
 



ВСТУП 

Формою державної підсумкової атестації здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 013 

Початкова освіта є комплексний кваліфікаційний іспит з фахових методик 

(мовно-літературної, математичної, природничої, мистецької 

(образотворчого мистецтва), технологічної освітніх галузей у початковій 

школі). 

Після успішного складання комплексного кваліфікаційного іспиту з 

фахових методик державна атестаційна комісія присвоює здобувачам 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кваліфікацію «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти». Метою проведення 

цього іспиту є виявлення як теоретичного рівня підготовки здобувачів, так і 

практичного –  демонстрацію ними практичних умінь, навичок, сформованих 

компетентностей, цінностей, необхідних для розвитку їхньої професійної 

самостійності, інтересу до майбутньої творчої педагогічної діяльності у 

Новій українській початковій школі. 

Сьогодні важливе місце посідає активна взаємодія науки і практики, 

втілення їх нових досягнень у роботу вчителя початкових класів, спрямовану 

на особистісно-орієнтовану діяльність. Професійно-педагогічні завдання 

підготовки майбутніх учителів початкових класів закладу загальної середньої 

освіти розроблені відповідно до  Закону України «Про освіту» (2017), 

Концепції «Нова українська школа» (2016), Державного стандарту 

початкової освіти (2018), чинних Типових навчальних програм для закладів 

загальної середньої освіти І ступеня (авторів О.Савченко та Р.Шияна), 

програм, за якими здійснюють освітній процес навчальні заклади, що 

працюють за інноваційними методиками («На крилах успіху», «Росток», 

«Вальдорфська педагогіка», «Розвивальне навчання», «Світ, в якому я живу», 

«Інтелект України» та ін.), прийнятих урядом та затверджених 

Міністерством освіти та науки України останнім часом, а також 

Професійного стандарту учителя, затвердженого Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства у 2020 році. Усі завдання 

спрямовані на формування ключових та професійних компетентностей, 

необхідних до ефективної організації освітнього процесу сучасної початкової 

школи. 

Комплексний кваліфікаційний іспит з фахових методик є засобом 

об’єктивного контролю якості вищої освіти з ґрунтовної підготовки 

здобувачів, рівень якої встановлюється опосередковано за допомогою різних 

за формою та складності завдань. Комплексний кваліфікаційний іспит з 

фахових методик охоплює: 

- теоретичну частину (питання); 

- практичну частину (проведення фрагменту уроку чи навчального 

заняття інтегрованого курсу «Я досліджую світ» («Я пізнаю світ», 

«Всесвіт», «Навколишній світ»). 

З метою контролю якості знань здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти комплексний державний іспит з фахових методик 

проводиться в усній формі із демонстрацією натуральної, образотворчої, 

аудіо-візуальної чи словесної наочності, вмінням застосовувати елементи 



педагогічних технологій, вправляти видами і техніками формувального 

оцінювання учнів, що дозволяє в цілому перевірити сформованість 

відповідних умінь і навичок у майбутніх учителів початкових класів 

працювати у Новій українській початковій школі. 

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових методик 

складена на основі програм навчальних дисциплін: «Методика навчання 

мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі», «Методика 

навчання математичної освітньої галузі у початковій школі», «Методика 

навчання природничої освітньої галузі у початковій школі», «Методика 

навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі (образотворче 

мистецтво)», «Методика навчання технологічної освітньої галузі у 

початковій школі», які мають місце у навчальному плані освітньо-

професійних програм «Початкова освіта та англійська мова», «Початкова 

освіта та інформатика». 
 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Мета програми: висвітлити основні питання навчальних програм для 

підготовки  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до 

складання комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових методик. 

Завданнями програми є: 

- зорієнтувати студента на зміст теоретичних питань, 

висвітлених у кожній навчальній програмі з фахових методик, та 

літературу, якою можна скористатися у ході підготовки до 

складання іспиту; 

- акцентувати увагу на загальні і фахові компетентності, 

передбачені навчальними програмами з фахових методик; 

- звернути увагу на критерії оцінювання навчальних 

досягнень за національною шкалою та шкалою переведення за 

ECTS; 

- запропонувати список літератури з метою здійснення 

фахової підготовки студентів до комплексного державного іспиту. 

Структурними елементами програми є: 

- вступ; 

- мета та завдання програми; 

- інформаційний обсяг програми; 

- критерії оцінювання якості підготовки студентів; 

- література. 

Комплексний кваліфікаційний іспит з фахових методик на одержання 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова 

освіта» студенти складають на 4 курсі після того, як опанували загальною та 

предметною компетентностями з фахових методик. 

На іспиті випускник-бакалавр повинен продемонструвати теоретичні 

знання з фахових методик, уміння аргументувати свої відповіді, а також 

застосувати знання та уміння у контексті проведення етапу уроку чи 

навчального заняття «Я досліджую світ», «Я пізнаю світ», «Всесвіт», 

«Навколишній світ», ефективно використовуючи дидактичний та 



роздавальний матеріал до уроку чи навчального міні-заняття, впроваджуючи 

елементи педагогічних технологій, нові техніки формувального оцінювання. 

Під час відповіді студента звертається увага на його мовлення, зокрема на 

правильність, чіткість, виразність, відповідність сучасним мовним нормам. 

Оцінювання відповіді студента здійснюється згідно з розробленими 

критеріями. 

 
3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ 

 

Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі  

у початковій школі 

Тема 1. Методика викладання української мови як педагогічна наука. 

Предмет і завдання курсу. Джерела збагачення методики. Зв’язок методики 

навчання української мови з іншими науками. Принципи навчання української 

мови. Методи навчання, їх класифікація. Чинні підручники для початкової 

школи. 

Тема 2. Періоди навчання грамоти, їх етапи, основні завдання. 

Психологічні та лінгвістичні засади методики навчання грамоти. Звуковий 

аналітико-синтетичний метод навчання грамоти, його науково-методичні 

засади та основні принципи. Особливості та основні навчально-виховні 

завдання добуквеного періоду навчання грамоти. Розвиток усного мовлення – 

провідний принцип роботи у добуквений період. Зміст, структура і методика 

уроків у добуквений період. 

Буквений період навчання грамоти, його основні завдання. Етапи 

буквеного періоду. Методика ознайомлення з кожною буквою та звуками, які 

вона позначає. Методика опрацювання тексту та сюжетного малюнка. 

Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. Види робіт з письма в 

буквений період. Робота над аудіюванням та говорінням у період навчання 

грамоти. Структура і методика уроків читання і письма в буквений період 

навчання грамоти. 

Післябуквений період навчання грамоти, його основні завдання. 

Особливості уроків післябуквеного періоду навчання грамоти. 

 Тема 3. Звукова будова української мови та її графіка. 

Методика ознайомлення учнів з фонетичними поняттями: звуки мовлення, 

голосний звук, приголосний звук, твердий приголосний звук, м’який 

приголосний звук, наголос, наголошений склад. Методика паралельного 

застосування прийомів звукового аналізу й синтезу. Робота над подоланням у 

дітей неправильної вимови звуків у словах, впливу діалектного оточення на 

вимову звуків. Прийоми наслідування, спостереження за артикуляцією звуків 

мовлення, їх активне голосне артикулювання. Розвиток мовлення у процесі 

засвоєння звуків української мови. Види ігрових ситуацій для закріплення 

знань про звукову систему сучасної української літературної мови.  

Тема 4. Виховне, освітньо-пізнавальне та розвивальне значення 

читання в початковій школі. Процес роботи над художнім твором у 

початкових класах. 

Мета і завдання уроків читання в початковій школі. Змістові лінії 



Державного стандарту з читання. Принципи, на основі яких визначається зміст 

читання в 2-4 класах. Види і способи читання, їх значення. Якості повноцінного 

читання, шляхи їхнього розвитку та вдосконалення. Методика використання 

наочності на уроках читання. 

Процес роботи над художнім твором у початкових класах, три основні 

етапи цієї роботи, завдання кожного з них. Оцінка знань, умінь і навичок з 

читання. 

Тема 5. Особливості методики читання творів різних жанрів. 

Методика опрацювання оповідань. Особливості роботи над казкою; види 

казок, які вивчаються в початковій школі. Прийоми інсценізації і драматизації 

на уроках вивчення казки. Структура уроків на опрацювання оповідань і казок. 

