
Назва: Технології викладання фахових методик

1. Ідентифікація
Шифр: 3.01.ННД.09 Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів відповідних ECTS:8
Загальна кількість годин: 240  год.
Тижневих годин: І семестр – 2,2  год.

Нормативна
Курс: VІ
Семестр: І
Лекції: 22
Практичні заняття: 28
Самостійна робота: 190
Вид контролю: екзамен

2. Мета курсу: розкрити теоретико-методичні аспекти з організації занять

та  здійснення  навчально-виховного  процесу  у  ЗВО  І-ІV рівня  акредитації;

сформувати у студентів уміння і навички ефективного поєднання на практиці

теоретичних  знань  з  інноваційними  педагогічними  методиками  викладання

фахових дисциплін, професійну готовність до викладання фахових методик у

ЗВО.

   Опис курсу.
         Кредит 1. Теоретичні засади готовності педагога до інноваційної 
діяльності
Тема 1. Педагогічна інноватика в сучасній освіті.
Інноваційність як ознака сучасності. Необхідність інтенсивного реформування 
освіти. Освітні тенденції розвитку системи і змісту навчання в сучасному світі. 
Умови розвитку і підготовки людини до життя, що забезпечує освіта. 
Залежність стану освіти і перспектив її розвитку від держави. Кругообіг якості 
освіти.
Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів. Сутність 
педагогічної інноватики. Види новизни у педагогіці. Класифікація педагогічних 
нововведень.
Тема 2. Педагогічна технологія.
Технологія як наука про майстерність. Передумови виникнення поняття 
«технологія». Види технологій, їх коротка характеристика.
Історичні аспекти педагогічної технології. Періоди трансформації терміна 
«технологія освіти»: 1-й – 1940-1950 роки; 2-й – середина 50-х – 60-ті роки; 3-й 
– 70-ті роки ХХ століття; 4-й – 80-ті роки ХХ століття – початок ХХІ століття. 
Сутність і особливості педагогічної технології. Класифікація педагогічних 
технологій за рівнем застосування, філософською основою, науковою 
концепцією, ставленням до дитини, орієнтацію на особистісні структури, типом
організації та управління пізнавальною діяльністю. Основні ознаки педагогічної
технології.
Тема 3. Особливості інноваційної педагогічної діяльності.
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Сутність інноваційної педагогічної діяльності. Інноваційний педагогічний 
експеримент. Передовий педагогічний досвід і його критерії. Новаторський 
педагогічний досвід. Етапи створення передового педагогічного досвіду. Форми
залучення педагогів до інноваційної діяльності.
Кредит 2. Характеристика сучасних технологій у дошкільній освіті
Тема 1. Педагогічна технологія Марії Монтессорі.
Розвиток  педагогічної  системи  Марії  Монтессорі.  Основні  положення,  що
характеризують сутність педагогічної теорії М. Монтессорі: виховання повинно
бути  вільним,  індивідуальним,  спиратися  на  відомості  спостережень  за
дитиною. Провідна ідея технології М. Монтессорі.
Тема 2. Педагогічна технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка.

Технологія  фізичного  виховання,  що  спрямована  на  розвиток  і
оздоровлення  дітей.  Основні  професійні  заповіді  М.  Єфименка.  Особливості
«Театру  фізичного  розвитку  та  оздоровлення  дітей».  Критерії  майстерності
педагога-інструктора з фізичного виховання. Поєднання рухової та мовленнєвої
діяльності у фізичному вихованні.
Тема 3. Технології розвивального навчання.
Історико-педагогічні  засади  проблеми  розвитку.  Запровадження  терміна
«розвивальне  навчання».  Віхи  становлення  теорії  розвивального  навчання.
Технологія  розвивального  навчання  Л. Занкова.  Методика  організації
цілеспрямованої навчальної діяльності.

