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Назва дисципліни Образотворче мистецтво з методикою навчання 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Туган-Барановського, 7, м. Львів 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет педагогічної освіти 

Кафедра початкової та дошкільної освіти 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка 

013 Початкова освіта 

Викладач дисципліни Новосельська Надія Тадеївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Контактна інформація 

викладача 

nadija.novoselska@gmail.com   
nadiya.novoselska@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 

навчання з дисципліни 

відбуваються 

Середа – 13:30-15:00 (по чисельнику) – ауд. 16Р 

Четвер – 11.30-13.00 (платформа Microsoft Teams) 

 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/obrazotvorche-my…ochatkova-osvita  

Інформація про 

дисципліну 

Зміст навчальної дисципліни ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, послідовності, наступності 

та неперервності змісту загальної мистецької освіти, єдності навчання і виховання. Принципи поліхудожності, інтегративності 

та варіативності дають змогу повноцінно застосувати й адаптувати до даної програми свій творчий потенціал, педагогічний 
досвід, здійснювати диференціацію завдань, їхню інтерпретацію та аналіз, формувати інноваційні підходи та методи.  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні аспекти мистецтвознавства та методичні засади навчання здобувачів 

початкової освіти образотворчої діяльності. Курс передбачає оволодіння студентами практичними вміннями та технічними 
навичками, необхідними для керівництва образотворчою діяльністю учнів початкової школи. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Образотворче мистецтво з методикою навчання» є нормативною дисципліною для освітньо-професійної 

програми спеціальності 013 Початкова освіта, яка викладається в V семестрі в обсязі 90 годин /3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальнодидактичні засади викладання образотворчого мистецтва у початковій школі.  

2. Організація образотворчої діяльності у початковій школі. 
Навчальним планом передбачено у рамках курсу 64 години аудиторних занять (32 год. лекцій та 32 год. практичних) і 26 годин 

самостійної роботи. 

Мета та цілі дисципліни Метою навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою навчання» є осягнення майбутніми вчителями сутності 

художньої творчості, опанування теоретичних та практичних основ просторових мистецтв, а також оволодіння методикою 
управління образотворчою діяльністю дитини та сучасними технологіями навчання художньо-естетичної діяльності в 

початковій загальноосвітній школі. 

Головними завданнями курсу є: 
Формування 

- емоційно-естетичного досвіду студентів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних 

суджень, основ національної та громадянської свідомості; 
- особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/obrazotvorche-mystetstvo-z-metodykoyu-navchannya-013-pochatkova-osvita


до художнього мислення та творчої активності;  

- художньої компетентності студентів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти; 
- елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній 

творчій діяльності; 

розвиток 
- чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; 

- універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової 

пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо; 

- художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності; 
засвоєння  

- знань про образотворче мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі; 

- основних понять з курсу образотворчого мистецтва  через сприйняття композиції, форми, кольору,  об’єму, простору, 
руху тощо; 

- елементарних знань  про специфіку художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва та виражальні 

можливості художніх технік і матеріалів. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 
1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. 

Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 

2. Антонович Є. А. Малюнок і живопис: навчальний посібник / Є. А. Антонович – К.: Вища школа, 1990. – 84 с. 
3. Беличко Ю.В. Український живопис: сто вибраних творів / Ю.В. Беличко. – К.: Мистецтво, 1989. – 191 с.  

4. Бурлака В.Г. Актуальне мистецтво на рубежі століть / В.Г. Бурлака // Пластичне мистецтво № 1. - 2008. – С. 10-17. 

5. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво: навч.-метод. посіб. Ч. 1 / М. В. Гнатюк. – Івано-Франківськ 
: ЯРИНА, 2016. – 196 с. : іл. 

6. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво. Методика навчання дітей молодшого віку: навч.- метод. 

посіб. Ч. 2. – Івано-Франківськ, 2017. – 246 с.: іл. 

7. Державний стандарт початкової освіти https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/ 
8. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19  

9. Закон України «Про повну загальну середню освіту» https://osvita.ua/legislation/law/2232/ 

10. Кардашов В.М. Теорія та методика викладання образотворчого мистецтва. Навч. пос. – К.: Вид. Дім «Слово», 2007. -296 с. 
11. Навчальні програми. 3 клас: методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу. – Харків: Вид. 

«Ранок», 2017. – 256 с. 

12. Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу. – Харків: Вид. 
«Ранок», 2017. – 240 с. 

13. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1-2 класи. – К.: ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР+», 2018. – 240 с. 

14. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf 
15. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 3-4 клас. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf 

16. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти: навчальний посібник / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища 
школа, 2002. – 190 с.: іл. 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/


17. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис: навчальний посібник / М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 

2006. – 228с. 
18. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в початковій школі: Методичний посібник. – К.: Інститут педагогіки і психології 

професійної освіти АПН України, 2007. – 80 с. 

19. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. 
– К.: Кондор, 2006. – 200 с. 

20. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі : навч. посібник. / О. О. Красовська, 

– Львів.: «Новий Світ2000», 2020. – 292 с. 

21. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: Вид. Дім «Слово», 2009. -172 с. 
22. Малицька О. В. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів 

напрямів підготовки 6.010102 Початкова освіта] / О. В. Малицька. – Бердянськ, 2016. – 346 с. 

23. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі /Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, І.В .Руденко. –
Харків, 2006. -256 с. 

24. Михайленко В.Є. Основи композиції: навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: Каравела, 2004. – 304 с. 

25. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін /Г.М. Падалка. –К.: Освіта 
України, 2008. -274 с. 

26. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура : навчальний посібник / І. М. Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

27. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення: навчальний посібник / М. Яремків. – Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2007. – 112 с. 

Допоміжна література: 

1. Басанець Л.В.  Художні техніки рисунка: навчальний посібник  / Л.В. Басанець. – Одеса: ОДПІ, 2002 – 128 с. 

2. Жердзицький В. Є. Живопис. Техніка і технологія: навчальний посібник / В. Є. Жердзицький. – X.: Колорит, 2006. – 327 с. 
3. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.1/ Я.П. Запаско, І.В. Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. 

Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 364 с., - 316 іл.   

4. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.2 / Я.П. Запаско, І.В. Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. 
Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 400 с., - 279 іл.   

5. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. / Р.В. Захарчук-Чугай. – Л.: Інститут 

народознавства НАН України, 2007. –  336 с. 

6. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». / Т.  Кара-Васильєва, З. 
Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280 с. 

7. Красноголовець О. С. Основи скульптури: навчальний посібник / О. С. Красноголовець. – К.: Знання, 2008. – 171 с. 

8. Мельник А.М. Український живопис ХХ – ІХ ст.: альбом / А.М. Мельник. – К.: Галерея, 2007. – 304 с. 
9. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін /Г.М. Падалка. –К.: Освіта 

України, 2008. -274 с. 

10. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: словник-довідник. / А.М. Пасічний. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. 

– 216 с.  
11. Перепадя В.В. Рисунок. Проблеми творчості в навчальному процесі: навчальний посібник/ В.В. Перепадя. – Львів: Палітра, 

2003. – 288с.:іл. 

12. Придатко Т.В. Мистецтво України 1991-2003 / Т.В. Придатко, З.В. Чегусова – К.: Мистецтво, 2003. – 256 с. 
13. Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін /О.П. Рудницька. –К.: АПН України, 1998. -183 с. 



14. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика) / М.Р. Селівачов. – К.: ТОВ 

«Аспект – Поліграф», 2005. – 400 с., іл.  
15. Чегусова З.В. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття: альбом-каталог / З.В. Чегусова. – К.: «Атлант ЮЕмСІ», 

2002. – 511с. 

16. Шахов В.І. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загально педагогічний аспект. – Вінниця: ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського, 2007. – 383 с. 