Використання творчих вправ, дискусій, вікторин на уроках читання. Методика 

формування у молодших школярів уявлення про байку як літературний жанр. 

Особливості читання байки. Структура і методика уроку опрацювання байки. 

Методика опрацювання віршів. Особливості роботи над ліричними та епічними 

віршами. Прийоми заучування напам’ять. Структура і методика уроків на 

опрацювання віршів. Науково-художні твори, методика їх опрацювання. П’єси 

на уроках читання. Робота з малими фольклорними формами. 

Тема 6. Методика проведення узагальнювальних уроків читання.  

Мета і завдання узагальнювальних уроків читання. Підготовка до 

узагальнювального уроку. Основні види роботи на узагальнювальних уроках 

читання. 

Тема 7. Організація позакласного читання.  

Мета і завдання позакласного читання в початковій школі. Зв’язок 

позакласного читання з класним. Форми керівництва самостійним дитячим 

читанням. Етапи навчання самостійного читання. Структура і методика уроків 

позакласного читання на підготовчому, початковому та основному етапах 

навчання. 

Тема 8. Методика формування в учнів початкової школи уявлень про 

мову і мовлення. 

Система роботи над удосконаленням культури мовлення й етики мовного 

спілкування. 

Тема 9. Методика формування в учнів лінгвістичних уявлень про текст 

як зв’язне висловлювання. 

Робота над текстами різних типів, такими як: текст-розповідь, текст-опис, 

текст-міркування, есе.  

Тема 10. Методика вивчення фонетики і графіки. 

Обсяг знань з фонетики та графіки для учнів початкової школи. Методика 

повторення, поглиблення, узагальнення й систематизації фонетичних знань. 

Особливості звуків і букв, голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні, 

дзвінкі і глухі; способи позначення м’якості приголосних, склад (наголошений і 

ненаголошений), засвоєння унормованого наголосу в словах української мови, 

удосконалення вміння визначати наголос у слові. Методика ознайомлення 

учнів з українським алфавітом, засвоєння алфавітних назв букв. Методика 

формування орфоепічних навичок на основі знань з фонетики і графіки. 

Методика проведення повного звукового та звуко-буквеного аналізу в 

початкових класах. 



Тема 11. Методика вивчення елементів лексикології. 

Наукові засади методики навчання елементів лексикології в початковій 

школі. Робота над багатозначними словами, прямим і переносним значенням 

слів. Методика ознайомлення із синонімами, антонімами, омонімами. Види 

вправ із лексики. Методика лексичного розбору в початковій школі. 

Тема 12. Методика роботи над елементами синтаксису та пунктуації. 

Значення знань із синтаксису в початкових класах. Методика формування  

в учнів найважливіших синтаксичних понять: речення, словосполучення, 

речення за метою висловлювання, за інтонаційним забарвленням; члени 

речення, основа речення, підмет, присудок, головні члени речення, другорядні 

члени речення, однорідні члени речення; розділові знаки в реченнях. Методика 

навчання учнів установлювати смисловий і граматичний зв’язок між словами в 

реченні. Аналітико-синтетичні вправи із синтаксису, спрямовані на формування 

і розвиток синтаксичних умінь. Система роботи щодо засвоєння елементів 

пунктуації, вироблення в учнів елементарних пунктуаційних навичок у 

поєднанні з виразністю мовлення (читання). Методика синтаксичного і 

пунктуаційного розборів у початкових класах. 

Тема 13. Методика вивчення частин мови. 

Етапи і методика формування граматичних понять. Методика вивчення 

частин мови. Система роботи над іменником, прикметником, дієсловом. 

Методика ознайомлення учнів із займенниками, прислівниками, числівниками, 

службовими словами – прийменниками та сполучниками. Методика 

проведення повного і часткового морфологічного розборів. 

Тема 14. Методика вивчення морфемної будови слова. 

Значення і завдання роботи над морфемною будовою слова. Методика 

розкриття понять: споріднені слова, корінь, основа слова, закінчення, префікс, 

суфікс, спільнокореневі слова. Пропедевтика вивчення елементів словотвору в 

початковій школі. Методика морфемного розбору слів, його зв’язок зі звуко-

буквеним, орфографічним і словотворчим аналізом. 

Тема 15. Методика вивчення орфографії. 

Опора методики навчання орфографії на принципи українського 

правопису. Види орфографічних вправ, їхнє значення у формуванні 

правописних навичок школярів. Навчальні диктанти як важливий засіб 

формування в учнів орфографічно грамотного письма. Основні типи 

орфографічних помилок, їх причини та способи попередження. Методика 

формування умінь літературної вимови як найважливішого засобу забезпечення 

орфографічної навички. Методика опрацювання орфографічних правил. 

Дидактичні умови успішного засвоєння орфографії. 

Тема 16. Завдання та шляхи розвитку мовлення молодших школярів. 

Наукові основи методики розвитку мовлення дітей. Поняття про мовлення. 

Види мовлення. Усне і писемне мовлення, їх спільні та відмінні риси. Вимоги 

до усного і писемного мовлення. Вчення про взаємозв’язок мовлення і 

мислення – методологічна основа розвитку мовлення школярів. Основні 

напрямки розвитку мовлення дітей. Робота з розвитку мовлення на вимовному 

рівні. Лексичний рівень роботи з розвитку мовлення. Збагачення, уточнення й 

активізація словникового запасу молодших школярів. Засвоєння учнями 

початкових класів граматичного ладу української мови; робота над 



словосполученням, реченням. Розвиток умінь і навичок контекстного мовлення. 

Тема 17. Зв’язне мовлення і завдання його розвитку; усний та 

письмовий переказ.  

Одиниці зв’язного мовлення в умовах школи. Види вправ на вироблення 

вміння оперувати зв’язним мовленням. Переказ – складова частина розвитку 

зв’язного мовлення. Види переказів і методика роботи над ними. Підготовка до 

усного і письмового переказу. Норми оцінювання. Завдання і методика 

розвитку діалогічного і монологічного мовлення. 

Тема 18. Твори, їх класифікація і методика проведення в початковій 

школі. 

Методика роботи над усним і письмовим твором. Методика аналізу 

учнівських творів. Мовні помилки та шляхи їх подолання. Критерії і норми 

оцінювання учнівських творів. 
 

 

 

Методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі 

Тема 1. Загальна методика викладання математики. 

Методика навчання математики в початкових класах як наука. Предмет та 

завдання початкового навчання математики. Побудова і зміст початкового 

курсу математики. Аналіз чинної програми з математики, її порівняння з 

попередньою. Чинні підручники з математики, затверджені МОН України. 

Методи навчання математики в початкових класах. Поняття методу навчання, 

класифікація методів навчання математики за різними основами. 

Організація навчання математики в початкових класах. Урок у системі 

уроків математики. Підготовка вчителя до уроку математики. Типи уроків та їх 

структура. Форми організації навчання учнів на уроці математики. Перевірка й 

оцінювання знань, умінь і навичок учнів з математики. Види контролю за 

результатами навчання. Рівні навчальних досягнень учнів та їх оцінювання. 

Види помилок у письмових роботах з математики молодших школярів. 

Тема 2. Методика навчання розв’язування задач. 

Загальні питання методики навчання розв’язування задач. Поняття 

математичної задачі, види математичних задач. Структура сюжетної задачі. 

Цілі та функції математичних задач у початковій школі. Класифікація 

сюжетних задач. Уміння розв’язувати сюжетні задачі. Процес розв’язування 

сюжетної задачі. Методика навчання розв’язування простих задач. 

Класифікація простих задач. Особливості методики вивчення простих задач 

різних видів. Розвиток загальних умінь учнів розв’язувати прості задачі. 

Методика навчання розв’язування складених задач. Підготовча робота до 

введення поняття «складена задача». Ознайомлення з поняттям «складена 

задача» та процесом її розв’язування. Розвиток загальних умінь учнів 

розв’язувати складені задачі. Методика навчання розв’язування задач певних 

видів («типові» задачі, що містять сталу величину, на рух, на спільну роботу). 

Формування окремих вмінь молодших школярів розв’язувати задачі (на 

матеріалі «типових» задач). 

Тема 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і 

арифметичних дій над ними у концентрах «Десяток», «Сотня». 



Загальні поняття про цілі невід’ємні числа. Підготовчий період та 

методика його вивчення. Методика вивчення нумерації чисел в межах 10. 