Кредит 3. Теоретико-методичні основи інтерактивних технологій.
Тема 1. Технологія проектування.
Історія виникнення технології.  Зародження методу проектів у 20-х роках ХХ
століття.  Концептуальні  положення  проектної  технології:  реалізація
особистісно-орієнтованого  навчання  в  процесі  конкретної  праці  дитини;
інтегрування  знань,  умінь  із  різних  галузей  науки,  техніки,  творчості;
результати  повинні  бути  «відчутні»;  комплексне  використання  педагогом
дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів.
Тема 2. Теоретичні основи інтерактивних технологій.
Поняття  інтерактивного  навчання.  «Пасивна»,  «активна»  та  «інтерактивна»
моделі  навчання,  їх  короткі  характеристики.  «піраміда  навчання».  Сутність
інтерактивного навчання. Класифікація інтерактивних методів навчання.
Тема 3. Характеристика інтерактивних технологій.
Технології кооперативного навчання: робота в парах (один проти одного, один –
вдвох   –  усі  разом,  «думати,  працювати  в  парі,  обмінюватися  думками»);
ротаційні  (змінювані)  трійки;  робота  в  парах і  четвірках;  карусель;  робота  в
малих групах; акваріум. Методика їх проведення.
Технології колективно-групового навчання: обговорення проблеми в загальному
колі; мікрофон; мозковий штурм; незакінчені речення; аналіз ситуації; дерево
рішень. Методика їх проведення.

Кредит 4. Технологія викладання методики образотворчого мистецтва.
Тема  1. Мета та завдання  курсу  «Технологія  викладання  методики

образотворчого мистецтва».
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Актуальність  вивчення  дисципліни  «Технологія  викладання  методики
образотворчого  мистецтва».  Об’єкт,  предмет,  завдання  курсу.  Завдання
підготовки та характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня 012 «Магістр».
Особливості  підготовки  за  напрямами:  наукова  та  викладацька  діяльність,
організаційно-управлінська діяльність, розробка відповідних професіограм.

Тема 2. Історичний огляд методів навчання образотворчого мистецтва.
Виникнення інтересу до дитячого малюнка в кінці ХІХ на початку ХХ століття
(Д.  Саллі,  К.  Річчі,  та  ін.).  Праці  учених,  присвячені  дитячому малюнку (Л.
Ортанський,  К.  Лепілов,  Ф.  Шмідт,  В.  Бехтерєв,  А.  Бакушинський  та  ін.).
Дослідження психологічних закономірностей дитячої образотворчої діяльності
в працях Б. Теплова, Л. Виготського, В. Кирієнко, В. Мухіної, М. Поддьякова та
ін.  Теоретична  спадщина  видатних  дослідників  у  галузі  навчання  дітей
образотворчої діяльності: Є. Фльоріна, Н. Сакуліна,    З. Лиштван, Т. Комарова,
Н. Халезова та ін.

Тема 3. Навчальний план і навчальна програма дисципліни «Технологія
викладання методики образотворчого мистецтва».

Аналіз  навчального  плану  дисципліни  «Технологія  викладання  методики
образотворчого  мистецтва».  Тривалість  викладання  курсу.  Форми  та  їх
співвідношення  в  організації  роботи  та  контролі  викладання  цієї  навчальної
дисципліни.  Її  зв'язок з  іншими дисциплінами навчального плану.  Принципи
побудови  навчальної  програми.  Теоретичні  засади,  методичне  спрямування
курсу.  Практична  підготовка  студентів.  Послідовність,  систематичність,
концентричність викладу змісту. Наукові основи і надбання в галузі естетичного
виховання та їх зв'язок із сучасними орієнтаціями дошкільної педагогіки. Добір
форм роботи над змістом програми. Послідовність викладу змісту за розділами
програми.

Кредит  5.  Методичні  основи  дисципліни  «Технологія  викладання
методики образотворчого мистецтва»

Тема  1.  Форми  організації  роботи  студентів  з  вивчення  дисципліни
«Технологія викладання методики образотворчого мистецтва».

