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Анотація
Образотворче мистецтво є невід’ємною частиною духовного життя особистості, воно
концентровано презентує довколишній світ у художньо-образній формі, акумулює в собі багатий
естетичний досвід людства.
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна
ґрунтуватися на методологічній основі. Бакалаври педагогічних спеціальностей, особливо
спеціальності 012 Дошкільна освіта, повинні володіти не тільки знаннями, вміннями і навичками
творчої діяльності у відповідній галузі, а й уміти навчати інших, забезпечувати естетичне сприйняття
дітьми дошкільного віку творів образотворчого мистецтва, образно розповідати про його різновиди і
жанри, занурювати дошкільників у світ художніх образів, організовувати їх художню творчість.
Завдання підготовки сучасного фахівця в умовах вишу диктують необхідність підвищення ролі
прояву особистісних якостей в освоєнні компетенцій. Участь студентів в творчому процесі дозволить
створити основу для прояву активності, необхідної для підвищення ефективності освітнього процесу.
Ключові слова: компетентність, види та жанри образотворчого мистецтва, зображувальна
діяльність дітей дошкільного віку, творчість, здібність.
Annotation
Fine art is an integral part of the spiritual life of the individual, it concentrates on the world around him
in an artistic form, accumulates a rich aesthetic experience of mankind.
In accordance with modern social orders, the training of higher education specialists should be based
on a methodological basis. Bachelors of pedagogical specialties, especially specialty 012 Preschool education,
must have not only knowledge, skills and abilities of creative activity in the relevant field, but also be able to
teach others, provide aesthetic perception of preschool children works of fine arts, figuratively tell about its
varieties and genres, immerse preschoolers in the world of artistic images, organize their artistic creativity.
The task of training a modern specialist in the conditions of higher education dictates the need to
increase the role of manifestation of personal qualities in the development of competencies. The participation
of students in the creative process will create a basis for the activity necessary to increase the efficiency of the
educational process.
Key words: competence, types and genres of fine arts, pictorial activity of preschool children,
creativity, ability.

ВСТУП
Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з
методикою навчання» складена Лісовською Т. А. відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки ступеня бакалавра спеціальності 012 Дошкільна освіта.
Предметом є процес оволодіння студентами знаннями з основ образотворчого мистецтва
для дітей в Україні та світі; організація педагогом художньо-зображувальної діяльності дітей.
Міждисциплінарні зв’язки: теорія і методика музичного виховання, теорія і методика
формування елементарних математичних уявлень, курсова робота з методик дошкільної освіти,
навчальна практика, виробнича практика.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
1.1. Мета навчальної дисципліни – оволодіти сучасними методами організації образотворчої
діяльності дітей на різних етапах дошкільного дитинства.
1.2. Основними завданнями дисципліни є:
 ознайомлення з основними видами і жанрами образотворчого мистецтва, засобами їх
художньої виразності;
 вивчення питань розвитку історії світового та українського образотворчого мистецтва;
 вивчення спеціальних досліджень, присвячених ознайомленню дошкільників з різними
видами образотворчого мистецтва навчанню образотворчій діяльності.
 оволодіння знаннями про особливості розвитку у дітей дошкільного віку образотворчих
здібностей і шляхи формування творчості в їх образотворчій діяльності;
 розвиток умінь виконувати мистецький аналіз творів образотворчого мистецтва і
здійснювати їх відбір для дітей дошкільного віку, аналізувати дитячі образотворчі роботи;
 удосконалення художньо-зображувальних умінь спеціалістів в галузі малюнка, живопису,
декоративних розписів, скульптури, аплікації, конструювання;
 навчити виготовляти різноманітні наочно-методичні посібники для дітей, складати
конспекти занять з різних видів образотворчої діяльності.
Програмні результати навчання:
ПРН-1. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання,
зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження
до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей
раннього і дошкільного віку.
ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей
дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і
дошкільного віку
ПРН-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. Залучати
батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу
дошкільної освіти.
ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми
результатами.
ПРН-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та
індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми
потребами та складати прогнози щодо його ефективності.
ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати
педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний освітній простір
закладу дошкільної освіти.
ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей його
перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці.
ПРН-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку
на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід українського народу,
загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності.
ПРН-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і
виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку
ПРН-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного віку.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:

І. Загальнопредметні:
КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності.
ІІ. Спеціальні (фахові).
КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.
КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей особистості
(довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість,
самооцінка, самоповага).
КС-3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей
раннього і дошкільного віку.
КС-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень про
різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної
творчої діяльності.
КС-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою і
художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього і
дошкільного віку.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності.
Тема 2. Види, форми та жанри образотворчого мистецтва.
Тема 3. Мистецтво живопису та графіки.
Тема 4. Мистецтво скульптури та архітектури.
Тема 5. Народне та декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн. Види дизайну..
Тема 6. Становлення методики і керівництва образотворчою діяльністю дітей як науки.
Види образотворчої діяльності.
Тема 7. Форми організації образотворчої діяльності.
Тема 8. Методи і прийоми педагогічного супроводження образотворчої діяльності.
Тема 9. Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.
Види малювання.
Тема 10. Методика навчання дітей дошкільного віку аплікації.
Тема 11. Методика навчання ліпленню в закладі дошкільної освіти.
Тема 12. Конструювання – як вид образотворчого мистецтва дітей дошкільного віку.
Тема 13. Планування освітньої роботи з образотворчої діяльності в закладі дошкільної
освіти.
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Анотація
Образотворче мистецтво є невід’ємною частиною духовного життя особистості, воно
концентровано презентує довколишній світ у художньо-образній формі, акумулює в собі багатий
естетичний досвід людства.
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна
ґрунтуватися на методологічній основі. Бакалаври педагогічних спеціальностей, особливо
спеціальності 012 Дошкільна освіта, повинні володіти не тільки знаннями, вміннями і навичками
творчої діяльності у відповідній галузі, а й уміти навчати інших, забезпечувати естетичне сприйняття
дітьми дошкільного віку творів образотворчого мистецтва, образно розповідати про його різновиди і
жанри, занурювати дошкільників у світ художніх образів, організовувати їх художню творчість.
Завдання підготовки сучасного фахівця в умовах вишу диктують необхідність підвищення ролі
прояву особистісних якостей в освоєнні компетенцій. Участь студентів в творчому процесі дозволить
створити основу для прояву активності, необхідної для підвищення ефективності освітнього процесу.
Ключові слова: компетентність, види та жанри образотворчого мистецтва, зображувальна діяльність
дітей дошкільного віку, творчість, здібність.
Annotation
Fine art is an integral part of the spiritual life of the individual, it concentrates on the world around him in an
artistic form, accumulates a rich aesthetic experience of mankind.
In accordance with modern social orders, the training of higher education specialists should be based on a
methodological basis. Bachelors of pedagogical specialties, especially specialty 012 Preschool education,
must have not only knowledge, skills and abilities of creative activity in the relevant field, but also be able to
teach others, provide aesthetic perception of preschool children works of fine arts, figuratively tell about its
varieties and genres, immerse preschoolers in the world of artistic images, organize their artistic creativity.
The task of training a modern specialist in the conditions of higher education dictates the need to increase the
role of manifestation of personal qualities in the development of competencies. The participation of students
in the creative process will create a basis for the activity necessary to increase the efficiency of the educational
process.
Key words: competence, types and genres of fine arts, pictorial activity of preschool children, creativity,
ability.

1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Найменування
показників

Кількість кредитів–3
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науково-дослідне
завдання
___________________
Загальна кількість
годин – 90 год.
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2 год.
самостійної роботи
студента – 4 год.
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Характеристика
навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

денна форма навчання

Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка

Обов’язкова

Спеціальність:
012 Дошкільна освіта
Рік підготовки:
2-й.
Ступінь
бакалавра

Семестр
3-й.
Лекції
10 год.
Практичні, семінарські
20 год.
Самостійна робота
60 год.
Вид контролю: екзамен

Мова навчання – українська
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. –
самостійна робота (33% / 67%)

Передумови для вивчення дисципліни: теорія і методика музичного виховання, теорія і методика
формування елементарних математичних уявлень, курсова робота з методик дошкільної освіти,
навчальна практика, виробнича практика.
Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів.
Очікувані результати навчання:
ПРН-1. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст,
організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до
навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього
і дошкільного віку.
ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей
дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і
дошкільного віку
ПРН-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. Залучати батьків
до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної
освіти.
ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми результатами.
ПРН-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та
індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми
потребами та складати прогнози щодо його ефективності.
ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати педагогічні
системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний освітній простір закладу
дошкільної освіти.
ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей його перебігу.
Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці.
ПРН-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку на
основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід українського народу,
загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності.
ПРН-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і виховання, при
визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку
ПРН-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного віку.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-9. Здійснення безпечної діяльності.
ІІ. Спеціальні (фахові).
ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.
ФК-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей особистості
(довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість,
самооцінка, самоповага).