Число 0. Порівняння натуральних чисел в концентрі «Десяток». Методика 

вивчення арифметичних дій додавання і віднімання в концентрі «Десяток». 

Формування поняття дій додавання і віднімання. зв’язок між діями додавання і 

віднімання. Додавання і віднімання нуля. Ознайомлення з окремими 

прийомами додавання і віднімання (по одному, групами, із використанням 

переставної властивості додавання). Методика вивчення нумерації чисел в 

концентрі «Сотня». Особливості нумерації двоцифрових чисел. Усна і письмова 

нумерації в межах 20. Усна і письмова нумерації в межах 100. Методика 

вивчення арифметичних дій додавання і віднімання в концентрі «Сотня». Усні 

прийоми додавання і віднімання в концентрі «Сотня». Формування письмових 

обчислювальних умінь і навичок у процесі вивчення додавання і віднімання 

двоцифрових чисел. Методика вивчення арифметичних дій множення і ділення 

в концентрі «Сотня». Переставна властивість дії множення. Зв’язок між діями 

множення і ділення. Табличне множення і ділення, позатабличне множення і 

ділення, особливі випадки множення і ділення. 

Тема 4. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і 

арифметичних дій над ними у концентрах «Тисяча», «Багатоцифрові 

числа». 

Методика вивчення нумерації чисел в концентрі «Тисяча». Усна 

нумерація. Десятковий склад трицифрового числа. Визначення загальної 

кількості розрядних одиниць трицифрового числа. Письмова нумерація 

трицифрових чисел. Методика вивчення арифметичних дій додавання і 

віднімання в концентрі «Тисяча». Усні прийоми додавання і віднімання в 

межах 1000. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Методика 

вивчення арифметичних дій множення і ділення в концентрі «Тисяча». Усне 

множення і ділення в межах 1000. Перевірка ділення множенням. Ділення з 

остачею. Письмове множення і ділення в межах 1000. Методика вивчення 

нумерації чисел в концентрі «Багатоцифрові числа». Лічба в межах мільйона. 

Методика вивчення арифметичних дій додавання і віднімання в концентрі 

«Багатоцифрові числа». Методика вивчення арифметичної дії множення в 

концентрі «Багатоцифрові числа». Множення багатоцифрових чисел на 

одноцифрове число. Множення на розрядні числа. Множення на двоцифрове, 

трицифрове число. Методика вивчення арифметичної дії ділення в концентрі 

«Багатоцифрові числа». Письмове ділення на одноцифрове число. Методика 

вивчення алгоритму ділення. Ділення на розрядні числа. Ділення на двоцифрові 

і трицифрові числа. 

Тема 5. Методика вивчення величин, дробів, алгебраїчного та 

геометричного матеріалу у початковому курсі математики. 

Поняття величини та її вимірювання. Загальні питання методики 

вивчення основних величин у початкових класах. Методика формування 

уявлень про довжину відрізка, ознайомлення з одиницями вимірювання 

довжини. Площа фігури та її вимірювання, ознайомлення з одиницями 

вимірювання площі. Методика вивчення величин (маса, місткість, час та 

інші) та їх вимірювання. Раціональні числа. Загальні питання методики 

ознайомлення молодших школярів з дробами. Методика ознайомлення з 



частинами величини. Методика вивчення дробів та відповідних задач. 

Теоретичні основи вивчення елементів геометрії. Методика вивчення 

геометричного матеріалу. Формування уявлень про лінії, відрізок, кути, 

геометричні фігури, геометричні тіла. Теоретичні основи вивчення 

алгебраїчного матеріалу. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу. 

Методика роботи над числовими виразами, виразами і змінною, рівностями і 

нерівностями, рівняннями. Основні напрями і перспективи розвитку сучасної 

математики. Інноваційні технології навчання математики в початкових 

класах. 

 
Методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі 

 Тема 1. Роль і місце навчальної дисципліни «Методика навчання 

природничої освітньої галузі у початковій школі». 

 Предмет і завдання навчальної дисципліни «Методика навчання  

природничої освітньої галузі у початковій школі», її зв’язок з іншими 

начальними дисциплінами у вищій школі. Сучасні освітні документи про 

формування  екологічних компетентностей в учнів початкової школи: Закони 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепція «Нова 

українська школа». Місце цінностей «Дитинство» та «Радість пізнання» у 

Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової освіти. 

Завдання природничої освітньої галузі у початкових класах та її місце у 

інтегрованому курсі «Я досліджую світ» Принципи відбору   навчального 

матеріалу з природничої освітньої галузі в початковій школі. Становлення і 

розвиток природознавства. Матеріально-технічне забезпечення у сучасних 

школах України у площині впровадження методики навчання природничої 

освітньої галузі. 

 Тема 2. Характеристика Державного стандарту початкової освіти 

крізь призму природничої освітньої галузі. 

 Державний стандарт початкової освіти – основний нормативний 

документ у сучасній початковій школі. Загальна характеристика дев’ятьох 

освітніх галузей, виокремлених в Державному стандарті початкової освіти. 

Аналіз чинних типових та альтернативних навчальних програм для початкової 

школи у площині  природничої освітньої галузі. Мета та завдання  природничої 

освітньої галузі у початковій школі. Змістові лінії «Я пізнаю природу», «Я у 

природі», «Я в рукотворному світі». Результати навчання і пропонований зміст 

освітньої галузі для 1-2 та 3-4 класів. Аналіз чинних  підручників та навчально-

методичного забезпечення для початкової школи в контексті  природничої 

освітньої галузі. Аналіз організаційної діяльності вчителя під час вивчення 

природничої освітньої галузі у процесі реалізації інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ». 

 Тема 3. Методи навчання природничої освітньої галузі у початковій 

школі. 



Методи і методичні прийоми. Дидактична суть методу навчання 

природничої освітньої галузі. Визначення і класифікація методів навчання. 

Методи проблемного навчання. Евристичний та дослідницький методи 

навчання. Методична різноманітність проблемних завдань. Практичні методи 

навчання. Спостереження та його види. Дослід, структура, методика 

використання дослідів. Практичні роботи, демонстрації і досліди у процесі 

вивчення природничої освітньої галузі. Моделювання фрагментів занять з тем 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ»  із впровадженням  дослідницької 

діяльності (проведення дослідів, практичних робіт). Календар природи – засіб 

фіксації спостережень за природою і  працею людей учнями початкових класів. 

Моделювання ранкових зустрічей  на основі фенологічних спостережень за 

погодою, та сезонними змінами, що відбуваються у природі.  

 Тема 4. Матеріальна база  навчання природничої освітньої галузі. 

 Місце і роль матеріальної бази у освітньому процесі початкової школи. 

Кабінет природознавства. Куток живої природи та використання його об’єктів у 

освітньому процесі. Навчально-дослідна ділянка. Краєзнавчий куточок. 

Географічний майданчик, його облаштування та обладнання. Ознайомлення з 

наочними посібниками. Класифікація і методика використання наочних 

посібників у процесі вивчення природничої освітньої галузі. Допоміжне 

обладнання (лабораторне та екскурсійне). Моделювання фрагментів занять, 

уроків з використанням наочних посібників. Моделювання фрагментів занять  у 

кутку живої природи, на географічному майданчику. 

 Тема 5. Форми навчання природничої освітньої галузі у початковій 

школі. 

 Сучасні форми організації навчання у сучасній початковій школі. 

Колективна, індивідуальна, парна, групова, кооперативно-групова форми 

навчання крізь призму  навчання  учнів початкової школи у контексті 

здійснення екологічної освіти. Методика організації та проведення ранкових 

зустрічей. Методика організації та проведення занять інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ».  

 Реалізація природничої освітньої галузі у процесі інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ». Ранкова зустріч і її значення у освітньому процесі НУШ. Урок 

– форма вивчення природознавства у 3-4 класах. Класифікація уроків з 

природознавства. Моделювання фрагментів навчальних занять, ранкових 

зустрічей, уроків крізь призму реалізації природничої освітньої галузі.  

 Значення і місце самостійної роботи учнів у процесі вивчення 

природничої освітньої галузі. Домашні заняття учнів і їх організація. 

    Позакласна робота. Види позакласної роботи. Значення позакласної 

роботи і її місце у освітньому процесі початкової школи. Зміст, організація і 

методика різних видів позакласної роботи. Моделювання фрагментів 

позакласних заходів у початковій школі крізь призму реалізації природничої 



освітньої галузі.  