Інтернет-ресурси:  

Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 
http://www.oko.kiev.ua –  архітектура і краєзнавство України; 

http://www.spadshina.com.ua – українська спадщина; 

http://prostir.museum/ – музейний простір України; 
http://namu.kiev.ua/ – Національний художній музей України; 

http://www.mundm.kiev.ua/ – Національний музей українського мистецтва; 

http://www.derev.org.ua/index.html – дерев'яні храми України; 
http://hutsul.museum/ – Національний центр мистецтва Гуцульщини і Покуття; 

http://www.artofukraine.com – сучасне мистецтво українських художників; 

http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp – Лувр (Париж, Франція); 

http://www.metmuseum.org – Метрополітен (Нью-Йорк, США); 
http://www.hermitagemuseum.org/ – Ермітаж (Санкт-Петербург, Росія); 

http://www.khm.at/ – Музей історії мистецтва (Відень); 

http://staratel.com/ – напрямки живопису;  
http://www.abc-people.com/typework/paint/index.htm  – мистецтво живопису; 

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp  –  колекція “Світова художня культура”; 

http://www.artclass.lviv.ua – журнал “Артклас”, статті про мистецтво. 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних занять та 26 годин самостійної роботи  

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде 

знати:  

- характерні  особливості всіх видів і жанрів образотворчого мистецтва, засоби художнього вираження, їхню роль у творенні 
автором художніх образів; 

- відмінні особливості народного і професійного декоративно-ужиткового мистецтва;  

- основні періоди історії мистецтва;  

- життєвий та творчий шлях видатних художників, народних умільців та їхню творчість; 
- традиційні центри народних художніх промислів України, їх особливості; 

- загальні відомості з основ образотворчої грамоти: передача просторових явищ, зокрема, лінійну і повітряну перспективу 

пейзажів, передачу об’єму предметів засобами світлотіні,  
- основи кольорознавства і композиції, основи художньої виразності;  

- види та засоби композиції;  

- напрямки і техніки дизайну та декорування; 
- основні пропорції та правила послідовності зображення людини, птахів, тварин; 



- професійну термінологію передбачено програмою 

вміти: 
- аналізувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати власну думку з приводу художніх особливостей твору; 

- зображувати з натури, пам’яті, за уявою окремі предмети, групи предметів, природу, архітектурні споруди, комах, птахів, 

тварин, людину з урахуванням теоретичних основ побудови зображення, перспективи, кольорознавства, композиції;  
- застосовувати на практиці знання і вміння декоративної переробки природних форм при розробці ескізів декоративного 

оформлення виробів; 

- виконувати ескізи рішення творчих завдань, добирати матеріали для їх втілення в композиції, свідомо застосовувати такі 

композиційні засоби як формат малюнка, вибір точки зору,  спрямованості освітлення, передача планів; 
- передавати кольором настрій і стан зображуваного, спостерігати і передавати у композиціях різні пори року, доби, зміни 

забарвлення предметів у зв’язку з їх розташування у просторі; 

- передавати у ліпленні пропорції, конструкцію, пластику форм; 
- застосовувати різноманітні художні техніки для виконання творчих завдань вибирати техніку, що найбільше відповідає 

задуму. 

Ключові слова Початкова освіта, образотворче мистецтво, методи навчання та виховання, зміст освіти, педагогічна майстерність 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультацій для підвищення результативності навчально-професійної діяльності 

здобувачів вищої освіти 

Теми Представлені у схемі* 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік в кінці 5 семестру 
письмовий / тестовий  

Пререквізити Вивчення дисципліни ґрунтується на компетентностях, сформованих на рівні середньої загальної освіти та доповнюється 

інформацією з навчальних дисциплін «Педагогіка», «Вікова психологія» 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання  

Презентації, лекції, дискусії, практико-спрямовані завдання, методи активного навчання 

Необхідне обладнання Під час викладання навчальної дисципліни використовуються загально вживані програми та операційні системи 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

• практичні/самостійні: 90% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 90 

• індивідуальне завдання: 10% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 10 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Для організації самостійної роботи студентів передбачається написання доповідей, конспектів занять, планів роботи гуртків, 

виховних заходів, підготовка відео-занять, презентацій, участь у дискусіях, укладання тестових завдань, глосарію. 

Академічна доброчесність. Очікується, що завдання самостійної роботи до кожної теми, виконані здобувачами вищої освіти, 
будуть їх оригінальними міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи обману.  



Відвідання занять є важливою складовою навчання. У будь-якому випадку здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання запланованих видів навчальної роботи.  
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни 

перевіряється шляхом усного опитування, поточного програмованого контролю знань, оцінки умінь аналізувати проблемні 

ситуації. Водночас обов’язково враховуються: присутність на заняттях та активність здобувача вищої освіти під час 

семінарського заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 
цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання. Семестрова 

підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх запланованих видів навчальної роботи. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку. 1. Історія розвитку сучасної методики образотворчого мистецтва. 

2. Роль принципів дидактики у навчально-виховному процесі з образотворчого мистецтва у початковій школі. 

3. Педагогічні умови навчання образотворчого мистецтва у початкових класах. 

4. Поняття про методи навчання образотворчого мистецтва та їх класифікація.  

5. Зміст методів навчання образотворчого мистецтва за джерелом передачі та характером сприйняття інформації та 
характером керівництва розумовою діяльністю учнів. 

6. Інтерактивні методи навчання образотворчого мистецтва. 

7. Дидактичні засоби навчання на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі.  
8. Урок образотворчого мистецтва у початкових класах.  

9. Контроль та оцінка навчальної діяльності учнів на уроці образотворчого мистецтва.  
10. Зміст і методика формування знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва з навчальної 

проблеми „композиція”.  
11. Зміст і методика формування знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва з навчальної 

проблеми „форма” 

12. Зміст і методика формування знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва з навчальних 

проблем „об’єм” і „простір”.  
13. Зміст і методика формування знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва з навчальної 

проблеми „колір”.  
14. Зміст і методика сприймання естетичних явищ дійсності і творів образотворчого мистецтва в 1-4 класах.  
15. Зміст і методика позакласної, позаурочної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва з молодшими школярами. 

16. Мистецтво як соціальне та культурне явище.  
17. Види просторових мистецтв.  
18. Жанри та техніки просторових мистецтв.  
19. Дитяча образотворча діяльність як форма активного ставлення дитини до дійсності.  
20. Система художньої освіти в сучасній початковій школі.  
21. Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів з образотворчої діяльності. 



22. Малюнок як один із основних засобів зображення видимого світу. Історія малюнка. Види малюнків. Процес виконання 
навчального малюнка. Навести приклад фрагмента заняття. 

23. Види образотворчого мистецтва. Специфіка та характерні особливості кожного виду. 

24. Малювання умовно-плоских предметів. Композиційне розміщення зображення на аркуші паперу. Послідовність виконання 
малюнка. Навести приклад фрагмента заняття. 

25. Зображення форм рослинного світу. Послідовність малювання листка, гілки. Малювання простих квітів у перспективі. 

Навести приклад фрагмента заняття. 

26. Особливості зображення овочів і фруктів. Правила зображення предметів з натури. Навести приклад фрагмента заняття. 

27. Малювання натюрморту. Вибір предметів для натюрморту. Навести приклад фрагмента заняття. 

28. Малювання інтер’єра. Послідовність малювання інтер’єра та екстер’єра.  Навести приклад фрагмента заняття. 

29. Процес малювання дерева з натури. Характерні ознаки дерев.  Навести приклад фрагмента заняття. 

30. Зображення форм тваринного світу. Особливості зображення риб. Навести приклад фрагмента заняття. 

31.  Малювання людини. Правила пропорційного зображення людини. Послідовність малювання постаті людини. Навести 

приклад фрагмента заняття. 

32.  Історія живопису. Види живопису за характером використання фарб. Види живопису за призначенням. Види живопису за 
тематикою зображення. Навести приклад фрагмента заняття з ознайомлення з жанрами живопису.  

33.  Кольорознавство. Поняття про колір та його властивості. Основні та похідні кольори. Хроматичні та ахроматичні кольори. 

Кольори на спектральному крузі. Теплі та холодні кольори. Навести приклад фрагмента заняття з кольорознавства. 

