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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна Навчальна дисципліна «Методика навчання мистецької 

освітньої галузі (образотворче мистецтво)» є дисципліною циклу підготовки фахівців 

напряму «Початкова освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вивчається 

на 4-му курсі (скорочена форма навчання) та завершується складанням екзамену.  

2. Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами методикою навчання 

молодших школярів основам образотворчого мистецтва з урахуванням їх вікових та 

психологічних особливостей. 

Завдання:  

– оволодіння теоретичними знаннями, практичними уміннями і навичками 

зображення предметного світу з натури, з пам’яті та за уявою;  

– вивчення основних закономірностей побудови простих геометричних форм, 

створення площинних композицій; 

– виховання у студентів естетичного смаку, прояву творчої енергії і потреби у 

творчості через стимулювання творчої уяви та творчого прагнення; 

– пізнання специфіки і функцій мистецтва, особливості його зв’язку з життям 

народу, етнічним та історичним корінням; 

– набуття практичних навичок зображення різними матеріалами, як засобами, 

підпорядкованими потребам художньої виразності; 

– усвідомлення студентами потреб взаємозв’язку між метою та художнім 

матеріалом, практичне засвоєння через зображення і декорування; 

– розвиток гнучких образно-асоціативних форм мислення у студентів, художнього 

відтворення світу. 

3. Пререквізити.  

Навчальні дисципліни, які вивчаються до початку або разом із дисципліною, що 

підвищує ефективність засвоєння курсу: «Методика навчання технологічної освітньої 

галузі»,  «Основи інтегрованого навчання в початковій школі» «Вікова і педагогічна 

психологія», «Основи педагогічної майстерності та творчості вчителя», та ін. 

4. Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати: 

– про образотворче мистецтво як засіб комунікації та специфічну, художньо-образну 

форму пізнання й відображення навколишнього світу, історію його розвитку, роль у житті 

людей; 

– основи художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва і 

виражальні можливості художніх технік; 

– історію становлення та розвитку образотворчого мистецтва, його роль у житті людей; 

– науково-теоретичні основи викладання образотворчого мистецтва; 

– завдання, зміст та структуру шкільних програм з образотворчого мистецтва, 

специфіку поглибленого вивчення образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі; 

– методику проведення уроків образотворчого мистецтва; відомості з теорії 

образотворчої грамоти; 

– нові технології різних видів мистецтва; особливості й закономірності створення 

тематичних композицій; 

– загальні принципи і методи перспективного зображення предметів навколишньої 

діяльності; закони лінійної і повітряної перспективи; 

– послідовність роботи над натюрмортом, пейзажем, зображення людини, тварини, 

птаха; технічні прийоми роботи, властивості різних художніх матеріалів. 

вміти: 



– аналізувати та інтерпретувати відповідно до вікових можливостей твори різних 

видів вітчизняного та зарубіжного образотворчого мистецтва; 

– висловлювати особистісне ставлення до виявів естетичного вжитті та мистецтві, 

використовуючи термінологію, зумовлену змістом програми з образотворчого мистецтва; 

– набути уміння та навички самостійної художньо-творчої роботи з пам’яті, за 

уявою, на підставі вражень від натури; 

– виражати власні почуття, емоції та думки мовою художнього образу, 

використовуючи на рівні, відповідному віку, засоби художньої виразності, художні 

техніки та матеріали; 

– виготовляти наочні посібники до уроків образотворчого мистецтва; вміти 

працювати з методичною літературою; 

– виробити власну манеру, техніку виконання робіт. 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 2 7 3.0 90 15 15 15  45  Екзамен 

Заочна 2 7 3.0 90 15    75  Екзамен 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усього  у тому числі 

л с ла

б 

інд с.р. л с ла

б 

інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. Специфіка організації навчання з 

образотворчого мистецтва в початкових класах. 
Тема 1. Вступ до 

предмету 

“Образотворче 

мистецтво з 

методикою 

навчання” 

 2 2   5  1    9 

Тема 2. Методичні 

засади викладання 

образотворчого 

мистецтва в 

початковій школі. 