ФК-3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей раннього
і дошкільного віку.
ФК-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень про різні
види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної
творчої діяльності.
ФК-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою і
художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього і
дошкільного віку.
2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
Мета курсу – оволодіти сучасними методами організації образотворчої діяльності дітей на різних
етапах дошкільного дитинства.
Основними завданнями дисципліни є:
– ознайомлення з основними видами і жанрами образотворчого мистецтва, засобами їх художньої
виразності;
– вивчення питань розвитку історії світового та українського образотворчого мистецтва;
– вивчення спеціальних досліджень, присвячених ознайомленню дошкільників з різними видами
образотворчого мистецтва навчанню образотворчій діяльності;
– оволодіння знаннями про особливості розвитку у дітей дошкільного віку образотворчих здібностей
і шляхи формування творчості в їх образотворчій діяльності;
–
розвиток
умінь
виконувати
мистецький
аналіз
творів
образотворчого
мистецтва
і
здійснювати
їх
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для
дітей
дошкільного віку, аналізувати дитячі образотворчі роботи;
– удосконалення художньо-зображувальних умінь спеціалістів в галузі малюнка, живопису,
декоративних розписів, скульптури, аплікації, конструювання;
– навчити виготовляти різноманітні наочно-методичні посібники для дітей, складати занять з різних
видів образотворчої діяльності.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності.
Тема 2. Види, форми та жанри образотворчого мистецтва.
Тема 3. Мистецтво живопису та графіки.
Тема 4. Мистецтво скульптури та архітектури.
Тема 5. Народне та декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн. Види дизайну..
Тема 6. Становлення методики і керівництва образотворчою діяльністю дітей як науки. Види
образотворчої діяльності.
Тема 7. Форми організації образотворчої діяльності.
Тема 8. Методи і прийоми педагогічного супроводження образотворчої діяльності.
Тема 9. Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Види
малювання.
Тема 10. Методика навчання дітей дошкільного віку аплікації.
Тема 11. Методика навчання ліпленню в закладі дошкільної освіти.
Тема 12. Конструювання – як вид образотворчого мистецтва дітей дошкільного віку.
Тема 13. Планування освітньої роботи з образотворчої діяльності в закладі дошкільної освіти.
Програма навчальної дисципліни

Кредит 1. Cоціально-естетична сутність образотворчого мистецтва.
Тема 1. Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності.
Предмет і завдання курсу. Форми та методи засвоєння навчальної дисципліни. Мистецтво як
форма суспільної свідомості, спосіб відображення життя в художній творчості, яка візуально
відображає довкілля на площині чи в просторі. Статичність образів образотворчого мистецтва. Функції
мистецтва в суспільстві. Естетична і гедоністична функції – унікальна прерогатива мистецтва.
Дублюючі функції: пізнавальна, виховна, освітня, інформаційна, комунікативна, соціальноперетворююча, компенсаторна, прогностична, медична, сугестивна.

Тема 2. Види, форми та жанри образотворчого мистецтва.
Мистецтво, його види (література, архітектура, скульптура, живопис, графіка, декоративне
мистецтво). Художній образ у мистецтві.
Тема 3. Мистецтво живопису та графіки.
Живопис – монументальний, станковий, декоративний. Жанри живопису: історичний,
побутовий, портрет, пейзаж, натюрморт, анімалістичний, казково-билинний, релігійно-міфологічний.
Графіка – види: станкова, книжкова та журнально-газетна, плакатна, художньо-виробнича або
прикладна.
Тема 4. Мистецтво скульптури та архітектури.
Скульптура, її різновиди – кругла, яка використовує виразні можливості здалеку розглядати її
силует (статуя, бюст, композиційна група), рельєф, (барельєф, горельєф, контррельєф).
Архітектура, зодчество – мистецтво проектувати та будувати споруди, які необхідні для життя і
діяльності людини. Основні типи архітектурних споруд: житлові будинки: адміністративні та
громадські будівлі (театри, музеї, навчальні заклади, стадіони), інженерно-технічні споруди (мости,
телевізійні башти, греблі тощо). Особливості архітектури закладів дошкільної освіти.
Тема 5. Народне та декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн. Види дизайну.
Декоративно-прикладне мистецтво – вид мистецтва, що обслуговує побутові й одночасно
задовольняє естетичні потреби людини, привносить красу в життя. Декоративність – форма
відображення змісту і художньої образності, надання краси і цільності творам декоративноприкладного мистецтва. Головні вимоги до творів декоративно-прикладного мистецтва. Провідні
напрямки розвитку сучасного українського декоративно-прикладного мистецтва та види.
Класифікація видів декоративно-прикладного мистецтва.
Кредит 2. Становлення методики і керівництва образотворчою діяльністю дітей як науки.
Тема 6. Становлення методики і керівництва образотворчою діяльністю дітей як науки.
Види образотворчої діяльності.
Дослідження психологічних закономірностей дитячої образотворчої діяльності в працях
Б. Теплова, Л. Виготського, Є. Ігнатьєва, В. Мухіної, M. Подд'якова та ін. Теоретична спадщина
видатних дослідників у галузі методики навчання дітей образотворчої діяльності: Є. Фльоріна,
Н. Сакуліна, З. Ліштван, Т. Комарова, Н. Халезова та ін. Розробка змісту навчання дітей дошкільного
віку образотворчої діяльності в чинних програмах.
Тема 7. Форми організації образотворчої діяльності.
Форми роботи з ознайомлення дітей з творами образотворчого мистецтва (живопис,
скульптура, графіка, архітектура і декоративно-прикладне мистецтво). Методи ознайомлення дітей з
творами образотворчого мистецтва.
Тема 8. Методи і прийоми педагогічного супроводження образотворчої діяльності.
Методи і прийоми педагогічного супроводження образотворчої діяльності дітей (наочні, словесні,
практичні). Система загальнодидактичних методів за класифікацією І. Лернера: інформаційнорецептивні, репродуктивні, евристичні.
Кредит 3. Методика навчання та керівництво образотворчою діяльністю дітей дошкільного
віку
Тема 9. Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Види
малювання.
Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей, його особливості. Види малювання.
Методика навчання малювання в кожній віковій групі.
Тема 10. Методика навчання дітей дошкільного віку аплікації.
Аплікація як вид декоративно-прикладного мистецтва й образотворчої діяльності, її
своєрідність, естетичні якості. Завдання і зміст навчання аплікацій в різних вікових групах.
Тема 11. Методика навчання ліпленню в закладі дошкільної освіти.
Ознайомлення з мистецтвом скульптури – основа для навчання ліплення в ЗДО. Риси схожості
і відмінності дитячого ліплення і скульптури. Значення ліплення для всебічного розвитку
дошкільників: сенсорного, розумового, фізичного і естетичного.
Тема 12. Конструювання – як вид образотворчого мистецтва дітей дошкільного віку.
Своєрідність конструювання, його зв'язок з грою. Значення конструювання для всебічного
розвитку: спостережливості, просторових уявлень, знань властивостей просторових фігур, деталей
конструкторів, величин, напрямків, формування кмітливості, розвиток мислення, технічних інтересів.

Тема 13. Планування освітньої роботи з образотворчої діяльності в закладі дошкільної
освіти.
Заняття, художнє експериментування, самостійна образотворча діяльність, гуртки, студії,
школи, екскурсії як основні форми організації образотворчої діяльності в закладі дошкільної освіти.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Назви змістових модулів і тем
Усього

у тому числі

л
п
лаб інд
Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва
Тема 1. Образотворче мистецтво – специфічна
6
2
2
форма відображення дійсності.
Тема 2. Види, форми та жанри образотворчого
4
мистецтва.
Тема 3. Мистецтво живопису та графіки.
8
2
2
Тема 4. Мистецтво скульптури та архітектури.
6
2
Тема 5. Народне та декоративно-прикладне
мистецтво. Дизайн. Види дизайну.
6
2

ср
2
4
4
4

4

30
4
8
18
Усього:
Кредит 2. Становлення методики і керівництва образотворчою діяльністю дітей як
науки
Тема 6. Становлення методики керівництва
образотворчою діяльністю дітей як науки. Види
12
2
2
8
образотворчої діяльності
Тема 7. Форми організації образотворчої
8
8
діяльності
Тема 8. Методи і прийоми педагогічного
10
2
8
супроводження образотворчої діяльності.
30
2
4
24
Усього:
Кредит 3. Методика навчання та керівництво різними видами образотворчої
діяльності дітей дошкільного віку
Тема 9. Малювання – основний вид
образотворчої діяльності дітей дошкільного
8
2
2
4
віку. Види малювання.
Тема 10. Методика навчання дітей дошкільного
6
2
4
віку аплікації.
Тема 11. Методика навчання ліпленню в закладі
6
2
2
2
дошкільної освіти
Тема 12. Конструювання – як вид
образотворчого мистецтва дітей дошкільного
6
2
4
віку.
Тема 13. Планування освітньої роботи з
образотворчої діяльності в закладі дошкільної
4
4
освіти.
30
4
8
18
Усього:
90
10
20
60
Разом:

4. Теми лекційних занять
№ п/п

Назва теми

Кількість
год.
мистецтва

Кредит
1.
Соціально-естетична
сутність
образотворчого
______________________
1.
Тема 1. Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення
2
дійсності.
2.
Тема 2. Мистецтво живопису та графіки.
2
Кредит 2. Становлення методики і керівництва образотворчою діяльністю дітей як
науки ________________________________________
3.
Тема 3. Становлення методики керівництва образотворчою діяльністю
2
дітей як науки. Види образотворчої діяльності
Кредит 3. Методика навчання та керівництво різними видами образотворчої
діяльності дітей дошкільного віку
4.
Тема 5. Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей
2
дошкільного віку. Види малювання.
5.
Тема 6. Методика навчання ліпленню в закладі дошкільної освіти
2
Усього:
10
5. Теми практичних занять
№
з/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Назва теми
Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого
мистецтва
Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення
дійсності
Мистецтво живопису та графіки
Мистецтво скульптури та архітектури
Народне та декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн. Види
дизайну.
Кредит 2. Становлення методики і керівництва
образотворчою діяльністю дітей як науки
Становлення методики і керівництва образотворчою діяльністю
як науки.
Методи і прийоми педагогічного супроводження образотворчої
діяльності.
Кредит 3. Методика навчання та керівництво різними видами
образотворчої діяльності дітей дошкільного віку
Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей
дошкільного віку. Види малювання.
Методика навчання дітей дошкільного віку аплікації.
Методика навчання ліпленню в закладі дошкільної освіти.
Конструювання – як вид образотворчого мистецтва дітей
дошкільного віку.
Разом:

Кількість
годин

2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
20

6. Лабораторні заняття
Денна форма навчання
№

7. Самостійна робота
Назва теми

Кількість

з/п

1.
2.
3.
4.
5.

5.
6.
7.

