацій до уроків 
образотворчого мистецтва. (10 год.). 

Семінар. зан., 
мод. контроль 

5 

Тема 7. Нетрадиційні уроки мистецтва (5 год.). Семінар. зан., 
мод. контроль 

5 

Разом за Модулем І – 28 год. 25 балів 

Модуль ІІ – 4 семестр 

ЗМ №1:  Зміст і методика навчання учнів основної школи основам 
образотворчої грамоти  

Тема 1. Розвиток образного мислення та художньо-

творчого потенціалу учнів основної школи засобами 
образотворчого мистецтва (4 год). 

Мод. контроль 5 

Тема 2. Педагогічний малюнок, основи 
кольорознавства і композиції в системі навчання 
образотв-му мистецтву учнів основної школи. (4 год.) 

Мод. контроль 5 

ЗМ №2:  Зміст і методика навчання учнів основної школи образотворчому  
і декоративно-прикладному мистецтву 

Тема 3. Графіка у системі навчання образотворчому 
мистецтву (4 год.) 

Практ.  зан., мод. 

контроль 
5 

Тема 4. Живопис у системі навчання 
образотворчому мистецтву (4 год.) 

Практ.  зан., мод. 

контроль 
5 

Тема 5. Скульптура у системі навчання 
образотворчому мистецтву (2 год.) 

Практ.  зан., мод. 

контроль 
5 

Тема 6. Декоративно-прикладне мистецтво у системі 
навчання учнів основної школи (4 год.). 

Практ.  зан., мод. 
контроль 

5 

Тема 7. Зміст і методика навчання учнів 5 – 7 класів 
технікам роботи з  папером. Колаж.  (4 год.). 

Практ.  зан., мод. 
контроль 

5 

Тема 8. Сучасні арт-практики в системі навчання 
учнів 5–7 класів образотворчому мистецтву. (2 год.). 

Практ.  зан., мод. 

контроль 
5 

Разом за Модулем ІІ – 28 год. 40 балів 

 



 

  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу кожного змістового модуля у формі мистецького 
проекту на задану тему або модульної контрольної (творчої) роботи з 
урахуванням уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень 
студентів та критеріїв її оцінювання. 

Критерії оцінювання модульного контролю, проведеного у формі 
мистецького проекту 

 

№ 

п/п 
Критерії оцінювання  

Макс. к-ть 
балів за кож. 

крит. 

1. 
Представлений мистецький проект має чітку структуру, план, у якому 
передбачена вступна, основна та заключна частини, висновки. 

3 

2. 

Студент виявивляє здатність систематизувати, узагальнювати та 
інтерпретувати навчальний матеріал, свідомо використовувати 
педагогічну й фахову термінологію, послідовно висловлювати, доводити 
й обґрунтовувати власну думку.  

7 

3. 

Доповідь супроводжується презентацією (Microsoft power point), 
оформлена за всіма вимогами (зміст, структура, ідея, дизайн), яка 
відповідає тексту доповіді 

7 

4. 
У процесі підготовки мистецького проекту студент використовував 
сучасні джерела інформації, технології, підходи.  

3 

5. 

Студент використовує засоби ораторського мистецтва, виявивляє 
здатність «працювати» з аудиторією, ініціювати діалоги, дискусії, 
дебати 

3 

6. Ступінь новизни та презентабельності матеріалу. 2 

Разом 25 

 

Критерії оцінювання модульного контролю, проведеного  у формі МКР 
 

Критерії оцінювання 
К-ть 
балів 

 володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому 
рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; 

 продемонстрував здатність робити висновки й обґрунтовувати свою 
позицію на основі проведених спостережень. 

21 – 25 

 володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на достатньо 
високому рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної 
роботи; 

 продемонстрував здатність робити висновки на основі проведених 
спостережень. 

17 – 20 

 володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на достатньому 
рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи, з 
допущенням певних помилок;  

 продемонстрував недостатні уміння обґрунтовано і самостійно робити 
висновки на основі проведених спостережень. 

13 – 16 

 студент в цілому виявив посередній рівень знань, умінь, що 
підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; 9 – 12 



 

  

 продемонстрував посередні уміння обґрунтовано і самостійно робити 
висновки на основі проведених спостережень 

 студент виявив лише мінімально можливий допустимий рівень знань, 
умінь, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; 

 продемонстрував неготовність грамотно і самостійно робити висновки на 
основі проведених спостережень 

5 – 8 

 студент виявив незадовільний рівень знань, умінь, що підтверджується 
відповіддю на питання контрольної роботи; 

  продемонстрував невміння послідовно, грамотно і самостійно висновки 
на основі проведених спостережень 

0 – 4  

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Відповідно до освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче 
мистецтво» семестровий контроль у 3 семестрі навчальним планом 
відбувається у вигляді заліку, який виставляється як сума балів за всі форми 
роботи протягом півріччя. 

Відповідно до освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче 
мистецтво» семестровий контроль у 4 семестрі навчальним планом не 
передбачено. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
Відповідно до освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче 

мистецтво» семестровий контроль у 3 семестрі навчальним планом 
відбувається у вигляді заліку, який виставляється як сума балів за всі форми 
роботи протягом півріччя. 

Відповідно до освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче 
мистецтво» семестровий контроль у 4 семестрі навчальним планом не 
передбачено. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка  
Оцінка за 

стобальною 
шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з можливими незначними 
недоліками. 

