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2. Зміст лекційного матеріалу 

№  Теми практичних занять  
К-ть 
балів 

1 

Розділ 1. Актуальні проблеми методики викладання художньої 
культури. Предмет, мета і завдання курсу. Зміст курсу. Сучасний стан та 
проблеми методики викладання художньої культури в загальноосвітній 
школі. Компетентнісний потенціал шкільного курсу художньої культури і 
методики його викладання.  Значення шкільного курсу художньої культури 
і методики його викладання у формуванні професійного становлення 
майбутнього педагога. Оновлення форм і методів викладання художньої 
культури на засадах компетентнісного, діяльнісного й особистісно 
орієнтованого підходів. 
          [5, 18-20], [13, 118-143], [16, 156-195] 

2 

2 

 Художня культура як навчальний предмет. Дидактично-методичні 
основи розробки змісту шкільного курсу художньої культури. Навчальний 
план та його структура, методика складання календарно-тематичного плану 
з художньої культури. Актуальність уведення художньої культури як 

4 



дисципліни в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи. 
Інтегративний принцип викладання художньої культури в школі. Основні 
принципи побудови програм з шкільного курсу художньої культури. 
Формування предметних мистецьких та міжпредметних естетичних 
компетенцій. Викладання навчальної інформації з художньої культури. 
  [23, 20-25], [30, 88-90], [41, 7-11] 

3 

 Основні принципи та методи викладання художньої культури. Методи 
навчання в процесі викладання шкільного курсу художньої культури. 
Принципи навчання. Завдання методів. Дидактичні принципи організації 
пізнавальної діяльності учнів у процесі курсу художньої культури.  Наочні, 
практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, логічні методи, їх функції 
та значення. Прийоми навчання, їх класифікація. Комплексне використання 
методів і прийомів для підвищення ефективності занять з шкільного курсу 
художньої культури. 
[21, 120-145], [24, 30-33], [38, 69-71], [47, 2-4] 

4 

4 

Розділ 2. Методика ознайомлення учнів з теорією та історією художньої 
культури.  Урок художньої культури як система. Вимоги до уроку 
художньої культури з урахуванням сучасного змісту освіти. Методичні 
засади співвідношення між метою, завданнями та типом уроку. 
Міжпредметні зв’язки на уроках художньої культури та методичні прийоми 
і засоби їх встановлення. Методика проведення інтегрованих уроків. 
Класифікація форм навчання. Типи уроків. Вимоги до уроку художньої 
культури. Особистісно-орієнтований підхід учнів до осмислення творів 
мистецтва через аналіз-інтерпретацію. Сучасні дидактичні вимоги до 
плану-конспекту уроку. Характеристика структури та основних 
компонентів плану-конспекту уроку з художньої культури. Наочність на 
уроках художньої культури: характеристика і значення. Дидактичні 
принципи використання технічних засобів навчання на уроці. Постановка 
комплексних завдань навчання і виховання на уроках художньої культури. 
[22, 4-15], [23, 2-32], [38, 69-71], [58, ] [60] 

4 
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 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з художньої 
культури. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої освіти. 12-бальна шкала оцінювання, урахування 
підвищення рівня особистих досягнень учня. Основні функції оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Тематичне оцінювання навчальних досягнень 
учнів. Система перевірки й знань і вмінь учнів. Завдання і зміст перевірки 
оцінювання результатів навчання. Організація, форми і прийоми перевірки. 
Тестові завдання з курсу. Оцінка знань і коментування вчителем 
результатів навчання. 
 [2, 71-92], [6, 132-198], [14, 28-31], [21, 98-158], [58, ] [60] 

2 

6 

 Формування художньо-естетичної компетенції. Методика формування 
синтезованого художньо-мистецького знання. Методична класифікація 
основних художньо-мистецьких понять. Етапи формування художньо-
мистецьких понять. Методика формування основних понять курсу. Основні 
компоненти культури та взаємозв’язки між ними. Українська художня 
культура як цілісне явище в культурному всесвіті. Історичні періоди 
розвитку зарубіжної художньої культури. Особливості мистецьких 
напрямів української художньої культури в порівнянні зі світовими 
стилістичними течіями. Дидактичні матеріали як важливий компонент 
навчально-методичного комплексу. Види дидактичних завдань з художньої 
культури. Дидактичний матеріал з курсу художньої культури. 

4 



[4, 11-24], [6, 111-245], [12, 12-148], [14, 28-31], [17, 49-98], [19, 88-108], [20, 
33-124],  [21, 88-208] 

Разом 20 

 
3. Перелік практичних занять 

та розподіл балів  

№  Теми практичних занять  
К-ть 
балів 

1 
Розділ 1. Актуальні проблеми методики викладання художньої 
культури. Предмет, мета і завдання курсу. 
[5, 18-20], [13, 118-143], [16, 156-195] 

10 

2 
Художня культура як навчальний предмет. 
[23, 20-25], [30, 88-90], [41, 7-11] 

20 

3 
Основні принципи та методи викладання художньої культури. 
[21, 120-145], [24, 30-33], [38, 69-71], [47, 2-4] 

20 

4 
Розділ 2. Методика ознайомлення учнів з теорією та історією художньої 
культури.  Урок художньої культури як система. 
[22, 4-15], [23, 2-32], [38, 69-71], [58, ] [60] 

20 

5 
 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з художньої 
культури. 
[2, 71-92], [6, 132-198], [14, 28-31], [21, 98-158] 

10 

6 
Формування художньо-естетичної компетенції. 
4, 11-24], [6, 111-245], [12, 12-148], [14, 28-31], [17, 49-98], [19, 88-108], [20, 
33-124],  [21, 88-208] 

20 

Разом 100 

 
4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, 
вільний від аудиторних занять. Вона передбачає самостійне вивчення тем дисципліни; опрацювання 
монографій та інших наукових праць, підручників, навчальних і методичних посібників, підготовку 
обов’язкових завдань; підготовку вибіркового практичного завдання на базі критичного огляду 
наукових публікацій. 

 
5. Система поточного та підсумкового контролю  

результатів навчання. Критерії оцінювання 
Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється 

екзаменом.  
Семестровий поточний контроль визначається як сума балів з усіх видів 

навчальної роботи.  
Екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 0,4. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за формулою Sсум   = 0, 6×Sпот + 0, 
4×Sпідс, де Sпот – кількість балів за поточний контроль, Sпідс – кількість балів за 
підсумковий контроль (екзамен). 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з 
оцінюванням за стобальною шкалою. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 
Відповіді на семінарських заняттях 20 

Колоквіум  20 

Контрольна робота                40 

Співбесіда                20 
Всього балів 100 
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