7.
8.
9.
10.

годин
Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого
мистецтва
Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення
дійсності
Види, форми та жанри образотворчого мистецтва.
Мистецтво живопису та графіки
Мистецтво скульптури та архітектури
Народне та декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн. Види
дизайну.
Кредит 2. Становлення методики і керівництва
образотворчою діяльністю дітей як науки
Становлення методики і керівництва образотворчою діяльністю
як науки.
Форми організації образотворчої діяльності
Методи і прийоми педагогічного супроводження образотворчої
діяльності.
Кредит 3. Методика навчання та керівництво різними видами
образотворчої діяльності дітей дошкільного віку
Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей
дошкільного віку. Види малювання.
Методика навчання дітей дошкільного віку аплікації.
Методика навчання ліпленню в закладі дошкільної освіти.
Конструювання – як вид образотворчого мистецтва дітей
дошкільного віку.
Планування освітньої роботи з образотворчої діяльності в закладі
дошкільної освіти.
Разом:

2
4
4
4
4

8
8
8

4
4
2
4
4
60

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
За
шкалою
ECTS
А
В
С
D
Е
FX

90 – 100 (відмінно)
80-89 (дуже добре)
65-79 (добре)
55-64 (задовільно)
50-54 (достатньо)
35-49 (незадовільно)

F

1-34 (неприйнятно)

За шкалою
університету

Оцінка за національною шкалою
Екзамен

Залік

5 (відмінно)
4 (добре)

Зараховано

3 (задовільно)
2 (незадовільно)

Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю.
Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни «Основи
образотворчого мистецтва з методикою навчання» здійснюється на основі результатів проведення
поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є
систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт,
уміння самостійно опрацьовувати матеріал, складання конспектів занять із різних видів образотворчої
діяльності (малювання, ліплення, аплікація, конструювання для дітей різних вікових груп, здатності
публічно чи письмово представляти певний матеріал кредиту.
Завданням підсумкового контролю (КР, екзамен) є перевірка глибини засвоєння студентом
програмового матеріалу.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно за повні та глибокі знання з навчальної дисципліни, вміння
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання методики,
інноваційних, ігрових технологій в образотворчій діяльності дошкільників; за вияв креативності у
розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь; чітко формулює власну думку та
переконливо аргументує її.
Студенту виставляється дуже добре, якщо він має достатньо повні знання з навчальної
дисципліни; успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури,
уміє доводити свою думку, проявляє здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у
відповіді студента наявні незначні помилки. На достатньому рівні володіє методикою, інноваційними,
ігровими технологіями в образотворчій діяльності дошкільників.
Студенту виставляється достатньо за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі,
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності; має поверхову обізнаність з
основною та додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві
помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою
викладача. Не достатньо володіє методикою, інноваційними, ігровими технологіями в образотворчій
діяльності дошкільників.
Студенту виставляється мінімальний задовільно, відповідь якого під час відтворення основного
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про
предмет вивчення дисципліни, виявляє нерозуміння ключових понять навчального курсу. Не володіє
методикою, інноваційними та ігровими технологіями в образотворчій діяльності дітей дошкільного
віку.
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 100 до 300 балів (за 3 кредити), тобто
сума балів за виконання усіх завдань.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне оцінювання та самостійна робота
Т1 Т1 Т1
0
1
2
15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 20 20
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т1
3
20

КР

Накопичу
вальні
бали/сума

50

300/100

10. Засоби дігностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до
практичних занять, завдання для самостійної роботи (зокрема есе, повідомлення), презентації
результатів досліджень, експрес-опитування, тестові завдання, контрольна робота.
11. Методи навчання
Словесні,
наочні,
практичні,
практико-теоретичні,
пояснювально-ілюстративні,
репродуктивні, частково-пошукові, проблемні, дослідницькі, індуктивні, дедуктивні; активні методи
навчання: метод проектів, моделювання професійних ситуацій, рольові та ділові ігри, проведення
«круглих столів», мозковий штурм, світове кафе, карта ідей, хронологія, «Плюси й мінуси», Кейсметод (метод case-study або метод конкретних ситуацій). Технології: здоров’язбережувальні,
інформаційно-комунікаційні, комунікативно-мовленнєві, соціально-комунікативні, розвивальні,

ігрові, діагностичні, пропедевтичні, особистісно зорієнтовані, діяльнісні, тренінгові, проектні,
інформаційні, дистанційні, хмарні, диференційованого навчання, методики виховного спрямування

1.
2.
3.
4.

5.
6.

12. Рекомендована література
Базова
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. К.: 2012. 26 с.
Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного вік (6-й рік життя). К., 2019.
46 с.
Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей:
Навчальний посібник. К.: Кондор, 2009. 200с.
Дитина. Освітня програма для дітей від 3-х до 7 років. Науковий керівник проєкту: В.О.
Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських
наук, професор, академік НАПН України. Авт. колектив: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М.
Вертугіна, К.І. Волинець та ін. К., 2020. 440 с.
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Тернопіль :
Мандрівець, 2017. 104 с.
Сухорукова Г.В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур. Л.А. Образотворче мистецтво з
методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. Підручник. За заг. ред. Г. В.
Сухорукової. К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. 376с.

Допоміжна
1. Дронова О.О. Дитячий малюнок як засіб збагачення педагогічної компетентності батьків //
Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Вип. 2. Глухів: ГДПУ, 2003. С. 45–
50.
2. Дронова О.О., Мезіна О.О. Діагностика та корекція внутрішньо-сімейних стосунків засобами
дитячого малюнка // Гуманізація навчально-виховного процесу: 3б. наук, праць. Вип. IX / Заг.
ред. Л.Л. Льогенського, В.І. Сипченко. Слов'янськ, 2000. С. 126–130.
3. Крок за кроком в Україні : Посіб. для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / Л.
В. Артемова. О.І. Кульчицька, Н.М. Голота, Г.В. Сухорукова; Наук. ред. Л.В. Артемової; За
заг. ред. С. Чередниченко. К.: 2003. 384 с.
4. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну : навчально-методичний
посібник. Одеса: ПНЦ АПН України, 2007. 88с.
5. Лісовська Т.А. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Художня праця та
основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва» Миколаїв СПД Румянцева,
2020. 95с.
6. Образотворча діяльність. Старший вік / М.Л. Кривоніс, О.Л. Дроботій. Х.: Вид-во «Ранок»,
2017. 208 с.
7. Соняшникова палітра. Орієнтовне календарно-тематичне планування різних видів
образотворчої діяльності дітей дошкільного віку / Заг. ред. Л. Калуської. Тернопіль
:Мандрівець, 2016. 168 с.
8. Попова О. В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у XX ст. X.:
2001. 255 с.
Інформаційні ресурси
1. https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/13programa-ditina-v-doshkilniroki.pdf
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
3. Базовий компонент дошкільної освіти // mon.gov.ua/images/files/doshkilnacerednya/.../bazovkomponent.doc
4. programa-vpevnenii-start-2017.
5. https://e-ranok.com.ua/upload/demo_54.pdf
6. Закон України «Про дошкільну
освіту»
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів з дисципліни
Критерії оцінювання
Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з дисциплін здійснюється на основі
результатів проведення поточного підсумкового контролю знань (іспиту).
Критеріями оцінювання є:
а) при усних відповідях
– повнота розкриття питання;
– логіка викладання, культура мови;
– впевненість, емоційність та аргументованість;
– використання основної та додаткової літератури (підручників, навчально-методичних посібників,
журналів «Дошкільне виховання»);
– аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;
– якість публічно представляти розроблений матеріал;
б) при виконанні письмових, контрольних завдань:
– повнота розкриття питання;
– цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати висновки; акуратність
оформлення письмової роботи;
– підготовка презентацій; фрагментів занять, дидактичних ігор тощо;
– самостійність опрацювання матеріалу, складання конспекту заняття написання звіту, повідомлень;
– здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого використання набутих знань,
уміння сформулювати своє ставлення до певної методико–педагогічної проблеми;
– якість опрацювання завдань.
РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ:
Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої
основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до
виконання індивідуальних та творчих завдань при самостійній роботі.
Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його
аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві
неточності.
Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або
володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у стандартних ситуаціях.
Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й фрагментарно.
Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом.
Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано мотивувати.
І. Види роботи, які підлягають оцінюванню:
– КР (1);
– усні відповіді на практичних заняттях;
– поточні тести;
– творчі завдання; мультимедійні презентації.
– розробки конспектів занять з використанням різних видів образотворчої діяльності.
Рекомендована література
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. К.: 2012. 26 с.
2. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного вік (6-й рік життя). К., 2019.
46 с.
3. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей:
Навчальний посібник. К.: Кондор, 2009. 200с.
4. Дитина. Освітня програма для дітей від 3-х до 7 років. Науковий керівник проєкту: В.О.
Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук,
професор, академік НАПН України. Авт. колектив: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна,
К.І. Волинець та ін. К., 2020. 440 с.
5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Тернопіль

:Мандрівець, 2017. 104 с.
6. Сухорукова Г.В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур. Л.А. Образотворче мистецтво з
методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. Підручник. За заг. ред. Г.В. Сухорукової.
К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. 376с.
Допоміжна
1. Дронова О.О. Дитячий малюнок як засіб збагачення педагогічної компетентності батьків //
Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Вип. 2. Глухів: ГДПУ, 2003. С. 45–50.
2. Дронова О.О., Мезіна О.О. Діагностика та корекція внутрішньо-сімейних стосунків засобами
дитячого малюнка // Гуманізація навчально-виховного процесу: 3б. наук, праць. Вип. IX / Заг.
ред. Л.Л. Льогенського, В.І. Сипченко. Слов'янськ, 2000. С. 126–130.
3. Крок за кроком в Україні : Посіб. для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / Л.
В. Артемова. О.І. Кульчицька, Н.М. Голота, Г.В. Сухорукова; Наук. ред. Л.В. Артемової; За заг.
ред. С. Чередниченко. К.: 2003. 384 с.
4. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну : навчально-методичний
посібник. Одеса: ПНЦ АПН України, 2007. 88с.
5. Лісовська Т.А. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Художня праця та
основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва» Миколаїв СПД Румянцева, 2020.
95с.
6. Образотворча діяльність. Старший вік. / М.Л. Кривоніс, О.Л. Дроботій. Х.: Вид-во «Ранок»,
2017. 208 с.
7. Соняшникова палітра. Орієнтовне календарно-тематичне планування різних видів
образотворчої діяльності дітей дошкільного віку / Заг. ред. Л. Калуської. Тернопіль
:Мандрівець, 2016. 168 с.
8. Попова О. В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у XX ст. X.:
2001. 255 с.