 Тема 6. Екскурсія як організаційна форма вивчення природничої 

освітньої галузі  у початковій школі. 

 Екскурсія як організаційна форма вивчення природничої освітньої галузі 

у початкових класах. Види екскурсій. Етапи проведення екскурсії. Підготовка 

вчителя до проведення екскурсії. Підготовка учнів до проведення екскурсії. 

Вимоги до підготовки учителем екскурсії. Методика проведення фрагментів 

занять-екскурсій  у системі інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

Моделювання фрагментів навчальних занять інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» з проведенням природничих екскурсій. 

 Тема 7. Засоби навчання природничої освітньої галузі у початковій 

школі. 

 Класифікація засобів навчання  природничої освітньої галузі у початковій 

школі. Аудіальні та візуальні засоби навчання природничої освітньої галузі у 

початковій школі. Використання ІКТ-технологій під час ознайомлення учнів із 

змістовими лініями окресленої галузі «Я пізнаю природу», «Я у природі», «Я в 

рукотворному світі».  

 Тема 8. Інноваційні технології вивчення природничої освітньої галузі.  

 Інтерактивні методи вивчення природничої освітньої галузі. 

Характеристика інтерактивних прийомів організації навчання природознавства. 

Особливості використання дидактичних ігор на різних етапах інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ». Функції ігрової діяльності під час вивчення 

природничої освітньої галузі. Розвиток критичного мислення під час вивчення 

природничої освітньої галузі. Технології проектного навчання. Інформаційні 

технології навчання. Реалізація технології LEGO у процесі вивчення 

природничої освітньої галузі. 

 Роль майстерності вчителя початкової школи у процесі навчання  

природничої освітньої галузі. 

 Моделювання фрагментів навчальних занять інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ», ранкових зустрічей, уроків природознавства у 4 класі з 

використанням інноваційних технологій навчання. 

 Тема 9. Особливості методики навчання  природничої освітньої галузі 

у сучасних початкових школах, які працюють за інноваційними  

методиками. 

 Інновації у сучасній початковій школі. Особливості методики навчання  

природничої освітньої галузі у сучасних початкових школах, які працюють за 

інноваційними методиками: «Джерельце», «Школа Радості», «Школа Святої 

Софії, «Школа Тривіта» Марії Чумарної» (м. Львів), «Школа Радості» (м. 

Стрий), «Веселкова школа» (Закарпатська область). Специфіка методики 

навчання  природничої освітньої галузі у школах Дрогобиччини, які працюють 

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».  



 
Методика навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі 

(образотворче мистецтво) 

Тема 1. Структура, завдання і змістова лінія освітнього предмету 

«Методика навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі 

(образотворче мистецтво)». 

Концепція сучасної початкової освіти, засади і шляхи її успішної реалізації. 

Образотворча діяльність учнів молодшого шкільного віку як важлива складова 

їх комплексного розвитку та різнобічного пізнання навколишнього світу. 

Сучасні стандарти та критерії професійності педагога початкової школи. 

Формат, місце і роль образотворчої компетентності у формуванні 

професіоналізму сучасного вчителя початкових класів. 

Освітній предмет «Методика навчання мистецької освітньої галузі у 

початковій школі (образотворче мистецтво)» в системі професійної підготовки 

педагога сучасного закладу загальної освіти першого ступеня. Загальна 

структура навчального предмету. Ключові завдання навчального предмету та 

змістова лінія їх безпосередньої реалізації. 

Питання, пов’язані з вивченням та удосконаленням грамоти 

образотворчого мистецтва, видової і жанрової структури образотворчого 

мистецтва, виражальних властивостей зображувальних матеріалів та техніко-

технологічних особливостей роботи ними у процесах художньої діяльності. 

Питання, пов’язані з вивченням та удосконаленням грамоти декоративно-

прикладної творчості, морфологічної (видової) структури декоративно-

прикладного мистецтва, витоків та надбань декоративно-прикладної творчості 

рідного народу, природних і створюваних виражальних властивостей 

матеріалів, використовуваних в реалізації декоративно-прикладної творчості та 

відповідних технічних і технологічних особливостей їх обробки, реального 

застосування у творах (виробах) тощо. 

Навчальні матеріали зі сфери освоєння та вдосконалення теоретично-

практичних аспектів методичної реалізації сучасного освітнього процесу з 

образотворчою діяльністю у початковій школі. Загальна характеристика 

сучасних педагогічних засад, принципів, шляхів і механізмів оволодіння 

методикою навчання теорії і практики образотворчого мистецтва. 

Поліфункціональність мистецтва: освітній, розвивальний та виховний 

аспекти образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Культура, 

мистецтво й освіта як взаємовпливові чинники різнобічного розвитку 

особистості. Культура як феномен. Освіта як елемент культури. Мистецтво як 

елемент культури, її знак та символ. Педагогічні можливості мистецтва. 

Образотворче мистецтво і образотворча діяльність, декоративно-прикладне 

мистецтво та відповідні йому види прикладної художньої творчості як вектори, 

сфери та пріоритети у формуванні художньо-творчого потенціалу особистості. 

Функціональна природа мистецтва (художньої творчості) – основа 

проектування та визначник реалізації інтегрованої педагогічної технології 

образотворчої діяльності. Поліфункціональність мистецтва в соціумі. Сучасні 

функції мистецтва: соціальна, суспільно-перетворювальна, естетична, 

гедоністична, компенсаторна (духовно-гармонізуюча), катарсична (очищуюча), 



сугестивна, інформаційна, комунікативна, пізнавально-евристична, освітня, 

виховна. Інтегрований підхід до проектування технології образотворчої 

діяльності. Мистецтво як інтегрована модель Світу та Людини в ньому. Поняття 

«інтеграція» в системі початкової освіти, його провідна і другорядна ролі у 

залученні дитини до світу мистецтва, зокрема образотворчого. 

Тема 2. Видові структури зображувальних мистецтв: образотворча і 

декоративно-прикладна діяльність. 

Видова класифікація образотворчого мистецтва. Виражальні та художньо-

змістові особливості творів графіки. Реалістична, декоративна та абстрактна 

графіка. Оригінальна і тиражована графіка. Засади і принципи творення 

оригінальної графіки. Властивості матеріалів для виконання оригінальної 

графіки. Інструментарій художника для роботи у сфері оригінальної графіки. 

Способи виконання тиражованої художньо-графічної продукції. Види друків 

тиражованої графіки. Властивості матеріалів для виконання тиражованої 

графіки. Інструментарій для тиражування графічних творів. 

Виражальні та художньо-змістові характеристики творів живопису. Види 

живописного мистецтва. Реалістичний, декоративний та абстрактний живопис. 

Станковий, монументальний і декораційний живопис. Народне малярство. 

Іконопис. Живописні матеріали та їх властивості. Інструментарій художника-

живописця. Види живопису за характером використовуваних матеріалів. 

Технічні та технологічні особливості роботи живописними матеріалами. 

Виражальні та художньо-змістові характеристики скульптурних творів. 

Види скульптурного мистецтва. Кругла (об’ємна) скульптура, її видові 

характеристики. Рельєфна скульптура та її види. Скульптура реалістична, 

декоративна та абстрактна. Станкова, монументальна і монументально-

декоративна скульптура. Ансамблевість монументальної скульптури. 

Мініатюрна пластика. Класифікація скульптурних творів за характером 

локалізації (місцем постання). Функціональність скульптури. Принципи 

матеріального втілення скульптурного задуму: творення скульптури 

нарощуванням (додаванням) об’ємів, відніманням об’ємів, способами 

формування. Скульптурні матеріали та їх властивості. Інструментарій 

скульптора. 

Сюжетно-тематична класифікація продуктів образотворчої діяльності. 

Жанри: портрет, пейзаж, натюрморт, історичний, батальний, побутовий, 

анімалістичний, міфологічний, релігійний та ін. 

Декоративно-прикладне мистецтво та його морфологічна класифікація. 

Народне мистецтво – невід’ємна складова матеріально-духовної та художньої 

культури народу. Декоративно-прикладне мистецтво як виразний компонент 

галузі декоративного мистецтва. Взаємозв’язки та взаємовпливи між різними 

видами декоративного мистецтва: декоративно-прикладним, монументально-

декоративним, театрально-декораційним, оформлювальним та ін. 

