
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Образотворче мистецтво з методикою навчання 

Тип дисципліни: 
нормативна. 

Семестри: 
сьомий. 

Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 30 (кредитів ЄКТС – 1), аудиторні години: лекції – 10, практичні 
заняття – 10; самостійна робота – 10. 

Лектори: 
кандидат мистецтвознавства, доцент Сидор Михайло Богданович;  
старший викладач Ясеницька Жанна Володимирівна. 

Результати навчання: 
студент повинен знати: 
мету і завдання предмета «Образотворче мистецтво» у початковій школі; види і жанри 
образотворчого мистецтва; базову образотворчу термінологію; особливості виконання зображень 
у різних техніках живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва; 
особливості планування, підготовки та проведення уроків образотворчого мистецтва; форми 
організації навчальної та творчої роботи молодших школярів у сфері образотворчого мистецтва; 
виражальну структура продуктів художньої діяльності учнів молодшого шкільного віку; 
особливості обладнання кабінету образотворчого мистецтва та його наповнення; види 
зображувальної діяльності вчителя на уроках образотворчого мистецтва; зміст і структуру 
навчальної шкільної програми з образотворчого мистецтва для початкових класів; освітні задачі 
провідних навчальних ліній за темами та розділами шкільної програми; 
студент повинен вміти: 
виконувати елементарні зображення предметів оточуючої дійсності, людей, тварин; 
використовувати набуті знання під час художньо-практичної діяльності; правильно вибирати 
формат та композиційне рішення виконуваного зображення; узагальнювати та стилізувати 
природні форми; створювати емоційний настрій в малюнках; працювати з навчальною програмою 
та методичним забезпеченням предмету; планувати навчальний процес та готуватися до занять з 
розробкою усіх належних матеріалів; укладати структуру уроку та проводити його із 
використанням педагогічного малюнка; організовувати та проводити позаурочну образотворчу 
діяльність учнів; творчо реалізовувати себе як педагога; формулювати наукову проблему; 
проектувати науковий апарат дослідницької діяльності, визначати мету, об’єкт, предмет, завдання 
і методи дослідження; проводити констатуючий і формуючий експеримент; робити висновки та 
оформлення експериментальних даних дослідження. 

Спосіб навчання: 
аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Загальні основи педагогіки 

 Дидактика 

 Трудове навчання з практикумом 

Зміст навчальної дисципліни: 
Видова і жанрова структури образотворчого мистецтва. Основи образотворчої діяльності. 

Професійна спрямованість учителя у сфері образотворчого мистецтва. Урок образотворчого 
мистецтва як актуальна складова художньо-творчого розвитку та естетичного виховання 
особистості. Художньо-педагогічні технології на уроках образотворчого мистецтва. Середовище і 
технічні засоби навчання образотворчого мистецтва. Контроль, аналіз та оцінювання навчальних 
досягнень учнів з образотворчого мистецтва. Методика проведення позакласної, позашкільної та 
виховної роботи з образотворчого мистецтва. 
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індивідуальних самостійних завдань. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 98 с. 
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ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – 78 с. 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань. 

Методи і критерії оцінювання: 

 поточний контроль: опитування за матеріалами курсу на практичних заняттях; оцінювання 
аудиторної практичної роботи, індивідуальних домашніх завдань. 

 підсумковий контроль: екзамен у сьомому семестрі. 

 100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти.  