Лекційна  форма  роботи  зі  студентами  в  процесі  вивчення  дисциплін
образотворчого  циклу.  Планування  змісту  лекції.  Співпраця  викладача  і
студентів  (магістрів)  під  час  лекції.  Типові  методи  роботи  під  час  лекції:
монолог,  діалог,  взаємні  запитання,  цитування,  ілюстрації,  демонстрації,
короткотривалі  індивідуальні  та  групові  завдання,  проблемні  ситуації.
Самостійна  робота  студентів  як  засіб:  доповнення  та  поглиблення  знань,
здобутих  під  час  лекції;  підготовки  до  семінарських,  практичних  занять,
колоквіумів тощо. Доступний зміст і посильний обсяг самостійної роботи для
магістрантів.  Роль  і  місце  викладача  та  студентів  на  практичному  занятті.
Структурування  різних  тем  програми  згідно  форм  та  методів  її  реалізації.
Адекватність  дібраного  методу  до  певного  змісту  програми  навчальної
дисципліни.

Тема 2. Методи і прийоми співпраці викладачів і студентів (магістрантів)
у  процесі  вивчення  курсу  «Технологія  викладання  методики
образотворчого  мистецтва».  Класифікація  методів  навчання  студентів  у
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процесі  засвоєння  курсу «Технологія  викладання  методики  образотворчого
мистецтва». Основні підходи різних авторів до класифікації методів навчання
студентів. Критерії вибору методів. Методи як спосіб самореалізації викладача і
студентів.

Тема  3.  Особливості  викладання  дисциплін  художньо-естетичного
циклу.

Методичні  аспекти  викладання  фахових  мистецьких  дисциплін.
Проектування змісту мистецьких дисциплін у ЗВО; теоретико-методологічні та
дидактичні аспекти. Мистецька підготовка в галузі образотворчого мистецтва в
контексті нової парадигми фахової освіти у вищій школі.

Кредит 6. Технологія ознайомлення дітей дошкільного віку з різними
видами образотворчого мистецтва

Тема 1. Технологія ознайомлення дітей дошкільного віку з різними
видами  образотворчого  мистецтва  (живопис,  графіка,  скульптура,
архітектура, декоративно-прикладне мистецтво).

Мистецтво як форма суспільної свідомості,  спосіб відображення життя,
думок  і  почуттів  творця  в  художніх  образах.  Художній  образ  як  форма
художнього мислення в мистецтві, його властивості. Технологія ознайомлення
дітей дошкільного віку з різними видами образотворчого мистецтва (живопис,
графіка, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво).
Тема 2. Методика навчання дітей дошкільного віку  різним видам 
зображувальної діяльності у ЗДО (малювання, ліплення, аплікація, 
конструювання).
Естетичний розвиток дітей формування потреб і здібностей до занять 
образотворчою діяльністю. Різноманітність підходів до класифікації методів і 
прийомів навчання образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. 
Спрямування методів на активізацію суб’єкт-суб’єктних взаємин у процесі 
навчання образотворчої діяльності. Поєднання різних методів і прийомів у 
педагогічному процесі, їх вибір залежно від мети, завдань, віку та досвіду дітей.
Форми організації образотворчої діяльності дітей у дошкільному навчальному 
закладі.
Тема 3. Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях із зображувальної 
діяльності в ЗДО. Оволодіння нетрадиційними техніками зображувальної 
діяльності.
Особливості творчості дітей дошкільного віку. Завдання естетичного розвитку 
дітей дошкільного віку. Створення умов щодо розвитку творчості у дітей 
дошкільного віку. Методичні рекомендації щодо розвитку художньої творчості у
дітей дошкільного віку; ознайомлення з художніми матеріалами; ознайомлення 
дітей із кольором; використання психогімнастики на заняттях; імпровізовані 
казки; фантазування на заняттях з образотворчої діяльності; використання 
музики на заняттях з образотворчої діяльності; сенсомоторні вправи для 
підготовки руки дитини до зображувальної діяльності; вправи зі словом на 
заняттях із образотворчої діяльності. Методика ознайомлення дітей з 
нетрадиційними техніками зображувальної діяльності.
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Тема 4. Планування та організація самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Технологія викладання методики образотворчого мистецтва».
Роль самостійної діяльності в опануванні змістом дисципліни «Технологія 
викладання методики образотворчого мистецтва». Норми, зміст, планування 
самостійної роботи студентів (магістрантів) у процесі вивчення дисциплін 
образотворчого циклу в позааудиторний час. Форми й методи організації 
самостійної роботи студентів на різних аудиторних заняттях. Організація 
самостійної роботи студентів при підготовці до різних форм занять: лекцій, 
семінарських, практичних, колоквіумів.
Тема 5. Зміст і організація науково-дослідної роботи студенів у процесі 
вивчення дисципліни ««Технологія викладання методики образотворчого 
мистецтва».
Види науково-дослідної роботи студентів (магістрантів). Визначення й 
формулювання тем курсових робіт студентів. Складання плану, орієнтація 
студенів на основну і додаткову літературу з теми дослідження. Консультативна 
допомога на різних етапах дослідження. Підготовка студентами наукових 
доповідей,  виступів, проектів.
Тема 6. Контроль і оцінка знань та умінь студенів у процесі вивчення 
дисципліни «Технологія викладання методики образотворчого мистецтва».
Форми та засоби контролю знань та умінь студентів (магістрантів). Критерії, 
показники, успішності студенів та їх фахової підготовленості. Самооцінка та 
взаємооцінка студенів. Індивідуальний підхід в оцінюванні знань та вмінь 
студентів.