Формування предметно-духовного світу людини через різновиди 

художньої практики. Джерела видової різноманітності декоративно-

прикладного мистецтва. Принципи морфологічної класифікації продуктів 

декоративно-прикладної творчості: за характером використовуваного матеріалу, 

за технологічними особливостями виконання, за функціональними ознаками 

тощо. Декоративна і прикладна галузі декоративно-прикладного мистецтва. 



Види декоративно-прикладного мистецтва – головна структурна одиниця 

його морфології. Рід і типологічна група в системі класифікації продуктів 

декоративно-прикладної діяльності. Художній твір (виріб) як заключна 

сходинка морфологічної структури декоративно-прикладного мистецтва. 

Морфологія видів і типологія творів декоративно-прикладного мистецтва як 

основи розуміння його та ключ до сприйняття властивої йому природи та засад 

творення, вираження, функціонування тощо. 

Тема 3. Складові образотворчості, їх засади та аспекти вираження. 

Природа образотворчості. Зображальність і виражальність у світі 

мистецтва. Зображальність і виражальність як складові художнього 

відображення. Засади розуміння їх суті та взаємозв’язку. Зображально-

виражальні засоби. Сприймання як художня діяльність. 

Образ у мистецтві, його художнє начало. Художній образ як форма 

існування мистецтва. Художній образ як форма професійного мислення митця, 

пізнання дійсності та її оцінки. Художній образ і творчий процес. Особливості 

пошуку та формування художнього образу. Чинники дієвості художнього 

образу та засоби її демонстрації. Механізми та шляхи втілення задуму у 

художньому творі. Твір образотворчого мистецтва: сприйняття, аналіз та 

оцінки: аспекти художнього, технічно-виконавського, естетичного, 

функціонального і т. ін. 

Видова різноманітність візуалізації (візуального представлення) 

художнього образу. Традиційні та новітні форми прояву й демонстрації 

художньої творчості. Художня діяльність та сучасний арт-простір. Загальна 

характеристика сучасного візуального мистецтва: аспекти творчих виражень 

ідей та задумів, неординарних змістових наповнень творів (мистецьких дійств, 

актів, заходів, явищ тощо), її актуалізації та дієвості у соціумі, здатності до 

сприйняття, усвідомлення, аналізу й оцінки. 

Інтеграційна складова у сучасних тенденціях розвитку пластичних 

мистецтв. Синтез пластичних мистецтв та дизайнерської творчості. 

Образотворчість у сфері художнього конструювання. 

Реалізація художньо-творчої діяльності через призму композиційної 

грамоти. Композиція як мистецьке поняття. Композиція – головний компонент, 

який організовує художню форму і надає твору єдності і цілісності, 

підпорядковує його елементи один одному і цілому. Місце і роль композиції у 

пластичних мистецтвах. Композиція і декоративно-прикладна творчість. 

Короткий огляд витоків та розвитку композиції. 

Теоретичні основи художньо-композиційної діяльності. Види композиції за 

характером структурного укладу зображуваного: площинна (фронтальна), 

об’ємна, глибинно-просторова композиції. Компоненти композиції: форма (як 

форма подачі образотворчого матеріалу та формат твору), лінія (лінійне 

вираження трактованого, види ліній), пляма (форми плям, силует), колір 

(колорит, домінантність кольору, акцентне звучання), світлотінь (тонові 

характеристики), фактура, тло (композиційне тло, фонове моделювання), ракурс 

(як положення у візуальному сприйнятті об’єкта та точка позиціювання у 

розгляді його). Композиційні засоби: пропорціювання, статика і динаміка, 

симетрія (дзеркальна, дзеркально-тотожна, центрально-осьова) і асиметрія 

(геометричне порушення симетрії, дисиметрія, квазісиметрія), контраст (цільове 



протиставлення величин, форм, фактур, матеріалів, тонів, кольорів, характерів, 

ознак тощо). Золотий перетин у композиції. 

Закони композиції. Підпорядкування компонентів композиції та 

композиційних засобів ідейному задуму твору. Наявність композиційного 

центру. Співрозмірність усіх частин композиції між собою і до цілого. 

Композиційні правила і прийоми: типізація трактованого, аспект несподіваності 

вперше створеного, вибір формату твору, організація твору рамою, паралелі та 

діагоналі у композиційному строї, повне вираження форм та фрагментарність 

зображуваного (ефект монументальності), співставлення просторових площин, 

вибір горизонту. 

Тема 4. Теоретичні основи образотворчої діяльності дітей різних 

вікових категорій. 

Сенсомоторний розвиток як чинник та передумова образотворчості у 

дитячому віці (аспекти дошкільного та молодшого шкільного віку). Фізіологія 

сенсорно моторної діяльності дитини. Сприймання і візуалізація дійсності та 

мистецького, художньо-естетичного. Вікові та психологічні особливості 

художнього розвитку дітей. Взаємозв’язок між психічним і моторним 

розвитком. 

Педагогічні технології сенсомоторного розвитку дітей у сфері 

образотворчої діяльності. Здібності і задатки до образотворчості. Структура 

образотворчих здібностей. Базові засади понять «дивитися – і бачити», «слухати 

– і чути», «діяти – і творити». Взаємодія сприймання і пам’яті, сприймання і 

мислення. Особливості сприймання дітьми кольору, форми, об’єму та простору. 

Динаміка розвитку здібностей до образотворчої діяльності. 

Вікова періодизація природного формування здатності дитини до 

образотворчої (зображувальної) діяльності. Загальна характеристика 

сприймальних можливостей, уявлень та елементарних зображувальних умінь 

дітей від двох до п’ятнадцяти років). Особливості сприймання мистецтва та 

дійсності дітьми молодшого шкільного віку. Роль навчання у розвитку художніх 

здібностей. 

Проблема художньої творчості: аспекти розуміння. Своєрідність творчості 

в образотворчій (зображувальній) діяльності дітей. Загальна суть творчого 

процесу. Прояви творчості. Неординарне сприйняття та особливе бачення 

навколишнього світу. Ймовірність затухання дитячої творчості: зовнішні і 

внутрішні чинники, шляхи уникнення проблеми. Розвиток у дітей інтересу до 

образотворчої діяльності. 

Види образотворчої діяльності дітей, їх характеристики та взаємодія. 

Системний підхід до їх класифікації та структурного аналізу. Сприймання і 

художньо-практична діяльність. Сприймання навколишнього світу та 

мистецтва. Шляхи реалізації художньо-практичної діяльності. Принципи 

художнього вираження зображуваного на площині та в об’ємі (основи роботи на 

площині та в об’ємі). Зображувальна діяльність на площині: малювання 

(графічне, живописне), аплікація, витинанка. Зображувальна діяльність в об’ємі: 

ліплення (скульптурна робота за видами об’ємно-пластичного відтворення 

зображуваного), художнє конструювання та моделювання. 

Художньо-виражальний контекст зображуваного. Художні ключі 

(стилістично-видові аспекти) його образного вираження: реалістичний художній 



ключ (реалістична манера трактування зображуваного); декоративний художній 

ключ (декоративна манера трактування зображуваного); абстрактний художній 

ключ (абстрактна манера трактування зображуваного). Безпосередність 

ключових (стилістичних) рішень і втілень створюваних образів та синтез між 

ними у сферах графіки, живопису, скульптури, аплікації, витинанки, 

конструювання та моделювання. 

Процес зображування як художній акт, його безпосередня практична 

реалізація. Форми здійснення зображувальної діяльності (прийоми виконання 

зображення): робота з натури, робота за пам’яттю, робота за уявленням. 

Принципи ведення роботи з натури. Основи візуалізації натурного об’єкта та 

його безпосереднього правдивого відтворення. Принципи ведення роботи за 

пам’яттю. Особливості запам’ятовування об’єктів, їх форм, розмірів, пропорцій, 

забарвлення, тонових характеристик, фактури тощо. Принципи ведення роботи 

за уявленням. Засади продуктивності творчої уяви. Відповідність означених 

форм здійснення зображувальної діяльності конкретним її різновидам. 

Тема 5. Організація освітнього процесу з образотворчою діяльністю у 

сучасній початковій школі. 

Образотворче мистецтво як освітня сфера: контексти монопредметного та 

інтегрованого мистецького пізнання світу. Образотворча діяльність в 

особистісно-орієнтованій моделі освіти. Функції образотворчої діяльності. 

