
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Методика навчання образотворчого мистецтва 

Тип дисципліни: 
вибіркова (за вибором ВНЗ). 

Семестри: 
восьмий. 

Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 32, практичні 
заняття – 48; самостійна робота – 70. 

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

Результати навчання: 
студент повинен знати: 
цілі та завдання методики викладання образотворчого мистецтва (ОМ) у загальноосвітній школі; 
основний понятійний апарат педагогічної та методичної сфер навчання ОМ; історію розвитку 
методів навчання ОМ у загальноосвітніх закладах минулого та сьогодення; базові науково-
теоретичні положення викладання ОМ; вікові, індивідуальні, національні, культурні традиції 
мистецтва; загальну специфіку роботи вчителя у сфері навчання ОМ; принципи навчання ОМ у 
загальноосвітній школі; сучасні прийоми, методи та організаційні форми навчально-виховної 
роботи з ОМ у 1-4 та 5-7 класах; особливості формування в учнів художньо-естетичних цінностей 
і компетентностей; структуру уроків та гурткових занять з ОМ; особливості підготовки та 
проведення уроків ОМ у різних класах; методику використання інтерактивних технологій та 
методу проектного навчання на уроках ОМ; структуру конспектів занять з ОМ; основи 
контролю, аналізу та оцінювання навчальних досягнень учнів;  методи педагогічних 
досліджень; сутність педагогічного експерименту; 
студент повинен вміти: 
працювати з шкільними програмами з ОМ (1-4; 5-7 класи), чинними навчально-методичними 
матеріалами; складати календарне планування, логічно розподіляти програмовий матеріал за 
навчальними семестрами; розробляти типове наочно-ілюстративне та наочно-методичне 
забезпечення уроків ОМ; уміти працювати на класній дошці; робити теоретичний, методичний та 
практичний аналіз навчального процесу; укладати конспекти уроків та гурткових занять з ОМ; 
готуватися до уроків та проводити їх; організовувати та проводити позаурочну образотворчу 
діяльність учнів; творчо реалізовувати себе як педагога у навчальному процесі; формулювати 
наукову проблему; проектувати науковий апарат дослідницької діяльності, визначати мету, об’єкт, 
предмет та завдання дослідження; визначати методи дослідження; висувати робочу гіпотезу; 
проводити констатуючий і формуючий експеримент; робити висновки та оформлення 
експериментальних даних дослідження.  

Спосіб навчання: 
аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Рисунок 

 Живопис з пленером  

 Композиція  

 Декоративно-прикладне мистецтво 

 Педагогічний малюнок 

 Художньо-прикладна графіка і конструювання 
 Історія образотворчого мистецтва 

Зміст навчальної дисципліни: 
Професійна спрямованість учителя ОМ. Урок ОМ як актуальна складова художньо-творчого 

розвитку та естетичного виховання особистості. Художньо-педагогічні технології на уроках ОМ. 
Середовище і технічні засоби навчання ОМ. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 
з ОМ. Методика проведення позакласної, позашкільної та виховної роботи з ОМ. 

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 восьмому семестрі. 

 100-бальна шкала оцінювання. 

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