 2 2   5  1    9 

Тема 3. Зміст 

навчання з 

образотворчого 

мистецтва в 

початкових класах. 

 2 2   5  1    9 

Разом за  ЗМ1  6 6   16  3    27 
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Методика навчання малюванню 

учнів початкових класів. 



Тема 1. Урок – 

основна форма 

організації навчання 

з образотворчого 

мистецтва в 

початкових класах. 

 2 2   6  2    10 

Тема 2. Види занять 

з образотворчого 

мистецтва. 

 2 2   6  1    10 

Тема 3. Методичні 

особливості 

навчання малюванню 

молодших 

школярів (у різних 

жанрах 

образотворчого 

мистецтва) 

 2 2   6  2    10 

Тема 4. Планування 

уроків 

образотворчого 

мистецтва в 

початковій школі 

 2 2   6  1    9 

Тема 5. Методика 

проведення 

позакласної роботи з 

образотворчого 

мистецтва. 

 1 1   6  1    9 

Разом за ЗМ 2  9 9   30  7    48 

Усього годин   15 15   45  15    75 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

 

Назва теми 

1.  1. Вступ до предмету “Образотворче мистецтво з методикою навчання” 

2.  Тема 2. Методичні засади навчання образотворчого мистецтва в 

початковій школі 

3.  Тема 3. Зміст навчання з образотворчого мистецтва в початкових 

класах 

4.  Тема 4. Урок – основна форма організації навчання з образотворчого 

мистецтва в початкових класах 

5.  Тема 5. Види занять з образотворчого мистецтва 

6.  Тема 6. Методичні особливості навчання малюванню молодших 

школярів (у різних жанрах образотворчого мистецтва) 

7.   Тема 7. Планування уроків образотворчого мистецтва в початковій 

школі 

8.  Тема 8. Методика проведення позакласної роботи з образотворчого 

мистецтва.  

Тематика індивідуальних завдань 

№ 

 

Назва теми 



1 Розробити 4 плани-конспекти уроків з образотворчого 

мистецтва (1 урок з 1-го класу, 1 – з 2-го класу, 1 – з 3-го класу, 1 – з 4-

го класу), теми уроків на вибір. 

2 Специфіка практичного виконання готової композиції: 1 урок – 

живописними матеріалами, 2 урок – графічними матеріалами, 3 урок – 

пластичними матеріалами, 4 урок – аплікація.  

3 Оформити в звичайну папку: на форматі А4 плани-конспекти до 

уроків, додаткова наочність, поетапність виготовлення композиції і 

готова композиція.  

4  Аналіз 1 статті у періодичних виданнях (Початкова школа, Рідна 

школа, Початкова освіта, Початкове навчання та виховання, Мистецтво 

та освіта та ін.) з проблеми навчання образотворчого мистецтва в 

початкових класах. 

5 3. Аналіз підручників: 

 – “Образотворче мистецтво 1, 2, 3 класи” (рекомендовані МОН 

відповідно до НУШ); 

– «Образотворче мистецтво 4 клас» (автори Трач С.К., Резніченко 

М.І.). 

– «Образотворче мистецтво 4 клас» (автор Любарська Л.М.). 

5  Словник термінів з образотворчого мистецтва з підручників. 

6. Аналіз навчальної програми «Образотворче мистецтво» (автори 

Шмагало Р.Т. Марчук Ж.С., Вачкова І.Б., Чорний О.В., Гнатюк М.В.) 

відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти. 

7 Підготувати реферативні повідомлення на тему: 

 1. Значення образотворчого мистецтва в сучасній 

початковій школі. 

 2. Основні вимоги до вчителя з образотворчого мистецтва. 

 3. Шляхи удосконалення сприймання та оцінювання 

мистецьких творів молодшими школярами. 

 4. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку у 

процесі опанування образотворчим мистецтвом. 