Пізнавальний, розвивальний, навчальний та виховний вектори занять 

мистецтвом (образотворчим, декоративно-прикладним). Варіативність 

художнього пізнання світу, оволодіння технологіями образотворення та 

техніками зображувального «ремесла». Структура освітнього процесу в 

сучасній початковій школі. Місце і роль образотворчої діяльності у художньо-

естетичному розвитку молодших школярів. 

Освітні цілі, задачі та вектори монопредметного освоєння теорії і практики 

образотворчого мистецтва. Загальний аналіз змістового наповнення 

«образотворчої грамоти» для дітей молодшого шкільного віку. Загальний аналіз 

засад і принципів практичного оволодіння «зображувальними мистецтвами» 

дітьми цієї ж вікової категорії. Засади, шляхи та педагогічні принципи реалізації 

програмових матеріалів навчального курсу «Образотворче мистецтво» в системі 

початкової освіти: традиційні підходи, інновації сьогодення, перспективи на 

майбутнє. 

Природа, витоки та сучасна затребуваність інтегрованого пізнання і 

освоєння навколишнього світу. Базові концепти Нової української школи, 

чинний Державний стандарт початкової освіти як визначники пріоритетів у 

формуванні сучасної молодої особистості – спрямованість на розвиток її 

креативності та емоційного інтелекту. Ключові завдання, провідні лінії та умови 

реалізації мистецької освітньої галузі у початковій школі. Навчання, розвиток та 

виховання молодших школярів через призму інтегрованого курсу «Мистецтво». 

Значимість інтегративного та компетентнісного підходів. Засади формування 

ключових і предметних мистецьких компетентностей учнів. Чинники 

успішності художньо-творчого розвитку та формування виконавських умінь і 

навичок в системі інтеграції мистецтв. 

НУШ та інноваційні технології в початковій школі. Загальні засади та 

вимоги до організації освітньої діяльності у 1-4-х класах закладів загальної 



середньої освіти. Чинні державні закони, нормативно-правові, настановчі та 

рекомендаційні документи щодо організації освітнього процесу у сучасній 

початковій школі (аспекти реалізації освітніх задач конкретно у 1-2-х та 3-4-х 

класах). Змістові лінії Державного стандарту початкової освіти. 

Освітня програма закладу загальної середньої освіти – основний документ 

в рамках забезпечення досягнення учнями визначених Держстандартами 

результатів навчання. Принципи розроблення освітніх програм закладами 

освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та 

затвердження їх відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних 

законів. Освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти як важлива 

складова змісту освітніх програм. 

Організація освітнього процесу з образотворчою діяльністю у 1-2-х та 3-4-х 

класах за чинними типовими освітніми програмами. Засади продуктивної 

реалізації провідних завдань мистецької освітньої галузі початкової школи, 

зокрема у сфері забезпечення якості навчання за змістовими лініями: 

«художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво». 

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами). 

Освітній режим та тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між 

ними, інших форм організації освітнього процесу у сучасній початковій школі. 

Тема 6. Методико-технологічні складові навчання образотворчого 

мистецтва в контексті художньої дидактики. 

Основи сучасної мистецької педагогіки. Чинники та механізми планування 

педагогічної діяльності у сфері навчання образотворчого мистецтва учнів 

початкових класів. Календарно-тематичне та поурочне планування освітньої 

діяльності молодших школярів в рамках комплексної реалізації задач 

мистецької освітньої галузі. Вимоги та рекомендації щодо розробки таких 

планувань для кожного навчального класу. 

Технологія проективного моделювання занять. Ключові аспекти 

проектування та моделювання. Підготовка вчителя до занять: традиційно-

нормативний і творчий підходи. Складання робочого плану і конспекту заняття. 

Вербально-описова та візуальна, зображувальна форми викладу навчально-

методичної інформації в рамках моделювання структури, безпосереднього 

змісту й сценарію уроку образотворчого мистецтва чи інтегрованого заняття з 

образотворчою діяльністю. 

Типи, жанри і структури мистецьких занять, уроків з образотворчою 

діяльністю в інтегрованому циклі. Дидактичні основи у плануванні та реалізації 

занять з предметного та інтегрованого освоєння образотворчого мистецтва. 

Художньо-педагогічна драматургія в системі навчання образотворчого 

мистецтва, розвитку та виховання його засобами. Взаємоузгодження освітніх 

пріоритетів та домінантних змістових ліній в інтегрованому освоєнні 

образотворчої діяльності. 

Методи навчання образотворчого мистецтва (сфери освоєння теорії, 

набуття зображувальних вмінь і навичок, збагачення творчого потенціалу, 

формування здатності бачити, сприймати, відчувати, розуміти, аналізувати, 

синтезувати). Методи навчання образотворчого мистецтва за джерелом передачі 

та характером сприйняття інформації. Методи навчання образотворчого 



мистецтва за характером керівництва розумовою діяльністю учнів. Інтерактивні 

методи навчання образотворчого мистецтва. Методи наукового дослідження в 

галузі педагогіки мистецтва. 

Художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва. Сутність 

педагогічної технології, аспекти її сучасного трактування. Технологія як знання 

про майстерність. Технологія навчання як шлях освоєння навчального 

матеріалу. Освітні технології як галузь педагогічної науки. 

Інтегративні художньо-педагогічні технології. Інтеграція в мистецькій 

освіті, її протиставлення засадам диференційованого освоєння мистецтва. 

Інтегрування в сучасній освіті як інноваційна педагогічна технологія. Змістова 

інтеграція стимулює процесуальну інтеграцію. Основа сприйняття та 

усвідомлення в системі інтеграції – асоціативне запам’ятовування навчальної 

інформації мистецького спрямування. Базис дидактичного інструментарію 

інтегративних художньо-педагогічних технологій: аспекти порівняння та 

аналогії. Духовно-світоглядний, естетико-мистецтвознавчий та комплексний 

види інтеграції. 

Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології. Евристика як 

наука про відкриття нового. Евристичний потенціал зображувальної діяльності 

дітей. Творчість і наслідування. Засади формування творчого потенціалу через 

проблемне навчання. Операційні аспекти проблемно-евристичної технології 

освоєння образотворчого мистецтва: проблемні (незавершені) запитання, 

проблемний (ігровий або змагальний) виклад навчального матеріалу, створення 

проблемних ситуацій на уроці. 

Інтерактивні художньо-педагогічні технології. Інтерактивний – значить 

здатний до взаємодії, співробітництва, діалогу. Мета інтерактивних технологій 

у навчанні мистецтва. Основні групи інтерактивних умінь. Форми організації 

взаємодії учнів у системі інтерактивних художньо-педагогічних технологій: 

робота в парах, трійках, малих і великих групах. Порівняльний аналіз з 

індивідуальною роботою. 

Реалізація художньо-педагогічних технологій через роботу з батьками. 

Побудова партнерства з батьками як важливими і невід’ємними суб’єктами 

освітнього процесу, зокрема у сфері введення молодших школярів у неймовірно 

цікавий та неповторний світ образотворчого мистецтва, художньої творчості. 

Тема 7. Провідні вектори і шляхи здійснення навчання образотворчого 

мистецтва у сучасній початковій школі. 

Традиційна система навчання теорії і практики образотворчого мистецтва 

(за видами діяльності). Засади початкового (пропедевтичного) оволодіння 

матеріалом. Сучасний дидактичний формат педагогічного супроводу навчання 

образотворчого мистецтва. Слово вчителя у системі дидактичних засобів 

навчання образотворчого мистецтва у початковій школі. Уміння зацікавлювати, 

інтригувати, зосереджувати, аналізувати, синтезувати, розкривати 

висвітлювати, демонструвати, обґрунтовувати, керувати, навчати. 

Навчально-методичний комплект для уроків образотворчого мистецтва, 

занять з образотворчою діяльністю і т. ін. у початкових класах. 

Демонстраційний матеріал для навчання теорії і практики образотворчого 

мистецтва у початкових класах (мистецькі артефакти, копії художніх робіт, 

ілюстрації, фотографії, таблиці, схеми, учнівські роботи тощо). Натурний фонд 



та його складові для навчання образотворчої діяльності молодших школярів 

(предмети побуту, гіпсові геометричні тіла, муляжі овочів, фруктів, тощо). ТЗН 

та сучасні технології навчання образотворчого мистецтва у початковій школі. 