Лекція
Тема: Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності.
Вид заняття: Лекція – інформація
Мета: озброїти студентів чітким розумінням теоретичних та методичних положень, які створюють
основу методики; навчити слухати і виділяти опорні поняття в окремих розділах і темах, які
передбачають поглиблений аналіз на практичних заняттях; усвідомлення соціальних функцій
мистецтва.
План лекційного заняття:
1. Предмет і завдання курсу.
2. Естетичне виховання. Художнє виховання.
3. Мистецтво. Функції мистецтва.
4. Форми та методи засвоєння навчальної дисципліни.
5. Показники готовності майбутнього фахівця до педагогічної діяльності в дошкільному закладі.
Зміст лекції
Сучасна педагогіка розглядає естетичне виховання як процес, спрямований на опанування
дитиною багатством вітчизняної та світової духовної культури, формування цілісної особистості,
досягнення гармонії індивідуального і суспільного, усвідомлення нових ідей, поглядів, потреб, ідеалів,
прагнення до перетворення дійсності за законами краси. Естетичне виховання, таким чином, виконуй
дві соціальні функції, які утворюють єдиний процес: формування естетико-ціннісної орієнтації
особистості і розвиток її естетично-творчого потенціалу.
Ці функції визначають місце естетичного виховання в суспільному житті, його зв'язок з іншими
видами виховної діяльності, в першу чергу з моральним вихованням, оскільки існує органічна єдність
між естетичними і етичними цінностями.
Естетичне (від гр. «aisthetikos» – чуттєве сприймання) і етичне (від гр. – вдача, звичай, характер)
– дві специфічні сфери явиш суспільного життя та форми їх оцінок. Будучи відносно самостійними,
вони, разом із тим. близькі одна до одної. Це виявляється у стосунках між людьми, їх поглядах на
явища, дії, вчинки, поведінку, духовні цінності. Не існує ізольованих «естетичних властивостей»

дійсності так само, як і не існує особливих, предметно-відокремлених «фактів» моралі. Моральна і
естетична цінності є відбиттям у свідомості людини як істоти суспільно-історичної потреби і цілей,
які реалізуються в кожній сфері людської діяльності – у праці й побуті, економіці й політиці, науці й
мистецтві.
Взаємозв'язок естетичного і етичного належить до провідних, глибинних закономірностей
історичного розвитку мистецтва, які визначають і виражають його соціальну функцію і смисл, дають
підстави розглядати його як надзвичайне досягнення духовної культури суспільства і людини.
Художнє виховання як складова естетичного виховання передбачає цілеспрямоване й
послідовне формування в дітей, починаючи з дошкільного віку, почуття прекрасного в мистецтві,
стійкої потреби у пізнанні різних його видів, форм, жанрів й образної мови, оцінного ставлення з
позиції морально-естетичних критеріїв до втілених у його творах художніх образів; спонукання до
творчого відтворення вражень про реальну дійсність у продуктах власної художньої діяльності.
Успішність розв'язання завдань, поставлених суспільством перед художнім вихованням дітей,
залежить вії об'єктивних і суб'єктивних умов, необхідних для його здійснення.
До об'єктивних умов належить, перш за все, ставлення суспільства і людини до мистецтва як
виду духовного опанування дійсності, врахування у виховному процесі сукупності тих соціальних
функцій, які воно виконує в суспільстві – гедоністичної, пізнавальної, виховної, перетворюючої,
комунікативної та ін.
Гедоністична (від гр. – задоволення) функція мистецтва – власне те, що, у першу чергу,
привертає до нього увагу людини, визначається природною чуттєвою чарівністю його образів.
Естетична організація звуків, фарб, пластичних форм, рухів тощо закономірно породжує під час їх
сприймання насолоду. Адже гармонія, ритм, симетрія, пропорційність, рівновага. впорядкованість
трактуються як стійкі і загально визначені ознаки краси, належать до естетичної категорії «прекрасне».
Їх прояви цінуються у всьому: в природі, суспільстві, людині і, безумовно в мистецтві.
Разом із тим естетична своєрідність, чуттєва експресія – не тільки одна з якісних зовнішніх ознак
мистецтва. Мистецтво є справжнім джерелом пізнання реального життя, воно завжди націлене на
осягнення суттєвих його сторін. До того ж у центрі художнього пізнання завжди знаходиться людина,
що втілює в собі всю сукупність суспільних відносин, яка живе в конкретному світі, у певному
соціальному й природному середовищі, певний історичний час. Відтворюючи дійсність у художньому
образі, митець є не пасивним ілюстратором тих або інших явищ життя, а творцем-мислителем, здатним
визначити своє ставлення до них і справити на цій основі моральний і естетичний вплив на глядача,
читача, слухача.
У постановці в художньому творі морально-естетичних проблем (зіткнення добра і зла, інтересу
і обов'язку, проблеми смислу життя, щастя та ін.), що вирішується естетично, мистецтво тим самим
поширює досвід людини, активізує її почуття і свідомість, розвиває інтуїцію і уявлення, сприяє
моральному й естетичному самовизначенню, формує художні смаки і естетичні ідеали. Але
досягнення дієвості впливу мистецтва на людину може бути реальним лише за умови врахування її
комунікативної (віл лат. – зв'язую, спілкуюся) функції – розповсюдження високохудожніх творів
мистецтва і надання можливості людям постійно спілкуватися з ними, використовуючи з цією метою
як оригінали, так і репродукції, виконавську діяльність професійних і аматорських колективів (у тому
числі й дитячих), сучасні технічні засоби запису й відтворення зображення і звуку тощо. Отже,
зазначена функція потребує у свою чергу наявності відповідної матеріальної бази, яка включає:
накопичений фонд творів різних видів мистецтв, технічні засоби, атрибути, обладнання і матеріали,
необхідні для залучення дітей до активної художньої діяльності тощо.
Нарешті, однією з вирішальних об'єктивних умов ефективності опанування дітьми основами
художньої культури є висококваліфікований і відданий своїй справі педагог-вихователь, педагогнаставник. удосконалено і творчо володіючий сучасною теорією і практикою навчально-виховного
процесу, здатний створити культурний простір на основі дії перелічених функцій мистецтва.
До суб'єктивних умов належить рівень сформованості в дитини тих психічних процесів і
утворень, які забезпечують її готовність до свідомого спілкування з творами мистецтва, реалізації
творчих задумів у власній художній діяльності.
Обґрунтування теоретичних і практичних питань з методики управління образотворчою
діяльністю дітей полягає у визначенні образотворчого мистецтва як специфічної форми пізнання
дійсності та його ролі в розвитку культури суспільства і людини; розумінні психічного розвитку
дитини як процесу, що має конкретно-історичну й соціальну природу. Тому педагогічний процес,

спрямований на вирішення загальних і часткових завдань художнього виховання дітей, розглядається
не як самоціль, а як умова засвоєння ними в найбільш простих формах соціального досвіду,
накопиченого людством. Поняття «соціальний досвід» щодо художньою виховання в контексті
оволодіння образотворчою діяльністю означає привласнення дитиною суто людських властивостей і
дій, а також послідовне пізнання нею світу, в якому вона живе, і в якому відбувається її становлення
як особистості.
Сутність завдань, спрямованих на професійну підготовку фахівця системи дошкільного
виховання в галузі керівництва образотворчою діяльністю дітей та особливості послідовного їх
вирішення викладено у відповідній дисципліні. Провідними з цих завдань є:
– усвідомлення студентами сутності образотворчого мистецтва та його ролі в духовому
становленні особистості;
– опанування теорією і практикою формування готовності дитини до образотворчої діяльності та
естетичного сприймання творів образотворчого мистецтва;
– визначення суттєвих особливостей творчої діяльності дітей та умов, сприятливих для їх
активізації, виховання в них оцінного ставлення до дійсності з позицій засвоєних моральноестетичних критеріїв;
– усвідомлення соціальної ролі педагога-вихователя у формуванні духовної культури дитини.
Форми та методи засвоєння навчальної дисципліни
Вивчення студентами змісту зазначеної навчальної дисципліни передбачає використання всіх
форм організації освітнього процесу, які застосовуються у вищій школі. У першу чергу до них
належить лекція як вихідна спрямовуюча магістраль процесу навчання, що закладає основи розуміння
майбутніми фахівцями суті теоретичних знань із цієї дисципліни, формує ставлення до тих чи інших
положень, спрямовує шляхи та засоби щодо їх придбання.
Практичні заняття передбачають детальне вивчення та обговорення проблем теоретичного
курсу, який має безпосереднє професійне спрямування; аналіз психологічної, педагогічної та
методичної літератури, присвяченої проблемам керівництва образотворчою діяльністю дітей,
відповідних розділів діючих програм виховання та навчання в дошкільних закладах; оволодіння
методикою керівництва окремими етапами образотворчої діяльності дітей (імітація конкретних
навчальних ситуацій, використання ділових ігор, перегляд і аналіз занять у групах дитячого закладу);
оволодіння естетичним сприйманням творів образотворчого мистецтва і методикою ознайомлення з
ними дітей; оволодіння особливостями естетичного оформлення інтер'єру закладу дошкільної освіти,
святкових, дозвіллєвих та розважальних заходів тощо.
Педагогічна практика прищеплює у студентів інтерес до обраного фаху, акцентує його
професійну спрямованість, доповнює та поглиблює теоретичні знання, пов'язує навчання з їх
майбутньою педагогічною діяльністю. Характерним для цієї практики є поєднання навчального та
практичного змісту, зокрема, безпосереднє оволодіння методикою кваліфікованого керівництва
образотворчою діяльністю дітей. Крім того, практика передбачає проведення спостереження й
постановку нескладних експериментів. Педагогічна практика призначена дія самостійної роботи
студента на посадах, передбачених у дошкільному закладі: вихователь, методист, завідувач, інспекторметодист. Таким чином, педагогічна практика певною мірою сприяє перевірці готовності студента до
педагогічної діяльності у всій її різноманітності.
Підготовка курсових робіт – не своєрідна школа наукових пошуків. Особиста участь студента в
експериментальній роботі з використанням наукових методів допомагає йому глибше засвоїти
методику керівництва образотворчою діяльністю дітей, стимулює до науково-дослідницької
діяльності. Нарешті, підготовка спеціаліста вищої кваліфікації передбачає виховання в нього
прагнення до постійного вдосконалення професійних здібностей, знань, умінь та навичок шляхом
особистих пошуків.
Отже, вивчення курсу навчальної дисципліни «Основи образотворчого мистецтва й методика
керівництва образотворчою діяльністю дітей» має бути тісно пов'язане з активною самостійною
роботою студента. Зміст цього виду навчання мас на меті: виховання інтересу до обраної професії
взагалі та до дисципліни, зокрема, яка вивчається; заглиблення в суть існуючих проблем керівництва
навчальною і творчою діяльністю дітей; прагнення вдосконалення особистих здібностей, знань та
вмінь до образотворчої діяльності, творчого підходу до педагогічної діяльності тощо.