В 82-89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок. 

С 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності. 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 

FX 35-59 балів 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 



 

  

перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 

 

 



 

  

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧИХ ДИСЦИПЛІН»  
Модуль І. – 3 семестр 

Модуль ЗМ №1 ЗМ №2 

Назва мод. 
Методика як предмет вивчення. Історичний аспект 

становлення та розвитку методики навчання 
образотворчому мистецтву 

Загальнодидактичні засади навчання образотворчому мистецтву в основній школі. 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекцій 

Мета і завдання 
курсу. Історія 

становлення та 
розвитку 
методики 
навчання 

образотворчому 
мистецтву. 

Основні положення методики 
навчання образотворчому мистецтву 

у сучасних ЗЗСО. Навчальні 
програми та навчально-методичні 

комплекти для учнів основної школи. 

Методи 
навчання  

образотворчому 
мистецтву 

Форми 
організації 
навчання 

образотворчому 
мистецтву 

Урок 
образотворчого 

мистецтва: 
типи, 

дидактична 
структура, зміст 
основних етапів.   

Технологія 
розробки 

презентацій  
до уроків 

образотворчого 
мистецтва  

Нетрадиційні 
уроки 

образотворчого 
мистецтва 

К-ть б. за лек 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 2 б. 1 б. 1 б. 
Практичні, 
семірарські 

 1 2 
 1 2 3 4 

Теми 
практичних, 

семінарських 

занять 

 

Теоретичні 
положення 
методики 

навчання ОМ у 
сучасних ЗЗСО. 

Навчальні 
програми галузі 

«Мистецтво» для 
ЗЗСО: зміст, 

характеристика. 

Навчально-

методичні 
комплекти 

«Мистецтво», 
«Образотворче 

мистецтво»: 
порівняльний 

аналіз.  

 

Організація 
занять, 

методика 
застосування 

групової ФОН  
на уроках ОМ. 

Урок як основна 
форма 

організації 
навчально-

виховного 
процесу з 
образотв. 

мистецтва в 
ЗЗСО. 

Навчальні 
презентації для 

проведення 
уроків ОМ в 

основній школі 

Нетрадиційні 
уроки образотв. 

мист-ва: 
специфіка 

організації та 
проведення. 

К-ть б. за пр.  2 + 20 бал.  1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 
Сам. р.  5 бал. 5 бал.  5 бал. 5 бал. 5 бал. 

Поточ. к-ль МКР №1 – 25 бал. МКР №2 – 25 бал. 
К-ть б. за ЗМ 54 бали 95 балів 

Разом за 
Модуль І 

149 

Розрахунок коефіцієнта:   149 : 100 = 1,49 

  

 



 

  

Модуль ІІ. – 4 семестр 
Модуль ЗМ №1 ЗМ №2 

Назва мод. 
ЗМ №1:  Зміст і методика навчання 

учнів основної школи основам 
образотворчої грамоти 

ЗМ №2:  Зміст і методика навчання учнів основної школи образотворчому і декоративно-

прикладному мистецтву. 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теми лекцій 

Розвиток образного 
мислення та 

художньо-творчого 
потенціалу учнів 
основної школи 

засобами 
образотворчого 

мистецтва. 

Педагогічний 
малюнок, основи 
кольорознавства і 

композиції в 
системі навчання 

образотв-му 
мистецтву учнів 
основної школи. 

Графіка у 
системі 

навчання 
образотворчому 

мистецтву 

Живопис у 
системі 

навчання 
образотворчому 

мистецтву 

Скульптура у 
системі 

навчання 
образотворчому 

мистецтву 

ДПМ у системі 
навчання учнів 
основної школи 

Зміст і 
методика навч. 
учнів 5 – 7 кл. 

технікам 
роботи з  
папером. 
Колаж. 

Сучасні арт-

практики в 
системі навч 
учнів 5–7 кл. 

образ-му мист-

ву. 

К-ть б. за лек 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 
Семінарські   1 2 3 4 5 6 

Теми 
семінарських 

занять 

- - Відпр. 
методики кер-

ва різними 
видами худ-

практ. діяльн. 
школярів. 
Графічні 
техніки. 

Відпр. методики 
кер-ва різними 

видами худ-практ. 
діяльн. школярів. 

Живописні 
техніки. 

Відпр. 
методики кер-

ва різними 
видами худ-

практ. діяльн. 
школярів. 
Ліплення. 

Відпр. 
методики навч. 
учнів 5 – 7 кл. 

створенню 
орнаментальних 

композицій. 

Відпрацювання 
методики 
навчання 
технікам 
роботи з 
папером. 

Організація 
занять, 

методика 
застос. суч-х 

арт-практик на 
уроках ОМ. 

К-ть б. за пр. - - 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 
Сам. р. 5 бал. 5 бал. 5 бал. 5 бал. 5 бал. 5 бал. 5 бал. 5 бал. 

Поточ. к-ль 
МКР №1 – 25 бал. МКР №2 – 25 бал. 

К-ть б. за ЗМ  37 балів 127 балів 

Разом за 
Модуль ІІ 

164 
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композиції / Г. В. Кузьменко // Мистецтво та освіта. Науково-методичний 
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мистецтво; Образотворче мистецтво; Інтегрований курс «Мистецтво». 5 – 9 
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