Оснащення шкільного спеціалізованого кабінету (аудиторії) для образотворчої 

діяльності (нормативний та рекомендаційний аспекти): формат і площа 

приміщення, освітлення, меблеве наповнення, засоби візуалізації навчального 

матеріалу, засоби очищення повітря, водопровід тощо. 

Педагогічний малюнок. Формат, місце і роль педагогічного малювання в 

системі шкільного навчання образотворчого мистецтва, формування 

зображувальних умінь і навичок. З історії розвитку педагогічного малюнка. 

Зображувальні матеріали та обладнання у педагогічному малюванні. Види 

педагогічного малюнку. Пізнавальний, навчальний та творчий аспекти 

педагогічного малювання на уроках образотворчого мистецтва у початкових 

класах. Проблема взаємозв’язку педагогічного малюнку і розуміння учнями 

прийомів, технік і технологій творення зображення. Особливості педагогічного 

малювання у різних навчальних ситуаціях. 

Формування знань, умінь та уявлень учнів за ключовими навчальними 

проблемами. Головні напрями і завдання художньої діяльності з питання 

«композиції» у початковій школі. Систематизований обсяг програмових вимог 

до формування знань, умінь і уявлень учнів з навчальної проблеми 

«композиція». Формування поняття про композицію, її основні закономірності 

та засоби. Зміст і методика керівництва зображувальною діяльністю на 

актуальні тематики. Ознайомлення з мистецтвом оформлення книги. Методика 

виконання ескізу сюжетної композиції на теми дитячих казок. 

Систематизований обсяг програмових вимог до формування знань, умінь та 

уявлень молодших школярів з навчальної проблеми «форма». Методика 

відтворення форми предметів, конструкції, пропорцій. 

Головні напрями роботи за навчальною проблемою «колір». 

Систематизований обсяг відповідних знань, умінь та уявлень молодших 

школярів. Формування поняття про колір та його властивості. Формування 

практичних навичок роботи з різними художніми матеріалами під час 

виконання вправ на розвиток відчуття кольору. Методика кольорового 

вирішення предметів умовно-плоскої та об’ємної форми у початкових класах. 

Формування навичок емоційно-естетичної оцінки колориту художніх творів. 

Усвідомлення молодшими школярами ролі кольорових сполучень у 

декоративних роботах. 

Навчально-творчі завдання з ліплення у початкових класах. 

Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів стосовно поняття 

«об’єм». Формування поняття про скульптуру і ліплення у молодших школярів. 

Матеріали та приладдя для роботи з ліплення у початковій школі. Способи і 

прийоми ліплення об’ємних виробів з глини і пластиліну. Методика навчання 

ліплення у початкових класах. Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень 

учнів стосовно проблеми «простір». Методика навчання передачі простору. 

Контроль та аналіз результатів образотворчої діяльності молодших 

школярів. Критерії образотворчих компетентностей учнів 1, 2, 3 і 4 класів. 

Позаурочна, позакласна та позашкільна образотворча діяльність учнів 

молодшого шкільного віку. Мета та основні завдання художньо-естетичного 



виховання учнів молодшого шкільного віку у позаурочній, позакласній роботі 

та позашкільних навчальних закладах. Принципи організації позаурочної, 

позакласної та позашкільної освіти з образотворчого мистецтва. 

Гурткова робота мистецьких напрямів (образотворча, декоративно 

прикладна діяльність) як важлива складова художньо-естетичного виховання 

дітей. Ключові засади діяльності гуртків мистецького спрямування. 

Індивідуальний підхід в системі гурткової роботи. 

Змістові лінії гуртків з образотворчого мистецтва. Особливості роботи 

гуртка з графічного мистецтва, його провідні задачі (за видами графіки). 

Особливості роботи гуртка з живопису, його провідні задачі (за видами 

живописної роботи: робота з натурними постановками (включаючи й пленерні 

завдання), творча робота, або в загальному форматі як такому). Особливості 

роботи гуртка зі скульптури та його провідні задачі (конкретно за видами 

скульптурної роботи: ліплення з натури, творча робота, або в загальному 

форматі як такому). 

Особливості роботи гуртка з оволодіння основами художньо-

конструкторської (дизайнерської) діяльності та його провідні задачі. 

Специфіка гурткової декоративно-прикладної творчості. Здатність дитини 

(за віковими особливостями розвитку) до сприйняття творів декоративно-

прикладного мистецтва, усвідомлення суті декоративно-прикладної творчості та 

безпосередньої художньо-творчої діяльності у цій сфері. 

Провідні завдання гуртків декоративно-прикладного спрямування. 

Мистецько-пізнавальна, розвивальна та практично-діяльнісна складові в 

гуртковому освоєнні декоративно-прикладного мистецтва. Аналіз змістових 

ліній гурткової декоративно-прикладної діяльності дітей молодшого шкільного 

віку за конкретними видами декоративно-прикладного мистецтва (витинанка, 

писанкарство, художній розпис. Синтез видів декоративно-прикладної 

діяльності у гуртковій роботі. Принципи поєднання видів декоративно-

прикладного мистецтва в одному виробі (творі). 

 

 

 
Методика навчання технологічної освітньої галузі у початковій школі 

Тема 1. Дидактичні принципи визначення змісту і організації 

технологічної освітньої галузі у початковій школі. 

Поняття про дидактичні принципи трудового навчання. Система основних 

принципів визначення змісту трудового навчання у початковій школі. Предмет, 

зміст, завдання технологічної освітньої галузі та його методологічні засади. 

Нормативні документи змісту освіти. Навчально-методичний аналіз програм, 

календарних планів, підручників та посібників з технологічної освітньої галузі 

для учнів 1-4 класів. 

Тема 2. Розвивальний характер занять технологічної освітньої галузі у 

початковій школі. 

Розумовий і фізичний розвиток молодших школярів на заняттях 

технологічної освітньої галузі. Моральний і естетичний розвиток учнів у 

трудовому процесі. Розвиток економічного та екологічного світогляду 



молодших школярів. 

Тема 3. Методи, прийоми і засоби трудового навчання. Класифікація 

методів навчання. 

Сутність методів, прийомів і засобів трудового навчання. Класифікація 

методів трудового навчання та художньої праці. Методика проведення 

лабораторних та практичних занять з учнями. Оптимальне поєднання 

словесних, наочних і практичних; індивідуальних і дедуктивних методів; 

колективних та індивідуальних форм навчання на заняттях технологічної 

освітньої галузі у початковій школі. 

Тема 4. Урок як форма організації трудового навчання. Типи і 

структура уроків. 

Урок як форма організації трудового навчання. Типи і структура уроків 

трудового навчання (художньої праці). Форми організації праці учнів. 

Методологія розробки планів-конспектів уроків з трудового навчання. 

Врахування навчальних можливостей учнів при складанні плану-конспекту 

уроку. Специфіка підготовки учителя до занять технологічної освітньої галузі у 

початковій школі. Педагогічний аналіз уроку. Оцінно-діагностична діяльність 

вчителя початкових класів на заняттях технологічної освітньої галузі у 

початковій школі. Система контролю і оцінювання досягнень учнів. Критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. 

Тема 5. Організація позаурочної роботи технологічної освітньої галузі у 

початковій школі. 

Завдання і принципи позаурочної роботи. Форми позаурочної роботи. 

Індивідуальна робота з учнями. Гуртки в початковій школі: планування, 

організація, проведення. Масові форми позаурочної роботи. Екскурсії в 

трудовому навчанні. 

Тема 6. Методика творчого пошуку у трудовому навчанні. 

Основні види пошуку ідей для вирішення проблемних ситуацій на уроках 

трудового навчання, які використовуються в художньому конструюванні. 

Інтерактивні форми трудового навчання та їх роль у творчій роботі молодших 

школярів. 

Тема 7. Папір, його види, властивості. Виробництво. 

Папір і картон у трудовому навчанні. Досліди з різними видами паперу. 

Короткі відомості з історії винайдення паперу. Сировина та сучасне 

виробництво паперу. Застосування різних видів паперу у народному 

господарстві, побуті та різних сферах трудової діяльності. Основні прийоми 

обробки паперу (перегинання і складання), елементи графічної грамоти, 

(вимірювання, розмічання), різання (рвання), з’єднання та монтаж, оздоблення. 

Методика навчання школярів основним прийомам обробки 

Тема 8. Оригамі у художньому конструюванню паперу. 