Кредит  7.  Методичні  основи  викладання  дисциплін  оздоровчого
спрямування. 

Тема 1. Дидактичні можливості організаційних форм роботи у вищому
педагогічному закладі. 

Групові та індивідуальні форми організації навчання у ЗВО. Особливості
побудови  лекційних,  семінарських,  практичних  занять  у  процесі  викладання
курсу,  їх  тематика  та  зміст.  Специфіка  використання   організаційних  форм
роботи зі студентами в процесі викладання курсу. Самостійна робота студенів
як  професійно-формуюча  складова  процесу  навчання  у  вищій  школі.  Види
самостійної  роботи  студенів  з  дисциплін  оздоровчого  спрямування.  Умови
ефективної організації самостійної роботи студентів.

Тема  2.  Особливості  організації  науково-дослідної  роботи  та
педагогічної практики.

 Роль  та  завдання  науково-дослідної  роботи  студентів  у  процесі  їх
професійної  підготовки  до  фізичного  та  валеологічного  виховання  дітей
дошкільного  віку.  Тематика  та  структура  курсових  та  бакалаврських  робіт.
Етапи написання науково-дослідних робіт: вибір теми, складання плану роботи,
аналіз результатів теоретичного аналізу літературних джерел з проблеми, аналіз
результатів проведення педагогічного експерименту. Робота в наукових гуртках,
участь  у  наукових  конференціях  та  студентських  олімпіадах.  Значення
педагогічної практики для професійної підготовки фахівців у галузі фізичного
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та  валеологічного  виховання  дітей  дошкільного  віку.  Види  та  завдання
педагогічної практики.

Тема 3. Технології організації, контролю та регулювання навчально-
пізнавальної діяльності студентів.
Традиційні  педагогічні  технології:  лекція,  семінарське,  практичне  заняття,
самостійна, індивідуальна робота. Інноваційні технології реалізації навчального
процесу:  технології  активного  навчання;  дидактична  гра;  технологія
трансферного  навчання;  технологія  проблемного  навчання  та  особливості  їх
використання  в  процесі  викладання  дисциплін  оздоровчого  спрямування.
Оцінка  якості  результатів  навчання.  Рейтингова  система  контролю за  якістю
навчання.  Сутність,  цілі  тестового  контролю,  основні  вимоги  до  складання
тестів.

