
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Педагогічний малюнок 
Тип дисципліни:  
вибіркова (вільного вибору студента). 
Семестр:  
третій. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години: лекції – 16, практичні 
заняття – 80; самостійна робота – 114.  
Лектори: 
кандидат мистецтвознавства, доцент Жишкович Володимир Іванович, 
старший викладач Ясеницька Жанна Володимирівна. 
Результати навчання: 
студент повинен знати: 

 предметну термінологію; 
 теорію та методику ведення педагогічного малюнка; принципи його реалізації у 

педагогічному процесі; 
 інвентар та обладнання для педагогічного малювання, його технічні та образотворчі 

характеристики; 
 зображальні властивості матеріалів для педагогічного малювання, технічні прийоми 

роботи цими матеріалами, особливості їх ефективного застосування; 
 основи унаочнення зображуваного у різних манерах художньої виразності; 
 особливості реалізації педагогічного малюнка у різних навчальних ситуаціях; 
 сутність і функції педагогічного малювання як важливої складової навчання школярів 

образотворчого мистецтва; 
 різноманітні прийоми і методи роботи над творчими завданнями з використанням 

особливостей національних традицій школи образотворчого мистецтва;  
студент повинен вміти: 

 послуговуватися предметною термінологією; 
 застосовувати теоретичні знання з педагогічного малюнку у його безпосередній 

практичній реалізації; 
 детально аналізувати, порівнювати й характеризувати будову і форму зображуваного, його 

колір, пластику, фактуру тощо; 
 послуговуватися відповідним інвентарем для педагогічного малювання, зображальними 

матеріалами, техніками і прийомами творення зображень на класній дошці, спеціально 
обладнаних стендах, планшетах (фліпчартах), також цифрових носіях тощо; 

 швидко та вправно виконувати у відносно “великих розмірах” малюнки графічними і 
живописними матеріалами (крейдою, вуглиною, сангіною, маркерами, гуашшю, аквареллю 
та ін.) без жодних правок та доповнень після їх завершення; 

 демонструвати власним прикладом зображувальної діяльності правила, прийоми, способи та 
послідовності виконання зображень у тих чи інших видах образотворчої роботи; 

 досягати у виконуваних малюнках потрібної цілісності, деталізації, конкретизації; 
передавати властиві характеристики зображуваних об’єктів, розставляти акценти на 
ключових ділянках процесу виконання завдання. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Композиція 
 Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли  
 Основи кольорознавства 
 Скульптура та пластична анатомія  
 Рисунок  
 Живопис  

Зміст навчальної дисципліни: 



Розділ 1. Педагогічний малюнок – актуальна складова та дієвий засіб наочного 

навчання. Педагогічний малюнок як невід’ємний компонент професійної діяльності фахівця 

образотворчого мистецтва. Види педагогічного малюнку; його пізнавальний, навчальний та 

творчий аспекти. Методика організації педагогічного малюнку на заняттях з образотворчого 

мистецтва. Художньо-образний зміст вираження зображуваного у педагогічному малюванні. 

Розділ 2. Практичний формат педагогічного малюнку у вивченні теорії, технік і 
технологій виконання зображення. Роль і місце педагогічного малюнка в освоєнні грамоти 
зображення предметного середовища людини. Методика навчання зображенню людини у 
контексті педагогічного малюнку. Тваринний світ (ссавці, птахи, риби, комахи) як об’єкт 
педагогічного малювання. Педагогічний малюнок у навчанні основ роботи над пейзажем. 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Антонович Є. А. Художні техніки в школі / Є. А. Антонович, В. І. Проців, С. П. Свид. – К. : ІЗМН МО 
України,1997. – 312 с. 

2. Кардашов В. М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва : навчальний посібник / В. 
М. Кардашов. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2007. – 296 с. 

3. Сидор М. Б. Педагогічний малюнок / М. Б. Сидор. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. 
– 48 с. 

4. Ятченко Ю. М. Мистецтво рисунка / Ю. М. Ятченко. – К. : НАУ, 2005. – 60 с. 
5. Чиварди Дж. Техника рисунка : инструменты, материалы, методы ; практические советы / Дж. 

Чиварди ; пер. с итал. Л. Агаева. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 64 с. 
Допоміжна: 

6. Захарійчук М. Педагогічний зміст дитячого малюнка / М. Захарійчук // Початкова школа. – 2002. – № 
7. – С. 32 – 35.  

7. Пічкур М. Педагогічне керування формуванням художнього сприйняття школярів / М. Пічкур // 
Мистецтво та освіта. – 2003. – № 4. – С. 14 – 19. 

8. Никодеми Р. Школа рисунка / Р. Никодеми. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 112 с. 

Форми та методи навчання:  
практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль: виконання аудиторних практичних завдань, виконання індивідуальних 

робіт. 
 підсумковий контроль: залік у третьому семестрі.  
 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  

культурології та мистецької освіти. 
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