Найбільш відповідальною формою самостійної роботи студента в процесі вивчення вказаної
навчальної дисципліни є формування здібностей до аналізу літературних джерел щодо їх актуальності,
науковості, гуманності та ефективності використання в освітньому процесі.
Показники готовності майбутнього фахівця до педагогічної діяльності
в закладі дошкільної освіти
Основи образотворчого мистецтва з методикою навчання як навчальна дисципліна є складовою
частиною підготовки майбутнього спеціаліста. Тому готовність випускника вищого педагогічного
закладу освіти до здійснення навчально-виховного процесу, спрямованого на ознайомлення дітей
дошкільного віку з особливостями естетичного сприймання творів образотворчого мистецтва й
оволодіння ними образотворчою діяльністю, розглядається в контексті загальної характеристики
професійно значущих якостей вихователя.
У зв'язку з цим кваліфікаційна характеристика готовності майбутнього фахівця до
педагогічної діяльності в дошкільному закладі може бути визначеною наявністю та рівнем
сформованості в нього тих психічних утворень, та якостей. що забезпечують успішність її здійснення.
Лекція
Тема: Види, форми та жанри образотворчого мистецтва.
Вид заняття: Лекція – інформація
Мета: розширити знання студентiв про образотворче мистецтво та його види; познайомити з
рiзноманiттям форм i жанрiв образотворчого мистецтва; вчити порiвнювати, узагальнювати, робити
висновки, спираючись на розумiння свiтової культури; сприяти прояву творчих здiбностей студентiв та
розвитку їх допитливостi; викликати бажання цiкавитись образотворчим мистецтвом, творчо застосовувати
свої знання в професiйнiй дiяльностi.
План лекційного заняття:
1. Мистецтво. Види мистецтва.
2. Архiтектура
3. Графiка
4. Живопис
5. Скульптура
6. Декоративно-прикладне мистецтво
Організаційна частина заняття: Привітання, перевірка присутніх на лекції.
Повідомлення теми, мети i завдання лекції.
Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня знань.
Запитання до студентів: Чи знаєте ви що таке образотворче мистецтво? Які види образотворчого
мистецтва вам відомі?
Мотивація навчальної діяльності студента: звернення до власного досвіду студентів (їхні особисті
приклади).
Зміст лекції
1. ВИДИ, ФОРМИ ТА ЖАНРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.
АРХІТЕКТУРА
Архітектура (від лат. зодчий, будівник), зодчество – мистецтво проектувати та будувати
споруди, які необхідні для життя і діяльності людини.
За визначенням давньоримською зодчого Вітрувія, автора трактату «Десять книжок про
архітектуру», споруда повинна відповідати трьом вимогам: доцільності, міцності й красі. Визначені
ще в першому столітті нової ери вимоги актуальні й у наш час. Тобто у творах архітектури рішення
практичних, утилітарних завдань безпосередньо пов'язане з художньою творчістю – створення
архітектурного образу, який виражає певний ідейно-художній зміст.

Протягом свого історичною розвитку архітектура створила різноманітні типи споруд, у яких
відтворені особливості природно-кліматичних умов. побуту, традицій. національної культури, рівня
техніки і т. д. різних епох і народів.
До основних типів архітектурних споруд належать: житлові будинки: адміністративні та
громадські будівлі (театри, музеї, навчальні заклади, стадіони), інженерно-технічні споруди. в яких
досягнутий художній задум будівничих конструкцій (мости, телевізійні башти, греблі тощо).
Всі споруди, які побудовані в один і той же історичний період, незважаючи на наявність існуючих між
ними відмін, мають загальні художні особливості. Виконані за допомогою одних і тих же художніх
засобів, вони утворюють відносно стійку спільність архітектури певної епохи, її стиль.
Архітектурний стиль (віл грецьк. – палочка для письма) – нестійка єдність образної системи
виразних засобів, які характеризують художню своєрідність тих чи інших сукупностей явищ
мистецтва, що обумовлені політичними, економічними та соціальними відносинами, пануючими в
тому чи іншому історичному періоді, і складеними у зв'язку з цим світоглядом, культурними
традиціями та естетичними ідеалами.
В історичному розвитку архітектури відомі декілька основних стилів: античний,
романський, готика, відродження (Ренесанс), класицизм, ампір, конструктивізм та інші.
Античний стиль (від лат. давній) виник у давньогрецькому мистецтві, яке, за даними сучасної
науки, розвивалося у межах 1-го тисячоліття до нової ери і першої половини 1-го тисячоліття нової
ери. Архітектура нього періоду відзначається прагненням до засвоєння великих відкритих просторів,
до ефекту грандіозності, величчю, сміливістю інженерно-будівничої думки, логікою конструкцій,
імпозантністю форм, докладністю й майстерністю виконання.
Пам'ятники архітектури античного мистецтва: храм Афіни-Парфенос у Афінському Акрополі
(Греція), Колізей Римі, храм Посейдона у Пестули (Італія) та ін.
Романський стиль (від. лат. «РОMА» – Рим), виник і закріпився в XI–XII столітті у країнах
Західної Європи – Італії, Франції. Іспанії, Португалії та інших, тобто країн, територію яких колись
займала Римська імперія.
Особливості архітектури цього періоду обумовлені тим, що вона повинна була служити, в першу
чергу, меті війни і захисту. Численні замки, монастирі романської епохи — це монументальні масивні
споруди з товстими гладкими стінами, крихітними вікнами-бійницями і високими баштами.
Будувалися вони, як правило, на недосяжних височинах.
Романські собори, за звичаєм, приземисті, їх архітектура й скульптура, велична у своїй простоті,
була покликана виховувати в людях смиренність, покірливість до церкви, усвідомлення незначності
реального, повсякденного життя. Серед споруд романського стилю: Собор у Вермсі (Німеччина),
Абатство Мон Сен-Мішель (Франція), Костьол святого Яна в Познані (Польща). Риси романського
стилю відтворилися і в мистецтві Давньої Русі, зокрема в архітектурі Володимиро- суздальскої школи
– Успенський собор у Володимирі, Кирилівська церква в Києві тощо.
Готика (від італ. – готський, від назви германського войовничого племені готів) – завершальний
етап розвитку середньовічного мистецтва країн Західної, Центральної і частково Східної Європи, який
охоплює період від середини XII по XV–XVI століття. Готика розвивалась у країнах, де панувала
католицька церква, тому мистецтво архітектури залишалося переважно культовим за призначенням і
релігійним змістом.
В стилі готики збудовані: собор у Лимбурзі (Німеччина), собор Нотр-Дам у Реймсі, собор
Паризької Богоматері (Франція), костьол Діви Марії у Гданську (Польща), Домський собор у Ризі
(Латвія). В Україні елементи готики мали місце в архітектурі XIV-XV століть – костьол у Дрогобичі в
с. Вежняках Львівської області та ін.
Відродження, Ренесанс – епоха в культурному та ідейному розвитку ряду країн Західної та
Центральної Європи періоду ХІУ-ХУІ століть. Культура Відродження має специфічні особливості
перехідної епохи від середньовіччя до нового часу, в якій переплетіння старого й нового створили
своєрідний якісно новий сплав.
Архітектурі цього періоду притаманне звертання до естетичних принципів, традицій античного,
грекоримського зодчества. Античний стиль був творчо переосмислений і ствердився в новій класичній
формі.
Архітектурні пам'ятники епохи Відродження: Собор святого Петра в Римі, Палац Медічі-Рікарді
у Флоренції, Палац дожів у Венеції (Італія) та інші.

