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Керівництво самодіяльним об’єднанням образотворчого мистецтва та декоративно-
прикладного мистецтва 
Тип дисципліни: 
Варіативна. 
Семестр: 
другий. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 16. 
Лектор: 
канд. мистецтвознавства, доцент Сидор М.Б. 
Результати навчання: 
– володіння професійним термінологічним апаратом; 
– знання змісту курсу, його місця і ролі в освітньому процесі, сфері формування педагогічної 
компетентності з питань керівництва самодіяльними об’єднаннями, зокрема з образотворчого мистецтва 
та декоративно-прикладної творчості школярів; 
– опанування методикою ведення гурткової роботи у сфері образотворчої та декоративно-прикладної 
діяльності учнів молодшого шкільного віку; 
– набуття вмінь керівництва різними видами художньо-творчої діяльності дітей; 
– удосконалення навичок розробляти позаурочні навчально-виховні заходи, використовуючи систему 

міжпредметних зв’язків. 
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
– Сучасне образотворче мистецтво України; 
– Техніки і технології монументального мистецтва. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Завдання та зміст діяльності самодіяльного об’єднання з образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва. Форми організації самодіяльного об’єднання з образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва. Методи керівництва самодіяльним об’єднанням. Класифікація методів гурткової роботи. 
Планування діяльності самодіяльного об’єднання ОМ та ДПМ. Організаційно-методичні вимоги до 
програм гуртків. Аналіз навчальної, методичної, періодичної та науково-популярної літератури з 
образотворчого мистецтва та декоративно-прикладної творчості. Методичні особливості ведення 
виставкової роботи. Моніторинг результатів діяльності самодіяльного об’єднання. 
Рекомендована література: 
1. Антонович Є.А. та ін. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 
2. Антонович Є.А. та. Художні техніки в школі. – К.: ІЗМН МО України, 1997. – 312 с. 
3. Джола Д., Щербо А. Теорія та методика естетичного виховання школярів. – К.: ІЗМН, 1998. – 392с. 
4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Авт.-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Основа, 

2009. – 176 с. 
5. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. – К.: Вища школа, 2002. – 190 с. 
6. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис. – К.: Знання-Прес, 2006. – 228 с. 
7. Красноголовець О.С. Основи скульптури. – К.: Знання, 2008. – 171 с. 
8. Масол Л.М., та ін. Методика навчання мистецтва у початковій школі. – X.: Веста: Ранок, 2006. – 256 с. 
9. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва. – К: Освіта України, 2008.– 274 с. 

 10. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. – Тернопіль : НК – Богдан, 2005. – 360 с. 
 11. Сущенко Т.І. Основи позашкільної педагогіки. – К.: Освіта, 2000. – 221 с. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: індивідуальне та фронтальне опитування; перегляд і оцінювання аудиторних 
практичних робіт та практичних завдань самостійної (домашньої) роботи. 
– підсумковий контроль: виконання контрольної роботи, співбесіда з лектором за питаннями 
самостійного опрацювання; екзамен. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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