34.  Основні закони та правила композиції. Теоретичні основи композиції. Необхідність зв’язку та взаємодії узгодженості всіх 

елементів композиції. Прийоми композиції. Засоби композиції. Навести приклад фрагмента заняття. 

35.  Гурткова робота з образотворчої діяльності в початковій школі. План роботи гуртка. Принципи організації гурткової 

роботи в різних класах. Навести приклад плану роботи гуртка. 

36.  Малювання птахів. Малювання птаха у русі. Навести приклад фрагмента заняття. 

37.  Зображення форм тваринного світу. Послідовність малювання тварин. Навести приклад фрагмента заняття. 

38.  Архітектура. Створення архітектурних споруд у техніці ліплення або живопису. Навести приклад фрагмента заняття. 

39.  Стилі образотворчого мистецтва. Особливості та характерні ознаки. Навести приклад фрагмента заняття  ознайомлення зі 

стилем мистецтва. 

40. Портретний жанр. Послідовність малювання голови людини. Особливості малювання обличчя людини у 1-4-х класах. 
Навести приклад фрагмента заняття. 

41. Побутовий жанр. Особливості малювання транспорту. Навести приклад фрагмента заняття. 

42. Пейзажний жанр. Передача плановості пейзажу. Навести приклад фрагмента заняття. 

43. Види занять з образотворчої діяльності у закладі початкової освіти. Види малювання. Структура занять малювання і 

ліплення. Ознайомлення школярів з творами образотворчого мистецтва.  

44. Загальна характеристика декоративно-прикладного мистецтва України. Методика ознайомлення здобувачів початкової 
освіти із зразками декоративно-прикладного мистецтва. 

45. Види аплікацій. Прийоми вирізування та наклеювання елементів декоративної аплікації за мотивами українського 

ужиткового мистецтва на тему: “Букет”, “Вазон”, “Дерево життя”. Методика виконання декоративної аплікації. 

46. Види інноваційних технік. Матеріали, інструменти та способи виконання малюнків з використанням інноваційних технік. 



Методика використання інноваційних технік та матеріалів у малюванні, ліпленні та аплікації. 

47. Історія та класифікація яворівських іграшок. Елементи та кольори яворівської іграшки. Методика навчання малювання за 

мотивами яворівської іграшки.  

48. Косівська кераміка. Історія косівської кераміки. Елементи та кольори кераміки. Компонування елементів косівської 
кераміки на площині. Методика малювання гончарних виробів за мотивами косівської кераміки.  

49. Елементи та кольори опішнянської кераміки. Історія опішнянської кераміки. Компонування елементів кераміки на 

площині. Методика малювання гончарних виробів за мотивами опішнянської кераміки. 

50. Історія петриківського розпису. Елементи та кольори петриківського розпису. Техніка перехідного мазка. Послідовність 

виконання елементів петриківського розпису. Методика малювання виробів за мотивами петриківського розпису. 

51. Способи ліплення. Ескіз та композиція декоративної пластини. Ліплення елементів та послідовність накладання їх на 
декоративну пластину. Методика навчання декоративного ліплення. 

52. Види скульптури. Ліплення тварини, людини, пташки. Методика ліплення конструктивним, пластичним та комбінованим 

способом. 

53. Види конструювання. Методика організації конструктивної діяльності в початковій школі. 

54. Предметне малювання. Методика малювання музичних інструментів. 

55. Ескіз та композиція сюжетного малюнка. Спостереження навколишньої дійсності. Методика сюжетного малювання. 

56. Ілюстрування літературних творів. Ескіз та композиція ілюстративного малюнка. Розгляд репродукцій картин художників 

на тему ілюстрування літературних творів. Методика малювання ілюстрації до вірша чи казки. 

57. Стилізація. Прийоми стилізації рослинних, зооморфних та антропоморфних мотивів. Правила компонування стилізованих 

елементів в геометричні форми. Методика малювання візерунків в геометричних формах: смужці, крузі, квадраті. 

58. Орнаментальні мотиви настінного розпису. Методика проведення занять у початкових класах. 

59. Витинанка. Види витинанок. Способи вирізування. Методика проведення занять у закладі початкової освіти. 

60. Художнє слово вчителя. Використання технічних засобів навчання. Методика проведення бесід. 

61. Писанкарство. Типологія писанок. Методика проведення занять у 1-4 класах. 

62. Художнє ткацтво. Типологія тканих виробів одягового та інтер’єрного призначення. Методика проведення занять. 

63. Вишивка. Техніки виконання вишивок. Типологія вишитих виробів. Методика проведення занять у початковій школі. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення курсу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема навчальної дисципліни* 
Тижд

ень 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття) 

Література. 

Ресурси в Internet 

Завдання, год Термін  

виконанн

я 

1 Змістовий модуль 1. 

Загальнодидактичні засади 

викладання образотворчого 

мистецтва у початковій школі 
 

Лекція. Тема 1.  
Образотворче мистецтво з 

методикою навчання – педагогічна 

наука 

 

План 

1. Мета, завдання та предмет курсу 

„Образотворче мистецтво з 

методикою навчання”. 

2. Історія розвитку сучасної методики 
образотворчого мистецтва. 

3. Роль принципів дидактики у 

навчально-виховному процесі з 

образотворчого мистецтва у 

початковій школі. 

4. Педагогічні умови навчання 

образотворчого мистецтва у 

початкових класах. 

5. Методологічні засади викладання 

образотворчого мистецтва у 

початковій школі. 
 

Практичне заняття. Тема 1. 

Поняття про малюнок. Види 

образотворчого мистецтва.  

План 

1.Малюнок як один із основних 

засобів зображення видимого світу. 

2. Історія малюнка.  

3. Види малюнків. 

4. Специфіка та характерні 

особливості видів образотворчого 

мистецтва. 
 

Лекція-
презентація 

2 год. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практичне заняття  

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

4. Кириченко М. А. Основи образотворчої 
грамоти: навчальний посібник / М. А. 

Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища 

школа, 2002. – 190 с.: іл. 

5. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 

М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 

6. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в 

початковій школі: Методичний посібник. – К.: 

Інститут педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України, 2007. – 80 с. 

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

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

8. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання у початковій школі : 

навч. посібник. / О. О. Красовська, – Львів.: 

«Новий Світ 2000», 2020. – 292 с. 

9. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у 

початковій школі /Л.М. Масол, О.В. 

Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, І.В .Руденко. –

Харків, 2006. -256 с. 
10. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 

Каравела, 2004. – 304 с. 

 

1. Поясніть, як історичний розвиток 
суспільства впливав на формування 

методів викладання образотворчого 

мистецтва.  

2. Обґрунтуйте принципи розвиваючого 

навчання образотворчого мистецтва 

учнів початкової школи.  

3. Накресліть шляхи підвищення 

ефективності навчання і виховання 

молодших школярів засобами 

образотворчого мистецтва.  

4. Назвіть чинники сприяння 
формуванню знань, умінь і навичок з 

основ образотворчого мистецтва з 

методикою викладання в майбутніх 

вчителів початкової школи. 

5. Розкрийте особливості методики 

викладання образотворчого мистецтва в 

зарубіжній педагогіці. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1-й 
тиждень 

семестру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й 
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семестру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Лекція. Тема 2. 

Методи навчання образотворчого 

мистецтва у початкових класах  

План 

1. Поняття про методи навчання 

образотворчого мистецтва та їх 

класифікація  
2. Зміст методів навчання 

образотворчого мистецтва за 

джерелом передачі та характером 

сприйняття інформації. 

3. Зміст методів навчання 

образотворчого мистецтва за 

характером керівництва розумовою 

діяльністю учнів 

4. Інтерактивні методи навчання 

образотворчого мистецтва. 

5. Методи наукового дослідження в 

педагогіці мистецтва. 

 

 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 2. 

Живопис. Види живопису. 

План 

1. Історія живопису.  

2. Види живопису за характером 

використання фарб.  
3. Види живопису за призначенням.  