У кінці XVI - на початку XVII століття помітним став вплив італійського Відродження на
українську архітектуру, зокрема в Києві, Львові, Чернігові, Житомирі. Черкасах та інших містах
поєднувалися риси цього стилю з національними традиціями будівництва.
Бароко (від італ. «вагоссо» – буквально – дивовижний, химерний) стиль в архітектурі кінця XVI
– середини XVIII століть, який виник в Італії і з часом розповсюдився в інших країнах Європи та
Латинської Америки. Для бароко притаманні святковість, урочистість, пишна декоративність, динамічність композиції.
В архітектурі це виявилося в контрастах форм зі скульптурними прикрасами, світлотіньовими й
кольоровими ефектами. Прикладами пам'ятників у стилі бароко можуть служити: Палац Барберині в
Римі (Італія), Андріївський собор у Києві (Україна), комплекс у Царському Селі, зараз м. Пушкін,
Зимовий палац у Санкт-Петербурзі (Росія) та ін.
Класицизм (від лат. – зразковий) – художній стиль і напрямок у європейському мистецтві XVII
– початку XIX століть, для якого ідеальним (класичним) зразком було своєрідне переосмислення
античного мистецтва. В архітектурі класицизму основними компонентами були симетрична
композиція споруд, геометричне чітке й зручне планування приміщень, строгість архітектурних форм,
стриманість прикрас.
У стилі класицизму побудовані: Академія художеств, Ісакіївський собор у Санкт-Петербурзі
(Росія); Петропавлівський собор у Севастополі, Контрактовий будинок у Києві (Україна) та інші.
Ампір (від франц. – імперія) – стиль в архітектурі трьох перших десятиліть, який завершив
еволюцію класицизму. Орієнтуючись на зразки античного мистецтва, ампір переважно спирався на
архітектурну спадщину Греції та імператорського Риму, черпаючи з неї мотиви для втілення величі й
могутності: монументальні масивні портики, військова емблематика в архітектурних деталях і декорі.
Ампір спочатку склався у Франції, а потім з різними інтерпретаціями, обумовленими особливостями
політичного й суспільного життя, – в інших країнах Європи. Наприклад, у період правління Наполеона
І з метою уславлення військових успіхів використовувалася монументальна архітектура: тріумфальні
арки, пам'ятні колони та інші меморіальні споруди.
Прикладом архітектурних пам'ятників у стилі ампір можуть служити: Тріумфальні арки на
площах Етуаль, Карузель, церква Мадлен у Парижі (Франція); Адександринський театр, тепер театр
драми ім. О.С. Пушкіна, Адміралтейство у Санкт-Петербурзі (Росія) та інші.
Конструктивізм (від лат. – необхідний для будови, доцільний) – напрямок у сучасному
мистецтві, який виник у 20-ті роки XX століття В архітектурі конструктивізм близький до
функціоналізму та раціоналізму. Його прихильники намагалися переосмислити формотворчі
можливості нової техніки, її логічних цілеспрямованих конструкцій, а також естетичні можливості
таких матеріалів, як метал, скло, бетон.
Серед споруд конструктивізму: Держпром, Поштамт у Харкові, Будинок лікарів у Києві,
житловий масив Перемоги у Дніпропетровську (Україна та інші.
Особливості архітектури дитячих дошкільних закладів. У нашій країні сучасні дошкільні
заклади будуються за типовими та індивідуальними проектами, що продовжують пошук
оптимального стилю, «обличчя» архітектурної споруди, яка б максимально відповідала побутовим та
естетичним потребам дітей.
Типи споруд дитячих дошкільних закладів мають істотну відмінність між собою в залежності,
перш за все, від їх призначення та особливостей функціонування: загальні чи оздоровчі, постійні чи
сезонні та інше. Ці особливості визначаються й технічними досягненнями в будівництві,
кліматичними умовами, особливостями місцевості. Наприклад. у зонах, які страждають від
землетрусів, усі споруди будуються з допоміжними кріпленнями стін і міжповерхових перекрить, що,
у свою чергу, позначається в значною мірою на типі архітектури. Для споруд жарких кліматичних
умов притаманне розгорнуте предметно-просторе середовище, наявність козирків, прогулянкових
веранд-лоджій і планувань, які забезпечують затінення і добре провітрювання. У районах із
прохолодними кліматичними умовами споруди мають більш компактне планування, закрите від вітру
й негоди подвір'я.
З метою створення максимального психологічного й естетичного комфорту для дітей у сучасних
спорудах плануються закриті прогулянкові веранди, які поєднані заскленими переходами, зимовими
садами. плавальними басейнами, фонтанами, соляріями та іншими зручностями.

Як свідчить практика, найбільш зручними виявилися одно- і двоповерхові будівлі дошкільних
закладів.
У деяких вітчизняних і зарубіжних спорудах дошкільних закладів використовуються плоскі
покрівлі для прийняття дітьми сонячних т а повітряних ванн (солярій). Такі покрівлі з нескладним їх
переустаткуванням захисними тентами та огорожами зручні для влаштування на них всіляких
озеленень і навіть саду. Це дуже перспективний та оригінальний засіб збільшення корисної площі з
мінімальними економічними затратами. Зрозуміло, її використання можливе лише за умови
абсолютної безпеки для здоров'я і життя дітей.
ГРАФІКА
Графіка (від грецьк. – пишу, креслю, малюю) як термін спочатку застосовувався лише щодо
письма та каліграфії. Нового значення він набув наприкінці XIX і початку XX століття у зв'язку з
бурхливим розвитком промислової поліграфії та розповсюдження каліграфічне чіткого, контрастного
лінійного малюнка, зручного для фотомеханічного його відтворення в книзі чи журналі. У той час
графіка визначилася як мистецтво, в основу якого покладені лінія, контраст чорного та білого. Таке
розуміння графіки згодом було поширене.
У сучасному розумінні графіка означає вид мистецтва, в основу якого покладений малюнок, але
який вирішує свої зображувальні завдання і використовує з цією метою особисті засоби та виразні
можливості, їй можуть бути притаманні старанна обсяжно-просторова побудова, зацікавленість
оповіданням, ґрунтовне вивчення натури, виявлення структури та фактури предмета. Але художникграфік може обмежитися і побіжним враженням, умовним позначенням предмета або начебто натякнути на нього, звертаючись до уявлення глядача. Незавершеність та лаконізм зображення при ньому
служать одним із головних засобів художньої виразності.
Обсяжність образу в графіці часто досягається економією і концентрацією художніх засобів,
образно-виразними метафорами. Тому в ній поряд із завершеними композиціями самостійну художню
цінність можуть мати натурні начерки, ескізи творів живопису, скульптури, архітектури.
Крім контурної лінії, у техніці графіки використовуються штрих, крапка, світлотіньова або
кольорова пляма й поверхня паперу – основного (крім шовку або пергаменту) матеріалу цього виду
мистецтва.
Залежно від призначення і змісту, графіку підрозділяють на станкову, книжкову та
журнально-газетну, плакатну, художньо-виробничу або прикладну.
Станкова графіка охоплює твори, які мають самостійне художнє значення (тематична композиція, портрет, пейзаж, натюрморт). Це малюнок або серії малюнків, а також ескізи, етюди з натури.
Переважне значення в станковій графіці мають акварель, гуаш, пастель, темпера, туш, олівець.
У станковій графіці використовується також і друкована техніка – естамп (від франц. – відбиток),
до якої, залежно від матеріалу (дерево, метал, лінолеум, камінь). належать гравюра та літографія.
Книжкова і журнально-газетна графіка створює ідейно-художню єдність із літературним або
супроводжувальним текстом, і, разом з тим, призначена для декоративно-художнього оформлення
книжки або журналу (супроводжувальна графіка).
Книжкова ілюстрація, перш за все, тісно пов'язана з художньою ідеєю літературного твору, але
це не означає, що вона повинна були лише оптичним двійником тексту. Художник-ілюстратор, крім
наочного тлумачення змісту, начебто знову створює ті положення, настрої і емоції, які поет або
письменник не змогли відтворити. Використовуючи художньо-зображувальні можливості графіки, він
доповнює образний стрій тексту, допомагаючи тим самим слову перетворитися у конкретно-чуттєвий
образ і тим самим посилити естетичне враження від прочитаного твору.
Плакат (від лат. – свідоцтво) – це широко розповсюджена різновидність художньої графіки, яка
спрямована на рішення агітаційно-роз’яснювальних завдань, активний і масовий вплив на людей.
Звідси характері для плаката чіткість, лаконізм як змісту, так і форми, а також відносно більші (для
твору графіки) розміри. Важливою умовою впливу плаката – органічна єдність тексту із зображенням.
За призначенням плакати розподіляються на політичні, культурно-освітні, інструктивні,
рекламні, карикатурні та інші.
Художньо-виробнича або прикладна графіка – це виготовлення етикеток, поштових марок,
цінних паперів, дипломів, грамот та інше.
Багатоцільове використання графіки у всіх сферах людської діяльності підвищує ідейноестетичне значення, робить її важливим фактором у задоволенні художніх запитів суспільства.

