
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Методика викладання образотворчого мистецтва 

Тип дисципліни: 
нормативна. 

Семестри: 
четвертий (заочна форма навчання). 

Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 10, практичні 
заняття – 6; самостійна робота – 104. 

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

Результати навчання: 
студент повинен знати: 

 найважливіші етапи істор ії становлення та розвитку методики викладання образотворчого 

мистецтва; 

 мету і завдання викладання образотворчого мистецтва в сучасних загальноосвітніх навчальних 

закладах, відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;  

 основні дидактичні положення методики викладання образотворчого мистецтва у загальноосвітній 

школі (початковій, основній);  

 загальнопедагогічні принципи, підходи, структуру і зміст навчальних програм для учнів початкової 

та основної школи у галузі “Мистецтво”; 

 форми організації навчання, методи та прийоми роботи, засоби керівництва навчально -

пізнавальною діяльністю школярів на уроках образотворчого мистецтва;  

 типи та структуру уроків образотворчого мистецтва, види діяльності учнів, виражальні можливості 

різних художніх технік та матеріалів;  

 особливості календарно-тематичного планування; 

 види, зміст та методику проведення навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва та 

образотворчої діяльності у позаурочний час; 

студент повинен вміти: 

 керувати художньо-творчим розвитком школяр ів, виховувати в них ціннісно-світоглядні орієнтації 

у сфері мистецтва; 

 здійснювати розвиток комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у  

процесі опанування учнями художніх цінностей і способів художньої діяльності;  

 формувати в учнів потребу в художньо-творчому самовираженні та естетичному 

самовдосконаленні;  

 моделювати та проводити уроки різних типів і позаурочні навчально -виховні заходи, 

використовуючи систему міжпредметних зв’язків;  

 використовувати різні форми та методи ознайомлення учнів з творами українського та світового  

мистецтва, художніми явищами сучасності;  

 здійснювати підбір творів образотворчого та декоративно -прикладного мистецтва для сприймання 

їх дітьми шкільного віку; вчити школярів інтерпретувати, оцінювати, висловлювати особистісне 

ставлення до них, аргументуючи власні думки, судження, оцінки;  

 аналізувати та оцінювати учнівські художні твори з урахуванням  вікових та індивідуальних 

особливостей школяр ів, 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 . 

Спосіб навчання: 
аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Рисунок 
 Живопис з пленером  

 Композиція  

 Декоративно-прикладне мистецтво 

 Педагогічний малюнок 

 Художнє конструювання 



 Художньо-прикладна графіка 

 Скульптура  
 Пластична анатомія 

Зміст навчальної дисципліни: 
Методика викладання образотворчого мистецтва як предмет вивчення. Теорія, методика та 

організація навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітньому навчальному закладі. 
Методика керівництва різними видами художньо-практичної діяльності школярів. Методика 
проведення уроків образотворчого мистецтва різних типів. Контроль та оцінка успішності 
навчання. Позаурочна робота з образотворчого мистецтва. 

Рекомендована література: 
1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Н.П. Наволокова. – Харків: Основа, 2009. –  

176 с. 

2. Коновець С.В. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва: метод. посібник. – Рівне, 2002. – 75 с. 

3. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі. – К.: Початкова школа, 2006. – 259 

с. 

4. Мистецтво. 5-9 класи / Л. Масол [та ін.] / Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 

2013. 

5. Образотворче мистецтво. 1-4 класи / Р. Шмагало [та ін.] // Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів. – К.: Видавничий дім: “Освіта”, 2012. – 392 с. 

6. Орлов В.Ф. Професійне становлення майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. – К., 2003. – 262 

с. 

7. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна і мистецька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 

360 с. 

8. Сидор М.Б. [та ін.]. Основи грамоти з образотворчого мистецтва. Словник термінів. – Дрогобич: 

РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. – 78 с. 

9. Сидор М.Б. Педагогічний малюнок. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 48 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 четвертому семестрі. 

 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти.  