4. Види живопису за тематикою 

зображення. 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 
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декоративний розпис: навчальний посібник / 

М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 
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9. Малицька О. В. Образотворче мистецтво з 

методикою навчання : навч.-мет. посіб. / О. В. 

Малицька. – Бердянськ, 2016. – 346 с. 

10. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва 

у початковій школі /Л.М. Масол, О.В. 

Гайдамака, Е.В. Бєлкіна. –Харків, 2006. -256 с. 

11. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 

Каравела, 2004. – 304 с. 

12. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 
скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

 

1. Підготуйтеся до дискусії на тему: 

„Роль традиційних та сучасних 

інтерактивних методів і 

прийомів навчання образотворчого 

мистецтва для формування 

образотворчих знань, умінь 

та навичок молодших школярів”. 
2. Розробіть декілька різновидів бесід: 

вступну, супроводжувальну, підсумкову 

та проблемного характеру до уроків 

образотворчого мистецтва у початкових 

класах. 

3. Обґрунтуйте роль продуктивних 

методів навчання: дослідницького, 

евристичного, проблемного викладу для 

активізації дитячої творчості на уроках 

образотворчого мистецтва 

у початковій школі.  

4. Розробіть завдання дослідницького, 
евристичного, проблемного 

характеру до уроків опанування основ 

образотворчої грамоти: кольору, форми, 

композиції, об’єму, простору. 

4. Складіть таблицю методів навчання 

образотворчого мистецтва у початковій 

школі: Назва методу Суть методу 

Критерії вибору Етап уроку 

 

 

 
 

 

 

2-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2-й 

тиждень 

семестру 

 

 



3 Лекція. Тема 3. 

Дидактичні засоби навчання на 

уроках образотворчого мистецтва  

в початковій школі  

План 

1. Слово вчителя у системі 

дидактичних засобів навчання 
образотворчого мистецтва. 

2. Навчально-методичний комплект до 

уроків образотворчого мистецтва. 

3. Демонстраційний матеріал до 

уроків образотворчого мистецтва. 

4. ТЗН та сучасні технології навчання 

образотворчого мистецтва. 

5. Оснащення кабінету 

образотворчого мистецтва у школі. 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 3. 

Малювання рослин 

План 

1. Зображення форм рослинного світу.  

2. Послідовність малювання листка, 

гілки.  

3. Малювання простих квітів у 

перспективі 

4. Малювання дерев різних порід. 

5. Характерні ознаки дерев.  

 
 

 

 

  

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практичне заняття  

2 год. 
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Розгляньте підручники та посібники-

альбоми з образотворчого мистецтва 

для 1-4 класів. 

Дайте відповіді на запитання. 

1. Хто є автором підручників та 

альбомів-посібників „Образотворче 

мистецтво” для 1- 4 класів? 
2. Згідно яких дидактичних принципів 

розподілено зміст навчально-

ілюстративного матеріалу у 

підручниках та зошитах-посібниках 

„Образотворче мистецтво” для 1- 4 

класів? 

3. Доведіть, що зміст підручників та 

альбомів-посібників відповідає вимогам 

програми „Образотворче мистецтво” 

для 1- 4 класів (відповідність тем і 

розділів підручника, зошита основним 

змістовим лініям навчальної 
дисципліни). 

4. Дайте оцінку змістовій та 

ілюстративній частині підручників та 

навчальних посібників „Образотворче 

мистецтво” для 1- 4 класів: 

а) виразність та величина шрифтів, 

наявність виділених текстових 

фрагментів, наявність умовних 

позначень, їхня роль; 

б) виразність, доступність навчальних 

текстів підручника та рівень 
відповідності віковим, психологічним 

особливостям розвитку учнів 1 - 4 

класів; 

в) якість ілюстративного матеріалу, його 

роль в осмисленні змісту виучуваного 

матеріалу; 

г) класифікуйте наявні різновиди 

післятекстових завдань підручника та 

альбому-посібника їх відповідність 

віковим, психологічним особливостям 

розвитку учнів 1-4 класів; 
 

3-й 

тиждень 

семестру 
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семестру 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 Лекція. Тема 4.  

Урок образотворчого мистецтва у 

початкових класах. Контроль та 

оцінка навчальної діяльності учнів 

на уроці образотворчого мистецтва 

План 

1. Урок - основна форма організації 
навчально-виховного процесу з 

образотворчого мистецтва в 1-4 

класах.  

2. Типи уроків образотворчого 

мистецтва у початкових класах.  

3. Дидактична структура уроку 

образотворчого мистецтва. Етапи 

уроку образотворчого мистецтва та їх 

зміст.  

4. Зміст і дидактичні структури 

нетрадиційних уроків образотворчого 

мистецтва  
5. Форми організації навчально-

пізнавальної діяльності на уроці 

образотворчого мистецтва.  

6. Контроль та оцінка навчальних 

досягнень учнів початкових класів з 

образотворчого мистецтва. 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 4. 

Натюрморт як жанр 

образотворчого мистецтва 

План 

1. Правила зображення предметів з 

натури.  

2. Особливості зображення овочів і 

фруктів. 

3. Малювання квітів. 

4. Зображення предметів побуту. 

5. Композиція натюрморту. 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 
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дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

8. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання у початковій школі : 

навч. посібник. / О. О. Красовська, – Львів.: 
«Новий Світ 2000», 2020. – 292 с. 

9. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у 

початковій школі /Л.М. Масол, О.В. 

Гайдамака, Е.В. Бєлкіна. –Харків, 2006. -256 с. 

10. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 

Каравела, 2004. – 304 с. 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 

скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

12. Яремків М. Композиція: творчі основи 
зображення: навчальний посібник / М. 

Яремків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 

2007. – 112 с.  

1. Опрацюйте дидактичну структуру 

комбінованого уроку образотворчого 

мистецтва для початкових класів. 

2. Розробіть детальний конспект 

комбінованого уроку образотворчого 

мистецтва: 

1) визначити освітні, розвивальні, 
виховні цілі уроку; 

2) визначити ефективні методи, 

прийоми і форми організації навчання 

на кожному етапі уроку для досягнення 

означених цілей; 

3) прокоментувати методику варіанту 

підготовки і проведення кожного етапу 

уроку щодо його психолого-

дидактичної суті та предметного змісту. 

3. Опрацюйте норми оцінювання 

навчальних досягнень учнів з предметів 

художньо-естетичного циклу 
(образотворчого мистецтва) для 

початкових класів. 

 

  

4-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й 

тиждень 
семестру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Лекція. Тема 5. 

Зміст і методика формування знань, 

умінь та уявлень учнів 1-4 класів у 

галузі образотворчого мистецтва з 

навчальної проблеми „композиція” 

План 

1. Головні напрями і завдання 
художньої діяльності з питання 

„композиції” у початковій школі.  

2. Систематизований обсяг 

програмових вимог до формування 

знань, умінь і уявлень молодших 

школярів з навчальної проблеми 

„композиція”.  

3. Формування поняття про 

композицію та основні її 

закономірності і засоби.  

4. Зміст і методика уроків 

тематичного малювання у початкових 
класах.  

 

 

Практичне заняття. Тема 5. 

Композиція 

План 

1. Основні закони та правила 

композиції.  

2. Теоретичні основи композиції.  

3. Необхідність зв’язку та взаємодії 

узгодженості всіх елементів 
композиції.  

4. Прийоми композиції.  

5. Засоби композиції. 

 

 

 

 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 

 

1. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-

прикладне мистецтво: навч.-метод. посіб. Ч. 1 

/ М. В. Гнатюк. – Івано-Франківськ : ЯРИНА, 

2016. – 196 с. : іл. 

2. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-

прикладне мистецтво. Методика навчання 

дітей молодшого віку: навч.- метод. посіб. Ч.2. 
– Івано-Франківськ, 2017. – 246 с.: іл. 

3. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

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

4. Кириченко М. А. Основи образотворчої 

грамоти: навчальний посібник / М. А. 

Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища 

школа, 2002. – 190 с.: іл. 

5. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 

М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 
6. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в 

початковій школі: Методичний посібник. – К.: 

Інститут педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України, 2007. – 80 с. 

7. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

8. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання у початковій школі : 

навч. посібник. / О. О. Красовська, – Львів.: 
«Новий Світ 2000», 2020. – 292 с. 

9. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у 

початковій школі /Л.М. Масол, О.В. 

Гайдамака, Е.В. Бєлкіна. –Харків, 2006. -256 с. 

10. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 

Каравела, 2004. – 304 с. 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 

скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

12. Яремків М. Композиція: творчі основи 
зображення: навчальний посібник / М. 

Яремків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 

2007. – 112 с. 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал. 

2. Підготуйте презентацію та доповідь 

на тему: «Композиція». 

3. Розробіть завдання дослідницького, 

евристичного, проблемного 

характеру до уроків опанування основ 

образотворчої грамоти щодо проблеми 
«композиція». 

4. Розробіть та виконайте в матеріалі 

технологічну карту до уроку композиції 

в початковій школі. 

5. Складіть стислий план-конспект 

уроку образотворчого мистецтва на 

запропоновану тему. Розробіть 

наочність для проведення даного уроку. 

 

5-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 

 
 

 

 

. 



6 Лекція. Тема 6. 

Зміст і методика формування знань, 

умінь та уявлень учнів 1-4 класів у 

галузі образотворчого мистецтва з 

навчальної проблеми „форма” 

План 

1. Систематизований обсяг 
програмових вимог до формування 

знань, умінь і уявлень молодших 

школярів з навчальної проблеми 

„форма”. 

2. Методика відтворення форми 

предметів, конструкції, пропорцій. 

3. Ознайомлення молодших школярів 

з мистецтвом оформлення книги.  

4. Методика виконання ескізу 

сюжетної композиції на теми дитячих 

казок. 

 
 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 6. 

Сюжетне малювання. 

План 

1 .Зображення на теми повсякденного 

життя.  

2. Бесіди за картиною.  

3. Ілюстрування літературних творів. 
4. Особливості сюжетного малювання 

у 1-4-х класах. 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 

 

 

 

 
 

 

  1. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-

прикладне мистецтво: навч.-метод. посіб. Ч. 1 

/ М. В. Гнатюк. – Івано-Франківськ : ЯРИНА, 

2016. – 196 с. : іл. 

2. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-

прикладне мистецтво. Методика навчання 

дітей молодшого віку: навч.- метод. посіб. Ч.2. 
– Івано-Франківськ, 2017. – 246 с.: іл. 

3. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

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

4. Кириченко М. А. Основи образотворчої 

грамоти: навчальний посібник / М. А. 

Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища 

школа, 2002. – 190 с.: іл. 

5. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 

М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 
6. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в 

початковій школі: Методичний посібник. – К.: 

Інститут педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України, 2007. – 80 с. 

7. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

8. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання у початковій школі : 

навч. посібник. / О. О. Красовська, – Львів.: 
«Новий Світ 2000», 2020. – 292 с. 

9. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у 

початковій школі /Л.М. Масол, О.В. 

Гайдамака, Е.В. Бєлкіна. –Харків, 2006. -256 с. 

10. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 

Каравела, 2004. – 304 с. 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 

скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

12. Яремків М. Композиція: творчі основи 
зображення: навчальний посібник / М. 

Яремків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 

2007. – 112 с. 

1. Розробіть завдання дослідницького, 

евристичного, проблемного 

характеру до уроків опанування основ 

образотворчої грамоти щодо проблеми 

«форма». 

2. Виконайте власний варіант 

діагностики знань або вмінь молодших 
школярів з образотворчої діяльності за 

однією з досліджуваних тем.  

Форма – вільна: тести, картки, 

кросворди тощо. Художнє оформлення 

матеріалу є обов’зковим.  

3. Визначте та обґрунтуйте основну 

мету художньо-творчої діяльності.  

Сучасні інноваційні методи і прийоми 

навчання образотворчого мистецтва для 

формування конструктивних, 

композиційних та кольорознавчих вмінь 

та навичок молодших школярів.  
4. Зміст інтегративних художньо-

педагогічних технологій на уроках 

образотворчого мистецтва у початкових 

класах. 

5. Методика проведення підготовчих 

вправ на уроках образотворчого 

мистецтва: графічних, живописних, на 

розвиток тактильних та кінестетичних 

відчуттів, окоміру. 

6. Ігрові художньо-педагогічних 

технології на уроках образотворчого 
мистецтва у початкових класах. 

7. Сугестивні та терапевтичні художньо-

педагогічні технології у навчанні та 

вихованні молодших школярів засобами 

образотворчого мистецтва. 

 

6-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6-й 

тиждень 

семестру 

 



7 Лекція. Тема 7. 

Зміст і методика формування знань, 

умінь та уявлень учнів 1-4 класів у 

галузі образотворчого мистецтва з 

навчальної проблеми „колір” 

План 

1. Головні напрямки роботи за 
навчальною проблемою „колір” в 

програмі „Образотворче мистецтво” 

для 1-4 класів.  

2. Систематизований обсяг знань, 

умінь та уявлень учнів 1-4 класів у 

галузі образотворчого мистецтва 

стосовно навчальної проблеми „колір”  

3. Формування поняття про колір та 

його властивості у молодших 

школярів на уроках образотворчого 

мистецтва. 

4. Формування практичних навичок 
роботи з різними художніми 

матеріалами під час виконання вправ 

на розвиток відчуття кольору 

молодших школярів. 

5. Методика кольорового вирішення 

предметів умовно-плоскої та об’ємної 

форми у початкових класах.  

6. Формування навички емоційно-

естетичної оцінки колориту художніх 

творів на уроках - бесідах про 

мистецтво.  
7. Усвідомлення молодшими 

школярами ролі кольорових 

сполучень у декоративних роботах. 

 

Практичне заняття. Тема 7. 

Кольорознавство. 

План 

1. Поняття про колір та його 

властивості.  

2. Основні та похідні кольори.  

3.  Хроматичні та ахроматичні 
кольори.  

4. Кольори на спектральному крузі.  

5. Теплі та холодні кольори.   

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 

 

1. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-

прикладне мистецтво: навч.-метод. посіб. Ч. 1 

/ М. В. Гнатюк. – Івано-Франківськ : ЯРИНА, 

2016. – 196 с. : іл. 

2. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-

прикладне мистецтво. Методика навчання 

дітей молодшого віку: навч.- метод. посіб. Ч.2. 
– Івано-Франківськ, 2017. – 246 с.: іл. 

3. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

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

4. Кириченко М. А. Основи образотворчої 

грамоти: навчальний посібник / М. А. 

Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища 

школа, 2002. – 190 с.: іл. 

5. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 

М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 
6. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в 

початковій школі: Методичний посібник. – К.: 

Інститут педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України, 2007. – 80 с. 

7. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

8. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання у початковій школі : 

навч. посібник. / О. О. Красовська, – Львів.: 
«Новий Світ 2000», 2020. – 292 с. 

9. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у 

початковій школі /Л.М. Масол, О.В. 

Гайдамака, Е.В. Бєлкіна. –Харків, 2006. -256 с. 

10. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 

Каравела, 2004. – 304 с. 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 

скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

12. Яремків М. Композиція: творчі основи 
зображення: навчальний посібник / М. 

Яремків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 

2007. – 112 с. 

1. Підготуйте реферат на одну з тем: 

„Живопис – різновид образотворчого 

мистецтва”, „Техніки живопису”, 

„Жанри живопису”. 

2. Опрацюйте основні кольорознавчі 

поняття. Виготуйте навчально-

методичні таблиці з основ 
кольорознавства: „Основні та додаткові 

кольори”, „Теплі та холодні кольори”, 

„Кольоровий спектр”, „Хроматичні та 

ахроматичні кольори”. 

3. Розробіть різні види підготовчих 

вправ для уроків образотворчого 

мистецтва з опанування кольору на 

розвиток відчуття, сприймання і 

відтворення кольорів. 