Кредит  8. Сучасні технології науково-методичної роботи викладача У
ЗВО

Тема:  Інноваційні  підходи  допрофесійної  підготовки  майбутнього
вихователя в умова ЗВО.

Професійне  становлення  майбутніх  спеціалістів  в  умовах  ЗВО.
Компетентнісний підхід  як  форма організації  інноваційної  діяльності  у  ЗВО.
Навчально-методичне забезпечення інноваційної діяльності.

Впровадження інновацій  у  підготовку  майбутніх  фахівців  дошкільної  та
початкової освіти. Сучасні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців.
Педагогічні  умови  створення  інформаційного  навчального  середовища
підготовки  майбутніх  педагогів.  Інноваційні  педагоги  до  розвитку
обдарованості студентів. 

Тема 2. Технології викладання фахових методик дошкільної освіти.
Особливості роботи з фаховими методиками: зміст, взаємозв’язок методик

як частини дидактики дошкільної освіти,  форми роботи, зв'язок з практикою
навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Характеристика  конкретних  технологій  викладання  методики  фізичного
виховання,  методики  формування  елементарних  математичних  уявлень,
методики ознайомлення з природою.

Тема  3.  Функції  викладача  в  реалізації  мети  і  завдань  вивчення
педагогічних дисциплін. Особливості організації позанавчальної діяльності
майбутніх педагогів.

Наукова роботи студентів у системі професійної підготовки. Формування
вміння працювати з науково-дослідницькою літературою. Вимоги до написання
наукової статті.

Напрями  у  дослідженні  парадигми  виховання.  Компоненти  виховання
студентів  –  майбутніх  педагогів  системи  дошкільної  освіти  у  процесі
позанавчальної діяльності.

Умови  підвищення  результативності  освітнього  процесу.
Професіоналізація  позанавчальної  діяльності.  Напрями  професіоналізації.
Специфіка організації та проведення різних форм позанавчальної діяльності зі
студентами.
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Завдання курсу.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:
знати:
 наукові підходи щодо організації освітньої діяльності у процесі вивчення

фахових методик  у ЗВО; 
 сучасні вимоги до підготовки фахівців дошкільної освіти;

 різні форми навчальних занять у закладі вищої освіти;

 інтерактивні методи й сучасні мультимедійні засоби навчання студентів;

 критерії  оцінювання  знань  студентів  з  основних  розділів  та  тем

дисциплін; 
 види самостійної роботи.

вміти:
 організовувати самостійну й навчально-дослідну діяльність студентів;

 використовувати  у  процесі  викладання  фахових  методик  традиційні  та

інноваційні форми навчання; 
 вільно  й  майстерно  викладати  теоретичний  матеріал,  організовувати

пізнавально-практичну діяльність студентів; 
 оптимально використовувати ТЗН під час лекційних і практичних занять; 

 розробляти  конспекти  лекційних  занять  та  завдання  для  самостійної

роботи студентів;
 організовувати  різні  форми занять  зі  студентами,  практику  та  науково-

дослідницьку  діяльність,  ураховуючи  їхні  вікові  та  індивідуальні
особливості; 

 діагностувати  рівень  їхнього  мовленнєвого  розвитку  та  обізнаність  із

фаховими  методиками  відповідно  до  критеріїв  оцінювання  знань
студентів.

3. Статус у навчальному плані.
Нормативний курс із циклу професійних компетентностей
4. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент Лісовська Т.А.
5. Форми  і  методи  навчання: Лекційні  та  практичні  заняття  з

використанням  традиційних,  дискусійних,  наочних  методів,  інтерактивних
методик, робота в групах, самостійна та творча робота.

6. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний
та  підсумковий  контроль  здійснюється  у  вигляді  комп’ютерних  тестів  на
освітньому  просторі  університету.  Для  оцінювання  використовується
національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно;
європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. 
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60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, 
що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти 
набирають на іспиті.
7. Мова викладання: українська.
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