ЖИВОПИС
Живопис є одним із основних видів образотворчого мистецтва, в якому завдання пізнання,
тлумачення і образного відображення навколишньої дійсності вирішуються за допомогою фарб, які
наносяться будь-яку тверду поверхню. У художніх творах живопису використовуються: колір у
тісному зв'язку з малюнком, світлотінь, виразність мазків, фактура й композиція, за допомогою яких
художник відтворює на площині колористичне багатство світу, обсяжність предметів, їх якісну, матеріальну своєрідність, просторову глибину і світло-повітряне середовище. Живопис може передавати
стан нерухомості й відчуття стрімкого руху. У ньому можливі розгорнуте оповідання і складний
сюжет, що дає можливість не тільки наочно втілювати видимі явища реального світу, відображати
різноманітне життя людей, але й розкривати суть історичних процесів.
За вирішенням завдань живопис розподіляється на монументальний, станковий і
декоративний.
Монументальний живопис пов'язаний із відтворенням суспільно значимого змісту, який
втілюється у величній формі. Художньому образу таких творів споріднена естетична категорія
«піднесене».
Особливість монументального живопису полягає в тому, що він потребує ясності та лаконізму
композиції, чіткості та узагальнення малюнка; великих кольорових мас, особливого осмислення
ракурсів і перспективи з урахуванням сприймання з великої відстані й під різним кутом зору. У рамках
цих загальних вимог можлива велика різноманітність художніх рішень.
Монументальні живописні твори здебільшого пов'язані з архітектурою, але в той же час мають і
самостійний суспільно значимий образний зміст. До них відносять: панно, розпис, мозаїку.
Станковий живопис об'єднує твори самостійного значення, не пов’язані із яким-небудь
художнім ансамблем або суто утилітарними функціями. Він відрізняється найбільше широкими
можливостями відтворення життя. Творам станкового живопису притаманна тонка, психологічно
багатогранна характеристика образів і багатство нюансів форми.
Декоративний живопис (від лат. – прикрашати) пов'язаний з архітектурним ансамблем і
призначений (на відміну від монументального живопису) для оздоблення або підкреслення
конструкцій і функцій споруди.
Залежно від узагальнення змісту (особливого характеру життєвих зв’язків і відносин),
спрямованості, відбору життєвих явищ та їх художнього втілення, ідейно-естетичної оцінки в
станковому живописі відрізняють такі жанри (від франц. – рід. вид): історичний, батальний, портрет,
побутовий, пейзаж, натюрморт, анімалістичний.
Історичний жанр дає змогу уявити історичні постаті та відтворює історичні події та історичні
особистості, які мають велике значення як для минулого так і для сучасного суспільства. Він утворився
як самостійний жанр в епоху Відродження і набув широкого розвитку в мистецтві XIX століття.
Академічно - естетичні погляди XVII –XІX століть обмежували, як правило, тематику історичного
жанру лише темами з античної історії, міфології та християнських релігійних легенд. Тому історичний
живопис довгий час залишався умовно зрозумілим або офіційним жанром, далеким віл реалізму. Але
багато з великих майстрів мистецтва минулого зуміли подолати обмеженість у розумінні цього жанру
офіційною естетикою і збагатити свої історичні твори дійсним історичним пафосом, поставити в них
великі суспільні питання, правдиво відобразити суттєві сторони життя народу. Нерідко навіть
міфологічні сюжети використовувалися як «маскування», під прикриттям якого художник виражав у
творі сміливі для свого часу думки та ідеї. Так, у картині О. Іванова «Йосип, який тлумачить сни в
темниці хлібодару і виночерпію» (1832 р.) сучасники художника побачили натяк на криваву розправу
Миколи І з декабристами.
Історичний живопис більш, ніж інші жанри, пов'язаний з наукою, зумів пройти шлях від
суб'єктивно-ідеалістичного возвеличення історичної особи до розкриття дійсного значення і ролі
народних мас в історії.
По-різному в кожні історичні епохи розуміли і морально-виховну роль цього жанру. Так, у XVIII
і на початку ХІХ століть класичний живопис у відповідності з естетичними вимогами просвітян
виховував глядача. демонструючи йому приклади благородних вчинків, які здійснили герої минулих
століть (С. Торелі. Алегорія на перемогу Катерини II над турками і татарами (1772 р.); О. Лосенко.
Прощання Гектора з Андромахою (1773 р.).

Історичні живописці романтичного напрямку домагалися того ж, хоча їх герой був емоційно
активнішим, духовно багатшим, ніж розмірковуючий герой класицистів (К. Брюлов. Останній день
Помпеї (1830-1833 рр.): Ф. Бруні. Смерть Каміли, сестри Горація (1824р.). Мідний змій (1837-1841
рр.). та інші).
Реалістичний історичний живопис другої половини XIX століття відкрив нові шляхи контакту із
глядачем. «Виховання прикладом» залишається і тут, але найбільш важливим стає інший засіб
морального впливу на людину. Історичний живопис розвиває її естетично, збагачує знанням, вчить
розмірковувати, бачити історичні корені сучасних явиш. Через естетичну насолоду — до освіти
народу, у ньому, по суті, полягає лозунг історичного живопису реалістичного напрямку. Звідси багатство соціальної, наукової, психологічної, художньої інформації, велика кількість паралелей з
найбільш злободенного дійсністю. В цьому напрямку творчість В. Сурікова – явище, не перевершене
ніким із сучасників.
Протягом усього існування історичний живопис залежав, напевно, більш, ніж якийсь інший жанр, від
офіційної політики. Але пристосовувалися лише посередності. Передовий історичний живопис завжди
служив «істині, добру і красі».
Батальний жанр (від франц. – битва) присвячений військовій тематиці, яка включає, головним
чином, зображення битв, а також інших епізодів, пов'язаних з війною. У ході свого історичного
розвитку батальний жанр частіше за все ставив завдання прославити військові доблесті. Батальні
твори алегоричного і символічного характеру, як завжди, пов 'язані з героїзованим образом
полководця – переможця, були широко розповсюджені ще в мистецтві Давнього Сходу і Давнього
Риму. У Середньовічному мистецтві батальні сцени зустрічаються в книжковій мініатюрі, головним,
чином як ілюстрація до військової хроніки.
Художників Відродження батальний жанр приваблював своєю драматичною стороною – напруга
шаленого бою, відтворення емоцій боротьби (Леонардо да Вінчі. Битва при Ангарі (1503–1506 рр.):
Мікеланджело Битва при Кашіне (1504-1506 рр.); Д. Веласкес. Здача Бреди (1634 р.): М. Ломоносов.
Полтавська баталія (1762–1764 рр.) та інші. При цьому особлива увага приділялася просторовому та
композиційному рішенню, вивченню складних ракурсів, героїчному узагальненню та іншому,
порівняно менше історично-реальній обстановці бою.
З середини XVII століття розвивається документально-хронікальний батальний жанр, який
фіксував епізоди битв із більшою або меншою точністю, але без справжнього драматизму.
У Європейському живописі широкого розвитку батальний жанр набув в епоху наполеонівських
війн (А. Гро, Т. Жеріко, Е. Делакруа. Ф. Гойя). З початку XIX століття тема війни насичується новим,
гуманістичним змістом. настійливо проймається тема «страхітні війни». Найбільшою мірою це
стосується творчості Ф. Гойї. В. Верещагіна.
У XX столітті руйнівні та жорстокі війни радикально змінили батальний жанр, розширивши його
межі й художній смисл. У багатьох творах порушувалися історико-філософські та соціальні і питання,
проблеми миру й війни, фашизму та війни, війни та людського суспільства та інше.
Вітчизняний батальний жанр наповнюється патріотичним змістом визвольної боротьби народу
проти фашистських загарбників. Благородна ненависть до жорстокого ворога, піднесена любов до
Батьківщини — всі благородні чуття знайшли своє відображення у творах цього жанру (О. Дейнека
Окраїна Москви (1941 р.); Оборона Севастополю (1942 р.); О. Пластов. Фашист пролетів (1942 р.); С.
Герасимов. Мати партизана (1943 р.); Ю. Піменов. Фронтова дорога (1944 р.); П. Кривоногов.
Корсунь-Шевченківське побоїще (1944р.) та інше.
Тема Великої Вітчизняної війни знайшла своє відображення й у післявоєнні роки (П.
Кривоногов. Перемога (1948 р.), На Курській дузі (1949 р.). Захист Брестської фортеці (1951 р.); П.
Мальцев. Штурм Сапун-гори (1958 р.); М. Бут. В ім'я життя (1956 р.) та інші. Значний внесок у
розвиток батального жанру зробили й художники України – Ф. Рубо. Атака запоріжців у степу (1881
р.); В. Костецький. Повернення (1947 р.); В. Пузирков. Чорноморці (1947 р.); М. Самокиш. Бій Богуна
з Чернецьким під Монастирищем (1953 р.); О. Лопухов. Перемога (1973 р.); М. Присєкін. Діорама
«Битва за Київ. 1943 рік» (1978 р ), «Куліковська битва» (1980р.), «Наше діло праве» (1984–1985 рр.)
та інші.
Побутовий жанр в образотворчому мистецтві присвячений відображенню повсякденного
поодинокого й суспільного житія ( за звичаєм, сучасного художнику). Він розповсюджений переважно
в живописі, графіці та скульптурі.