4. Ознайомтеся з основними 

кольоровими сполученнями 

українського народного 
образотворчого мистецтва. Розкрийте 

зміст символіки кольору в народному 

мистецтві. 

5. Доберіть 3-4 репродукції живописних 

картин різних жанрів для здійснення 

емоційно-естетичної оцінки їх колориту. 

 

7-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7-й 

тиждень 

семестру 

 



8 Лекція. Тема 8. 

Зміст і методика формування знань, 

умінь та уявлень учнів 1-4 класів у 

галузі образотворчого мистецтва з 

навчальних проблем „об’єм” і 

„простір” 

План 
1. Навчально-творчі завдання з 

ліплення у початкових класах.  

2. Систематизований обсяг знань, 

умінь та уявлень учнів 1-4 класів у 

галузі образотворчого мистецтва 

стосовно проблем „об’єм” і „простір”. 

3. Формування поняття про 

скульптуру і ліплення у молодших 

школярів.  

4. Матеріали та приладдя для роботи з 

ліплення у початковій школі.  

5. Способи і прийоми ліплення 
об’ємних виробів з глини і пластиліну.  

6. Методика навчання ліплення у 

початкових класах. 

7. Методика навчання передачі 

простору в дитячих роботах. 

 

 
Практичне заняття. Тема 8. 

Інтер’єр та екстер’єр. 

План 

1. Малювання інтер’єра у фронтальній 

перспективі. 

2. Послідовність малювання 
екстер’єра у фронтальній перспективі. 

3. Послідовність малювання та 

екстер’єра у кутовій перспективі. 

4. Особливості малювання інтер’єра 

та екстер’єра у початковій школі. 

 

 

Контроль знань за модулем 1 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знань 1 

год. 

1. Антонович Є. А. Малюнок і живопис: 

навчальний посібник / Є. А. Антонович – К.: 

Вища школа, 1990. – 84 с. 

2. Беличко Ю.В. Український живопис: сто 

вибраних творів / Ю.В. Беличко. – К.: 

Мистецтво, 1989. – 191 с.  

3. Горошко  Н.А. Зображувальна    діяльність  
у  дошкільному  навчальному  закладі: 

навчальний посібник / Н.А. Горошко. – Х.: 

Основа, 2007. – 176 с.                                                                       

4. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

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

5. Кириченко М. А. Основи образотворчої 

грамоти: навчальний посібник / М. А. 

Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища 

школа, 2002. – 190 с.: іл. 

6. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 
М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 

7. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

8. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 

Каравела, 2004. – 304 с. 

9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному 
навчальному закладі: підручник/ Г.В. 

Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. 

Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: 

Слово, 2010. – 376 с.: іл. 

10. Терещенко О.П. Розвиток творчості 

старшого дошкільника в образотворчій 

діяльності. – К.: Світич, 2009 . 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 

скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

12. Яремків М. Композиція: творчі основи 
зображення: навчальний посібник / М. 

Яремків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 

2007. – 112 с. 

1. Розробіть завдання дослідницького, 

евристичного, проблемного 

характеру до уроків опанування основ 

образотворчої грамоти щодо проблеми 

«об’єм» і «простір». 

2. Подайте характеристику складових 

художнього образу в творі мистецтва.  
3. Виконайте порівняльний аналіз 

жанрового розподілу площинних та 

об’ємних просторових мистецтв.  

4. Зробіть порівняльний аналіз 

жанрового розподілу графічного 

мистецтва та живопису, живопису та 

скульптури. 

5. Розробіть та виконайте в матеріалі 

технологічну карту до уроку 

паперопластики в початковій школі.   

8-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8-й 

тиждень 

семестру 

 



9 Змістовий модуль 2. 

Організація образотворчої 

діяльності у початковій школі 

 

Лекція. Тема 9. 

Зміст і методика сприймання 

естетичних явищ дійсності і творів 

образотворчого мистецтва в 1-4 

класах 

План 

1. Роль художнього сприймання в 

естетичному вихованні молодших 

школярів. 

2. Зміст і завдання розділу 

„Сприймання” програми 

„Образотворче мистецтво” для 1-4 

класів.  

3. Систематизований обсяг знань, 

умінь і уявлень учнів 1-4 класів у 
галузі образотворчого мистецтва 

стосовно навчальної проблеми 

„сприймання”. 

4. Аналіз художніх творів різних 

жанрів на уроці образотворчого 

мистецтва в початкових класах. 

5. Методика проведення уроків 

сприймання мистецтва у початкових 

класах. 

6. Ведення мистецтвознавчих 

словників на уроці сприймання 
мистецтва. 

 

 

Практичне заняття. Тема 9. 

Український народний 

декоративний розпис 

План 

1. Орнаментальні мотиви настінного 

розпису.  

2. Методика проведення занять у 

закладах початкової освіти. 
 

 

 

 

 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 

 

1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне 

мистецтво: навчальний посібник / Є. А. 

Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. 

Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 

2. Горошко  Н.А. Зображувальна    діяльність  

у  дошкільному  навчальному  закладі: 

навчальний посібник / Н.А. Горошко. – Х.: 
Основа, 2007. – 176 с.                                                                       

3. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове 

мистецтво. Словник. Т.1/ Я.П. Запаско, І.В. 

Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, 

В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. 

Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 

2000. – 364 с., - 316 іл.   

4. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

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

5. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 
М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 

6. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

7. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне 

мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: 

Вид. Дім «Слово», 2009. -172 с. 

8. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 
Каравела, 2004. – 304 с. 

9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному 

навчальному закладі: підручник/ Г.В. 

Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. 

Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: 

Слово, 2010. – 376 с.: іл. 

10. Терещенко О.П. Розвиток творчості 

старшого дошкільника в образотворчій 

діяльності. – К.: Світич, 2009 . 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 
скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал. 

2. Проведіть діагностику естетичного 

сприйняття учнів однієї вікової групи, 

використовуючи одну із 

запропонованих діагностичних методик. 

Аналіз результатів (кількісний і якісний) 

подайте в письмовому вигляді. 
3. Проаналізуйте діагностичні методики, 

що використовуються для моніторингу 

художньо-естетичного розвитку учнів. 

4. Запропонуйте свій варіант 

діагностики художньо-естетичного 

розвитку учнів (форма вільна: тести, 

картки, кросворди і т. ін.). 

5. Подайте загальну характеристику 

запропонованих викладачем творів 

мистецтва (автор і назва, місце та час 

створення, історія втілення задуму, 

символічний зміст).  
 

9-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9-й 

тиждень 

семестру 

 



10 Лекція. Тема 10. 

Зміст і методика позакласної, 

позаурочної та позашкільної роботи 

з образотворчого мистецтва з 

молодшими школярами 

План 

1. Мета та основні завдання 
естетичного виховання у позаурочній, 

позакласній роботі та позашкільних 

навчальних закладах.  

2. Принципи організації позаурочної, 

позакласної та позашкільної освіти з 

образотворчого мистецтва.  

3. Позаурочна робота з 

образотворчого мистецтва у 

початкових класах.  

4. Позакласна робота з образотворчого 

мистецтва з учнями молодшого 

шкільного віку.  
5. Позашкільна освіта художньо-

естетичного спрямування учнів 

початкової школи. 

 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 10. 

Гурткова робота. 

План 

1. Гурткова робота з образотворчої 
діяльності у закладі початкової освіти. 

2. План роботи гуртка.  

3. Принципи організації гурткової 

роботи у початковій школі. 

 

 

 

 

 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 

 

1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне 

мистецтво: навчальний посібник / Є. А. 

Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. 

Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 

2. Горошко  Н.А. Зображувальна    діяльність  

у  дошкільному  навчальному  закладі: 

навчальний посібник / Н.А. Горошко. – Х.: 
Основа, 2007. – 176 с.                                                                       

3. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове 

мистецтво. Словник. Т.1/ Я.П. Запаско, І.В. 

Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, 

В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. 

Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 

2000. – 364 с., - 316 іл.   

4. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

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

5. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 
М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 

6. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

7. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне 

мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: 

Вид. Дім «Слово», 2009. -172 с. 

8. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 
Каравела, 2004. – 304 с. 

9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному 

навчальному закладі: підручник/ Г.В. 

Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. 

Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: 

Слово, 2010. – 376 с.: іл. 

10. Терещенко О.П. Розвиток творчості 

старшого дошкільника в образотворчій 

діяльності. – К.: Світич, 2009 . 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 
скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

 

1. Проаналізуйте елементи музейної 

педагогіки у позакласній роботі з 

образотворчого мистецтва.  

2. Підготуйте повідомлення на тему: 

„Художньо-естетичне виховання учнів у 

шкільних музеях”. 

3. Розробіть позаурочний виховний 
захід з образотворчого мистецтва для 

учнів 4-тих класів (на вибір: година 

спілкування з мистецтвом „Мистецтво 

навколо нас”; вікторина „У світі 

прекрасного” та ін.). 

4. Складіть план гуртка художньої 

творчості для учнів 2-го класу на І 

півріччя. 

 

 

10-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10-й 

тиждень 

семестру 

 



11 Лекція. Тема 11. 

Мистецтво як соціальне та 

культурне явище 

План 

1. Філософська сутність мистецтва. 

2. Суспільні функції мистецтва 

3. Художній твір і художній образ 
4. Структура художнього образу 

5. Критерії розподілу мистецтв на 

групи  

 

 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 11. 

Петриківський розпис  

План 

1. Історія петриківського розпису.  
2. Елементи та кольори 

петриківського розпису.  

3. Техніка перехідного мазка.  

4. Послідовність виконання елементів 

петриківського розпису. 

5. Методика малювання виробів за 

мотивами петриківського розпису. 

 

 

 

 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 
 

1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне 

мистецтво: навчальний посібник / Є. А. 

Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. 

Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 

2. Горошко  Н.А. Зображувальна    діяльність  

у  дошкільному  навчальному  закладі: 

навчальний посібник / Н.А. Горошко. – Х.: 
Основа, 2007. – 176 с.                                                                       

3. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове 

мистецтво. Словник. Т.1/ Я.П. Запаско, І.В. 

Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, 

В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. 

Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 

2000. – 364 с., - 316 іл.   

4. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

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

5. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 
М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 

6. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

7. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне 

мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: 

Вид. Дім «Слово», 2009. -172 с. 

8. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 
Каравела, 2004. – 304 с. 

9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному 

навчальному закладі: підручник/ Г.В. 

Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. 

Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: 

Слово, 2010. – 376 с.: іл. 

10. Терещенко О.П. Розвиток творчості 

старшого дошкільника в образотворчій 

діяльності. – К.: Світич, 2009 . 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 
скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

 

1. Проаналізуйте особливості мистецтва 

як форми суспільної свідомості.  

2. Розкрийте якісні ознаки мистецтва як 

типу духовного досвіду.  

3. Охарактеризуйте витоки мистецтва.  

4. Проаналізуйте соціальні функції 

мистецтва.  
5. Визначте провідну функцію 

мистецтва в сучасному суспільстві. 

Обґрунтуйте свою точку зору.  

6. Проаналізуйте діалектику загального 

та індивідуально-неповторного в 

структурі художнього образу.  

7. Охарактеризуйте відмінності 

предметно-практичної образності і 

художнього образу.  

 

11-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-й 

тиждень 

семестру 
 



12 Лекція. Тема 12. 

Види просторових мистецтв 

План 

1. Специфіка просторових мистецтв 

2. Структура просторових мистецтв: 

графіка, живопис, скульптура, 

архітектура, декоративно-ужиткове 
мистецтво.  

3. Дизайн як вид просторових 

мистецтв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 12. 

Косівська кераміка. 

 План 

1. Історія косівської кераміки.  

2. Елементи та кольори кераміки.  

3. Компонування елементів косівської 

кераміки на площині.  

4. Методика малювання гончарних 

виробів за мотивами косівської 

кераміки. 

 

 
 

 

 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практичне заняття  

2 год. 

 

1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне 

мистецтво: навчальний посібник / Є. А. 

Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. 

Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 

2. Горошко  Н.А. Зображувальна    діяльність  

у  дошкільному  навчальному  закладі: 

навчальний посібник / Н.А. Горошко. – Х.: 
Основа, 2007. – 176 с.                                                                       

3. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове 

мистецтво. Словник. Т.1/ Я.П. Запаско, І.В. 

Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, 

В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. 

Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 

2000. – 364 с., - 316 іл.   

4. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

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

5. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 
М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 

6. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

7. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне 

мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: 

Вид. Дім «Слово», 2009. -172 с. 

8. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 
Каравела, 2004. – 304 с. 

9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному 

навчальному закладі: підручник/ Г.В. 

Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. 

Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: 

Слово, 2010. – 376 с.: іл. 

10. Терещенко О.П. Розвиток творчості 

старшого дошкільника в образотворчій 

діяльності. – К.: Світич, 2009 . 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 
скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

 

1. Подайте стислий теоретичний аналіз 

структури просторових мистецтв.  

2. Визначте функції графіки.  

3. Обґрунтуйте, чому абстрактне 

мистецтво також є формою відтворення 

дійсності.  

4. Зробіть стислий аналіз історичної 
динаміки графічного мистецтва.  

5. Зробіть аналіз функцій скульптури в 

архітектурі та інтер’єрі.  
6. Проаналізуйте риси сучасного 

живописного мистецтва та зробіть 

порівняльний аналіз сучасного та 

класичного живопису.  

7. Подайте загальну характеристику 

запропонованих викладачем творів 

мистецтва (автор і назва, місце та час 

створення, історія і втілення задуму, 

символічний зміст, вид мистецтва, 
техніка). 

12-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12-й 

тиждень 

семестру 

 



13 Лекція. Тема 13. 

Жанри та техніки просторових 

мистецтв 

План 

1. Поняття жанру в мистецтві  

2. Жанри у просторових мистецтвах. 

3. Техніки в просторових мистецтвах: 
техніки графіки, живопису, 

скульптури. 

 

 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 13. 

Аплікація 

 План 

1. Види аплікацій.  

2. Прийоми вирізування та 
наклеювання елементів декоративної 

аплікації за мотивами українського 

ужиткового мистецтва на тему: 

“Букет”, “Вазон”, “Дерево життя”.  

3. Методика виконання декоративної 

аплікації за мотивами українського 

ужиткового мистецтва. 

 

 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 

 

 

1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне 

мистецтво: навчальний посібник / Є. А. 

Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. 

Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 
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навчальний посібник / Н.А. Горошко. – Х.: 
Основа, 2007. – 176 с.                                                                       

3. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове 

мистецтво. Словник. Т.1/ Я.П. Запаско, І.В. 

Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, 

В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. 

Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 
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228с. 

6. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

7. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне 

мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: 

Вид. Дім «Слово», 2009. -172 с. 

8. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 
Каравела, 2004. – 304 с. 

9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному 

навчальному закладі: підручник/ Г.В. 

Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. 

Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: 

Слово, 2010. – 376 с.: іл. 

10. Терещенко О.П. Розвиток творчості 

старшого дошкільника в образотворчій 

діяльності. – К.: Світич, 2009 . 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 
скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

 

1. Оберіть твір просторового мистецтва 

із запропонованих викладачем, зробіть 

його аналіз, на основі якого підготуйте 

презентацію.  

2. Зробіть порівняльний аналіз 

жанрового розподілу графічного 

мистецтва та живопису, живопису та 
скульптури. 

4.  Здійсніть порівняльний аналіз 

критеріїв, за якими визначається 

розподіл мистецтв на види, жанри, та 

техніки.  

5. Розробіть систему вправ для учнів 

початкової школи, спрямованих на 

оволодіння ними елементарними 

засобами компонування простих форм 

на площині аркуша.  

6. Підготуйте наочність для оптимізації 

процесу оволодіння учнями початкової 
школи елементарними засобами 

компонування простих форм на 

площині аркуша.  

7. Розкрийте символічну природу 

образної мови мистецтва та 

охарактеризуйте історичний процес її 

становлення. 