 

 

5. Методика проведення позакласної роботи з образотворчого 

мистецтва. 

 6. Методика навчання молодших школярів малюванню з 

натури. 

 7. Методика навчання молодших школярів малюванню з 

пам’яті та за уявою. 

 8. Образотворче мистецтво як засіб розвитку розумових і 

художньо-творчих здібностей. 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, виступів 

студентів при обговоренні теоретичних питань, письмового експрес-контролю, 

тестування, есе, реферат, творча робота, виконання практичних завдань та ін.  

Платформи для дистанційного навчання: Google Meet, Google Clasroom, 

Moodle,Vseosvita. 

Форма підсумкового  контролю -  екзамен. 

 

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 



-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-

творчі та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

  

Вид 

контролю 

Поточний контроль Підсумковий 

тестовий 

контроль 

Всього 

Модуль 1. Модуль2. 

Екзамен  25 балів 35 балів 40 балів 100 балів 

Протягом семестру студент при вивченні Модуля 1, Модуля 2, може отримати по 25 

і 35 балів відповідно за кожен модуль.  

Під час підсумкового контролю студент отримує 40 балів (виконання тестових 

завдань – 10 балів, розкриття теоретичних питань -15 балів, виконання практичного 

завдання – 15 балів).  

В умовах дистанційного навчання підсумковий контроль здійснюється у вигляді 

виконання тестових завдань у системі Moodle, оцінювання яких відбувається 

автоматизовано системою (40 питань по 1 балу, відповідно максимально студент може 

отримати 40 балів). 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 

Пояснення за  

розширеною 

шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно) 

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна 

робота) 
К-ь балів 

(залікова 

Сумарна 

к-ть 



Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль № 2 робота) балів 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
40 100 

9 8 8 7 7 7 7 7 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

 

5. Рекомендована література -основна 

1. Довідник учителя художньо-естетичного циклу в запитаннях та відповідях / 

Упоряд. М.С. Демчишин. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 608 с. 

2. Енциклопедія малювання. Пер. з англ. В.Середи / Гол. ред. М. Городецька. – К.: 

Перо, 2007. – 128 с. 

3. Жуликов А.В. Теоретические и методические основы преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях: Учебное пособие 

для студентов специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение и 

преподавателей профессиональных образовательных учреждений. – Ростов н/Д, 2016. – 

259 с. 

4. Кардашов В.М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: Навч. 

пос. – К.: Вид. Дім «Слово», 2007. – 296 с. 

5. Конаржевський Ю.А. Аналіз уроку. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 336 с.  

6. Коновець С.В. Образотворче мистецтво в початковій школі. Метод. пос. – К., 

2000. – 80 с. 

7. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навч. посібник. – К.: Кондор, 2011. – 200 с. 

8. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи // Початкова 

освіта. – 2008. – №37-38. – 96 с. 

9. Масол Л. Методика навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 1-2 класах ЗЗСО 

на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник. URL: 

https://www.geneza.ua/sites/default/files/product-

images/Metodyky/Masol_Mystetstvo_Metodyka.pdf 

10. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для 

вчителів / JI. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко.— 

X.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2006.— 256 с. 

11. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.: «Початкова 

школа», 2007. – 432 с. 

12. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства / Н.М. 

Сокольникова. –  М.: Академия, 2013. –  256 с. 

13. Шестобуз О.С. Образотворче мистецтво з методикою викладання в початкових 

класах: навч.-метод. посібник / О.С. Шестобуз. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 

140 с. 

14. Яремків М., Кругляк О. Мистецтво: види, жанри. Словник-довідник 

образотворчих термінів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 80 с. 

 

6.Інформаційні ресурси 

 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=238 

http://zakon.rada.gov.ua 

http://osvita.ua 

http://nus.org.ua/ 

https://mon.gov.ua/ua 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki 
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https://vseosvita.ua/  

https://learningapps.org/ 

 