Складання як виробнича операція у паперовій промисловості. Перегинання 

і складання  як основна  складова  у створенні виробів у техніці «оригамі». 

Методика навчання молодших школярів виготовленню виробів у техніці 

«оригамі». 

Тема 9. Елементи графічної грамоти. 

Графічна грамота – мова техніки. Технічна графіка – лінії, умовні 

позначення на кресленні. Призначення ліній і умовних позначень. Графічні 



зображення: технічний рисунок, ескіз, розгортка, креслення, інструкційні і 

технологічні картки. Читання графічних зображень. Методика навчання  учнів 

елементам графічної грамоти. 

Тема 10. Створення симетричних силуетних композицій вирізуванням 

паперу. 

Технологія різання паперу. Витинанка як вид декоративно-прикладного 

мистецтва. З історії витинанки. Симетрія й асиметрія у композиційних 

вирізуваннях. Дзеркальна (осьова) симетрія. Раппорт у композиційних 

вирізуваннях. Створення силуетних симетричних композицій. Способи 

формування симетричних силуетних і складних раппортних структур (розетки, 

орнаменти). Правила вирізування й техніка безпеки при роботі. 

Тема 11. Паперопластика в художньому конструюванні. Квілінг. 

Формування пластичної поверхні, створення криволінійного ребра, 

згинання та скручування паперового аркуша. Способи поєднання частин 

виробу. Монтування складних виробів. Графічне зображення виробів, які 

складаються з кількох частин. Формування асиметричних пластичних форм. 

Створення цілісної форми, що має кілька елементів. Методика навчання учнів 

елементам створення паперопластичних виробів і квілінгу. 

Тема 12. Художнє конструювання предметних, сюжетних, 

орнаментальних і знакових композицій в техніці аплікації. 

Аплікація як вид зображальної діяльності та її роль у трудовому навчанні. 

З історії аплікації. Види аплікаційних робіт (предметна, сюжетна, декоративна). 

Декоративна аплікація: геометричні та рослинні візерунки і орнаменти. 

Матеріали і обладнання для аплікаційних робіт. Етапи створення аплікаційних 

виробів. Створення сюжетних аплікацій за видуманим сюжетом, за змістом 

казки. Знаки інформації. Створення знаків інформації у техніці «аплікація». 

Методика навчання учнів створенню аплікацій. 

Тема 13. Пластичні матеріали, їх види та властивості. 

Види та властивості пластичних матеріалів. Заготовка сировини і 

виробництво пластичних мас. Художнє конструювання з пластичних 

матеріалів. Пластилін в навчанні художньої праці. Матеріали, інструменти й 

приладдя для роботи з пластиліном. Техніка безпеки. Технології формування 

окремих частин виробу з пластиліну. Поєднання частин в окремий виріб та 

створення тематичних композицій. Використання методу аналогії у створенні 

окремих виробів і композицій. Творчий пошук довільних і казкових образів. 

Методика навчання школярів створенню виробів з пластиліну. Глина в 

навчанні художньої праці. Види глини для практичних робіт. Інструменти 

прилади для роботи з глиною. Техніка безпека. Підготовка глини до роботи 

(подрібнення, очистка, відмочування, замішування). Способи формоутворення 

виробів з глини: конструктивний, пластичний, литво, штамповка, формування 

різних фігур поверхні й нанесення рельєфного декору. Етапи і послідовність 

виготовлення виробів з глини. Гончарство як один з видів декоративно-

прикладного мистецтва. Методика навчання простих (виробів) з глини. Пап’є-

маше у трудовому навчанні. Матеріали та інструменти. Способи та техніка 

виготовлення виробів. 

Тема 14. Волокнисті матеріали, їх види та властивості. Виробництво. 

Класифікація волокнистих матеріалів та їх походження. Одержання 



натуральних і хімічних волокон. Прядіння. Виробництво пряжі і ниток з 

волокон. Основні властивості волокон та їх практичне використання. Художнє 

конструювання з волокнистих матеріалів. Волокнисті матеріали у трудовому 

навчанні. Види робіт з волокнистих матеріалів. Конструювання виробів з 

волокнистих матеріалів. Аплікація з ниток (пряжі). Методика навчання учнів 

конструюванню виробів з волокнистих матеріалів. В’язання гачком. Художнє 

в’язання один із видів декоративно-ужиткового мистецтва. Інструменти, 

матеріали, приладдя. Основні елементи в’язання. Прийоми та техніка в’язання 

гачком простих виробів. Оздоблення країв виробів з тканини гачком в техніці 

«мереживо». Методика навчання учнів в’язанню. Види текстильних матеріалів. 

Інструменти і пристосування для роботи з текстильними матеріалами. Процес 

ткання. Сучасні технології ткацтва. Крій і ручне шиття. Художнє 

конструювання з текстильних матеріалів. Розмічання виробів (частин) на 

тканині. Процес виготовлення виробів з тканини. З’єднання деталей ручними 

швами. Аплікація з тканини. Методика навчання учнів художньому 

конструюванню  з текстильних матеріалів. Оздоблення виробів вишивкою. 

Вишивка – один з видів народного мистецтва. Види швів і орнаментів 

української вишивки. 

Смислові значення мотивів старовинних орнаментів, які застосовувались у 

декорі тканин. Регіональні особливості української вишивки. Інструменти, 

пристосування і матеріали для роботи над вишивкою. Техніка і методика 

виконання швів. Ознайомлення учнів з художніми виробами місцевих майстрів 

народної вишивки. Методика навчання учнів ручному вишиванню. Техніка 

безпеки при роботі над вишивкою. 

Тема 15. Природні матеріали та їх властивості. Створення 

декоративних виробів з листя, композицій з природних матеріалів. 

Природні матеріали у трудовому навчанні. Види природних матеріалів, їх 

специфічні особливості та властивості. Природоохоронна заготівля природних 

матеріалів, зберігання та підготовка до роботи. Інструменти, допоміжні 

матеріали для роботи з природними матеріалами. Конструювання художніх 

виробів із природних матеріалів. Створення декоративних виробів із листя. 

Особливості рослинних форм. Загальне поняття про композицію. Аплікація з 

окремих рослинних форм (предметна, сюжетна, орнаментна аплікація). 

Методики навчання учнів створенню аплікаційних композицій з листочків. 

Створення декоративних виробів і композицій із соломки. Підготовка соломки 

до роботи. Способи тонування соломки. Техніка виготовлення аплікації та 

виробів із соломки. Створення декоративних виробів композицій з природних 

матеріалів. Відбір і підготовка природних матеріалів до роботи. Способи 

з’єднання окремих деталей виробів. Створення окремих образів та композицій 

із природних матеріалів. Методика навчання учнів конструювання  виробів із 

природного матеріалу. 

 

 

 

 
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 



 

Білети до комплексного державного іспиту укладені відповідно до програм 

з навчальних дисциплін з фахових методик. Кожен білет охоплює по три 

питання (перше питання – методика навчання мовно-літературної освітньої 

галузі у початковій школі (35 балів); друге питання – методика навчання 

математичної освітньої галузі у початковій школі (35 балів); третє питання – 

методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі або 

методика навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі 

(образотворче мистецтво) або методика навчання технологічної освітньої галузі 

у початковій школі (30 балів)). 

Оцінка відповіді студента здійснюється за 100-бальною шкалою з 

наступним переведенням у національну систему оцінювання та шкалу 

оцінювання за ECTS. 
 

Шкала оцінювання за ECTS 

 
Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка в 

балах 

Оцінка за 

шкалою 
ЕСТS 

Визначення 

90-100 „відмінно” „зара- 

ховано” 

90 -100 А ВІДМІННО – відмінне 
виконання лише з 
незначною кількістю 
помилок 

75-89 „добре” 82-89 B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 
середнього рівня з 
кількома помилками 

75-81 C ДОБРЕ – загалом 
правильна робота з 
певною кількістю грубих 
помилок 

60-74 „задовільно” 67-74 D ЗАДОВІЛЬНО – 
непогано, але є значна 
кількість недоліків 

60-66 E ДОСТАТНЬО – 
виконання задовільняє 
мінімальні критерії 

0-59 „незадо- 

вільно” 

„не зара- 

ховано” 

35-59 FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 
необхідно працювати 
перед тим, як отримати 
залік 

0-34 F НЕЗАДОВІЛЬНО – 
необхідна серйозна 
подальша робота 
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