13-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13-й 

тиждень 

семестру 

 



14 Лекція. Тема 14. 

Дитяча образотворча діяльність як 

форма активного ставлення дитини 

до дійсності 

План 

1. Історія наукового осмислення 

дитячої образотворчої діяльності. 
2. Специфіка дитячої образотворчої 

діяльності. 

3. Роль дитячої образотворчої 

діяльності в загальному розвитку 

дитини. 

4. Функції дитячої образотворчої 

діяльності.  
5. Періодизація дитячої образотворчої 

діяльності  
6. Художня специфіка дитячого 

малюнка. 
7. Схема в дитячій образотворчій 

діяльності. 

 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 14. 

Витинанка. 

 План 

1. Історія витинанки. 

2. Види витинанок.  

3. Способи вирізування.  

4. Методика проведення занять у 

закладі початкової освіти. 

 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 

 

 

1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне 

мистецтво: навчальний посібник / Є. А. 

Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. 

Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 

2. Горошко  Н.А. Зображувальна    діяльність  
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В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. 

Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 

2000. – 364 с., - 316 іл.   

4. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

пос. – К.: Вид. Дім «Слово», 2007. -296 с. 
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декоративний розпис: навчальний посібник / 
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228с. 

6. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

7. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне 

мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: 

Вид. Дім «Слово», 2009. -172 с. 

8. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 
Каравела, 2004. – 304 с. 

9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному 

навчальному закладі: підручник/ Г.В. 

Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. 

Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: 

Слово, 2010. – 376 с.: іл. 

10. Терещенко О.П. Розвиток творчості 

старшого дошкільника в образотворчій 

діяльності. – К.: Світич, 2009 . 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 
скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

 

1. Охарактеризуйте найперші зарубіжні 

дослідження дитячої образотворчої 

діяльності. 

2. Подайте стислий аналіз вітчизняних 

досліджень дитячої образотворчої 

діяльності кінця XIX - початку XX 

століття.  
3. Опишіть вітчизняні та зарубіжні 

дослідження дитячої образотворчої 

діяльності XX століття.  

4. Зробіть стислий аналіз історичної 

динаміки вивчення феномена дитячого 

малювання.  

5. Порівняйте критерії професійного та 

дитячого мистецтва.  

6. Здійсніть характеристику феномена, 

який в сучасній психолого-педагогічній 

науці називають «дитячим 

малюванням».  
7. Проведіть діагностику естетичного 

сприйняття учнів однієї вікової групи 

(на вибір), використовуючи одну із 

запропонованих діагностичних методик. 

Аналіз результатів (кількісний і якісний) 

подайте в письмовому вигляді.  

 

14-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

14-й 

тиждень 

семестру 

 



15 Лекція. Тема 15. 

Система художньої освіти в 

сучасній початковій школі 

План 

1. Художня освіта в початковій школі. 

Основні нормативні документи в 

галузі художньої освіти. 
2. Освітня галузь «Мистецтво» в 

початковій школі. 

3. Зміст, форми та методи навчання 

молодших школярів образотворчої 

діяльності. 

4. Прийоми активізації 

образотворчості в 1-4-х класах. 
5. Особливості організації естетичного 

сприймання в початковій школі 

 

 

 

 

 
Практичне заняття. Тема 15. 

Скульптура 

План 

1. Види скульптури.  

2. Ліплення пташки, тварини, людини.  

3.Методика ліплення конструктивним, 

пластичним та комбінованим 
способом у початковій школі. 

 

 

 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 
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8. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 
Каравела, 2004. – 304 с. 

9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному 

навчальному закладі: підручник/ Г.В. 

Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. 

Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: 

Слово, 2010. – 376 с.: іл. 

10. Терещенко О.П. Розвиток творчості 

старшого дошкільника в образотворчій 

діяльності. – К.: Світич, 2009 . 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 
скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

 

1.На основі аналізу «Концепції 

художньо-естетичного виховання учнів 

у загальноосвітніх навчальних 

закладах» визначте цілі, завдання та 

методологічні принципи сучасної 

художньої освіти.  

2. Проаналізуйте художньо-педагогічні 
системи ХХ століття.  

3. Визначте специфічні проблеми 

сучасного суспільства в сфері 

художньої культури.  

4. Подайте характеристику педагогічних 

принципів найвідоміших представників 

художньої освіти.  

5. Визначте основні напрямки 

викладання образотворчого мистецтва в 

умовах модернізації освіти.  

6. Охарактеризуйте сучасну політику 

держави в галузі художньої освіти.  
7. Проаналізуйте сучасні засоби 

діагностики художніх здібностей 

дитини молодшого шкільного віку.  

8. Складіть синхроністичну таблицю 

розвитку художньої освіти (в конкретні 

історичні періоди).  

9. Подайте перелік основних художніх 

понять, що характеризують певну 

систему художньої освіти.  

10. Визначте роль мистецтва в процесах 

виховання та освіти в різні культурно-
історичні епохи. 
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16 Лекція. Тема 16. 

Оцінювання навчальних досягнень 

молодших школярів з образотворчої 

діяльності 

План 

1. Структура готовності молодшого 

школяра до образотворчої діяльності. 
2. Критерії оцінювання дитячих робіт. 

3. Технології образотворчої діяльності 

в початковій школі. 

4. Художні техніки образотворчої 

діяльності молодших школярів. 

 

 

Практичне заняття. Тема 16. 

Інноваційні техніки 

План 

1. Види інноваційних технік.  

2. Матеріали, інструменти та способи 
виконання малюнків з використанням 

інноваційних технік.  

3. Методика використання 

інноваційних технік та матеріалів у 

малюванні, ліпленні та аплікації. 

 

 

 

Контроль знань за модулем 2 

 

Лекція-

презентація 

2 год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  

2 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знань 2 

год. 

 

1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне 

мистецтво: навчальний посібник / Є. А. 

Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. 

Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 

2. Горошко  Н.А. Зображувальна    діяльність  

у  дошкільному  навчальному  закладі: 

навчальний посібник / Н.А. Горошко. – Х.: 
Основа, 2007. – 176 с.                                                                       

3. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове 

мистецтво. Словник. Т.1/ Я.П. Запаско, І.В. 

Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, 

В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. 

Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 

2000. – 364 с., - 316 іл.   

4. Кардашов В.М. Теорія та методика 

викладання образотворчого мистецтва. Навч. 

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

5. Кириченко М.А. Український народний 

декоративний розпис: навчальний посібник / 
М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 

228с. 

6. Котляр В.П. Основи образотворчого 

мистецтва і методика художнього виховання 

дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: 

Кондор, 2006. – 200 с. 

7. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне 

мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: 

Вид. Дім «Слово», 2009. -172 с. 

8. Михайленко В.Є. Основи композиції: 

навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: 
Каравела, 2004. – 304 с. 

9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному 

навчальному закладі: підручник/ Г.В. 

Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. 

Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: 

Слово, 2010. – 376 с.: іл. 

10. Терещенко О.П. Розвиток творчості 

старшого дошкільника в образотворчій 

діяльності. – К.: Світич, 2009 . 

11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, 
скульптура : навчальний посібник / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

1. Визначте загальні та відмінні 

навчальні проблеми сучасних методик 

навчання молодших школярів 

образотворчої діяльності.  

2. Здійсніть порівняльний аналіз 

варіантів діагностики художньо-творчих 

здібностей молодших школярів: – за 
методикою О. Мєлік-Пашаєва; – за 

методикою О.Торшилової та Т. 

Морозової.  

3. Проаналізуйте засоби діагностики 

художніх здібностей дитини. 

4. Розробіть авторський урок 

образотворчого мистецтва з 

урахуванням сучасних методичних та 

дидактичних вимог.  

5. Виконайте в матеріалі ілюстрований 

календарний план з образотворчої 

діяльності в початковій школі. 
6. Проведіть у студентській групі 

моніторинг художньо-творчого 

розвитку студентів за методикою «5 

малюнків». Результати оформіть у 

вигляді доповіді. 
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