Перші твори нього жанру зустрічаються ще в первісному мистецтві, а також у мистецтвах
Давнього Сходу, Давньої Греції, Давнього Риму, Київської Русі тощо, де побутові («жанрові») сцени
включатися у міфологічні композиції.
В епоху Відродження в європейському живописі релігійні та алегоричні сцени набули характеру
розповіді про реальні події, наповнилися побутовими деталями. (Джото, А. Лоренцеті в Італії; брати
Лімбург у Франції; М. Шонгауер у Німеччині тощо).
Як самостійний розділ побутовий жанр сформувався в XVII столітті. Він представлений,
перш за все, творами майстрів голландської школи (Пітер де Хоха, Стен, Торборх, Вермейєр
Дельфтський та інші).
У різних національних школах зображення повсякденності було як вираження суспільних і
філософських ідей, ствердження радості мирного життя, показам соціальної несправедливості та
насилля.
У побутовому жанрі XVIII століття виник буржуазний сімейний жанр і антифеодальна сатира.
Соціально-критичний напрямок у цьому жанрі проклав англійський художник Хогарт.
У XIX столітті художники-демократи розглядали побутовий жанр як поле критики і викриття
несправедливих соціальних відносин, ствердження прав пригнічених людей праці (О. Венеціанов і
його школа в Росії). Вони внесли у побутовий жанр дух протесту, узагальнення і психологічну насиченість образів простих людей.
У вітчизняному живописі, особливо у другій половині XIX століття, художники А. Васнецов, Т.
Шевченко, П. Федотов, В. Перов, І. Рєпін надали побутовому жанру не властиву для нього раніше
глибоку соціальність, перетворили його в гострий засіб широкого критичного викриваючого показу
всіх сторін сучасного їм життя і, разом з тим, у дійовий засіб естетичного ствердження трудового
народу.
У сучасному періоді вагомий внесок у розвиток побутового жанру внесли художники Т.
Яблонська. С. Григор'єв. О. Дейнека. Ю. Піменов, П. Кончаловський, Г. Меліхов, в творах яких
повсякденне життя народу постає в усій своїй різноманітності, насичене великими роздумами та
переживанням.
Портрет ( в перекладі з франц. – зображувати) – жанр, присвячений зображенню певної
людини або групи людей, які існували чи існують у дійсності. Як самостійний жанр виник у 17 ст. у
Голандії.
Він здавна вважається особливим, а подекуди навіть вищим родом мистецтва. «барометром»
його етапу. І тому, можливо, жоден із жанрів образотворчого мистецтва не привертав до себе стільки
уваги, не викликав стільки глибокої зацікавленості, не збуджував запеклих суперечок.
Як відомо, найважливіший критерій портретності – схожість зображення з оригіналом. Але вона
досягається не тільки вірним відображенням зовнішності тієї чи іншої особи, але й розкриттям її
духовної суті, діалектичною єдністю індивідуальних і типових рис, які відтворюють епоху, соціальне
середовище, національність тощо.
Історично створювалася різноманітна типологія портрета. Залежно від призначення,
особливостей зображення персонажів, розрізняють портрети монументальні, парадні, станкові,
інтимні, мініатюру; погрудні, у повний зріст; анфас, у профіль.
За кількістю персонажів портрети розподіляються на індивідуальні, подвійні та групові.
Специфічним жанром портрету є автопортрет.
Рухомість жанрових меж портрету надає можливості в одному творі поєднувати його з
елементами інших жанрів. Наприклад, портрет-картина, де портретований постає у взаємозв'язку з
речами, які його оточують, з природою, архітектурою, іншими людьми;
Можливість виявлення в портреті не тільки високих духовно-моральних якостей людини, але й
негативних рис обумовила появу портретної карикатури - шаржу.
Портретний жанр виник ще в мистецтві рабовласницької формації (Давнього Єгипту, Греції.
Риму), переживши тривалий занепад у середні віки, з новою силою розвинувся в епоху Відродження
і особливо в творчості Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Тіціана, Рембрандта, П. Рубенса, С. Купера, П.
Пусена, Ф. Гойї та ін.
В умовах економічного й культурного підйому в XVII столітті у вітчизняному мистецтві
набувають широкого розповсюдження портрети- парсуни, які відрізнялися ще умовно іконописним
характером. Інтенсивний розвиток світського портрету - в XVIII столітті (особливо полотна І. Нікітіна,

О. Антропова) підняв його на рівень вищих досягнень сучасного світового портретного живопису
(творчість Ф. Рокотова, (Д. Левицького).
Традиції реалістичного портрету були продовжені та розвинені видатними майстрами XIX
століття: К. Брюлловим, В. Тропініним, Т. Шевченком, В. Перовим, Ю. Рєпіним, В. Сєровим та ін.
Портретний жанр XX століття відрізняється новими якостями. З одного боку він
розвивається й удосконалюється в кращих традиціях світового реалістичного живопису минулого, з
іншого — виявляються складні суперечливі тенденції мистецтва найновішого часу, відбуваються
пошуки нових засобів вираження складної духовної суті сучасної людини (П. Пікассо, А. Матісс, А.
Модільяні та ін.).
Серед сучасних художників-портретистів відомі українські майстри живопису: А.
Монастирський. Ф. Кричевський, Г. Меліхов. О. Шовкуненко. І. Труш, М. Божій, С. Григор'єв та ін.
Пейзаж (від франц. – місцевість, край) – жанр живопису, який присвячений зображенню
натуральної (дикої) або в тій чи іншій мірі зміненої людиною природи. У пейзажі відображаються
реальні або уявні різновиди місцевостей, архітектурних будов (міський, архітектурний пейзаж),
індустріальних споруд (індустріальний пейзаж), морських видів та інше.
У творчості майстрів живопису пейзаж часто служить фоном творів інших жанрів. Зображуючи
явища і форми природного оточення людини, художник виражає і своє ставлення до природи , і
сприймання її сучасним йому суспільством. У силу цього пейзаж набуває емоційності та ідейного
змісту. Така чуттєво переконлива тенденція щодо тлумачення світу починає осмислюватися західноєвропейськими художниками ще в XIII–XV століттях (Джотто, А. Лоренцетті в Італії, Л. Мозер у
Швейцарії і Німеччині та ін.).
Як самостійний жанровий різновид пейзаж розвинувся в мистецтві Відродження. Якщо до
нього часу майстри живопису взагалі не писали пейзажі з натури, а частіше за все «вигадували»
їх, то художники відродження звертаються до безпосереднього вивчення натури. Ними визначаються принципи перспективної побудови пейзажного простору, використовуються концепції
реалістичності законів світогляду (Леонардо да Вінчі, Тиціан та ін.).
У мистецтві класицизму закріплюється система умовної, кулісної 3-х планової композиції:
перший план неодмінно повинен бути написаний у коричневих тонах, другий – у зеленуватих, третій
– у блакитних. Таким чином, оформлюються принципи «ідеального» пейзажу. Але поряд з цим він
стає носієм високого етичного змісту (особливо в творчості Н. Пуссена, К. Лорена, П. Рубенса,
Рембрандта та інших). Елементи живопису з натури, на відкритому повітрі (пленер), відзначають
пейзажі цих майстрів надзвичайною свіжістю сприймання.
У кінці XVIII і першої половин и XIX століть у пейзажі переважають тенденції романтизму.
Художники зближували життя людської душі з життям природи, вбачаючи в природному середовищі
засіб дія виправлення моральної і соціальної недосконалості людини. Вони виявляли особливу
чуйність до індивідуальної неповторності стану природи й своєрідності національних ландшафтів.
У вітчизняному пейзажі XIX століття романтичні традиції відіграють провідну роль (особливо у
творчості М. Воробйова, І. Айвазовського). На другу половину століття припадає розквіт
реалістичного пейзажу, тісно пов'язаний із діяльністю передвижників. Художники звергаються до
рідної природи, мотиви якої відрізняються особливою монументальністю та епічним розмахом (I.
ІIIишкін), ліричною насиченістю (О. Саратов, С. Васильківський, П. Левченко), драматичною
напругою (Ф. Васильєв). Романтичні тенденції зберігаються у творчості А. Куїнджі, який поєднував
пристрасть до СИЛЬних ефектів освітлення з декоративним тлумаченням картинної площини. М'яке
споглядання, скорбота притаманні пейзажам В. Полєнова і особливо І. Левітана.
У XX столітті реалістичні традиції пейзажу тісно переплітаються з впливом «імпресіонізму» і
«модернізму». Одні майстри зберігають і розвивають реалістичні традиції другої половини XIX
століття, інші – намагаються знайти більш стійкі риси того чи іншого ландшафтного мотиву, треті –
за допомогою контрастних, святкових або драматично напружених, кольорових співзвучно
підкреслюють внутрішню динаміку ландшафту та інше.
Натюрморт (від франц. – мертва природа) – жанр, який присвячений зображенню оточуючих
людину речей, які розміщені, як правило, у реальному побутовому середовищі та композиційно
організовані в єдину групу.
Спеціальна організація мотиву (так звана постановка) – є одним з головних компонентів образної
системи цього жанру. Крім неживих предметів (наприклад, предметів домашнього споживання) в
натюрморті зображують об'єкти живої природи, які ізольовані від природних зв'язків і тим самим

перетворені в річ (наприклад, риба на столі, квіти у вазі і тому подібне). Натюрморт характеризує не
тільки речі самі по собі, але й соціальне положення, зміст і спосіб житія їх володаря, породжують
численні асоціації та соціальні аналогії. Історично появу натюрморту пов'язують із виникненням
реалізму в живописі, з розвитком його пізнавальних і технічних можливостей, з опануванням засобів
відтворення в картині різноманітності оточуючого світу.
Натюрмортні мотиви як деталі тематичних композицій зустрічаються ще в мистецтві Давнього
Сходу і античності. Але становлення натюрморту як самостійного жанру відбувається лише в новий
час, коли у творчості італійських і особливо нідерландських майстрів Відродження розвивається увага
до навколишнього світу.
Епоха розквіту натюрморту – XVII століття. Різноманіття його типів і форм у цей час пов'язане
з розвитком національних реалістичних шкіл живопису. Найбільш поширеними темами цього жанру
були квіти, овочі, фрукти, подарунки моря посуд та інше.
У середині XVIII століття в період остаточного складання академічної ієрархії жанрів виник
термін «натюрморт», що відобразив зневажливе ставлення до цього жанру прихильників академізму,
які надавати перевагу жанрам, змістом котрих була «жива натура», тобто історичний, батальний
жанри, портрет.
У XIX столітті долю натюрморту визначали провідні майстри живопису, які, працюючи в
багатьох жанрах, залучали і його до боротьби естетичних поглядів та художніх ідей (Ф. Гойя в Іспанії;
Е. Делакруа, Г. Курбе, Е. Мане у Франції та інші).
У вітчизняному мистецтві натюрморт з'явився в XVIII столітті разом з установленням світського
живопису, який відтворював пізнавальний пафос епохи і намагався правдиво і точно передати
предметний світ. Наступний розвиток цього жанру протягом значного періоду носив епізодичний
характер. Самостійного значення він набуває на межі XIX та XX століть. До кращих зразків
натюрморту цього періоду відносять роботи М. Врубеля, К. Коровіна, І. Грабаря, які витончено
відтворювали історично-побутовий характер речей.
Тяжінням до підвищеного естетизму оточуючих людину речей характеризуються натюрморти
сучасних українських майстрів; Л. Петрицький. Піони: М. Шелюто. Натюрморт з суницями; Л.
Крамаренко. Натюрморт із самоваром; С. Шишко. Соняшники; Т. Хитрова. Хліб: О. Шовкуненко.
Осінні квіти; та інші.
Анімалістичний жанр (від «апіmаl» – тварина) з найдавніших жанрів на землі. Зображення
тварин з'явилося вперше в наскельних малюнках епохи палеоліту (наприклад, у печері Альтамира в
Іспанії), а потім у вигляді стилізованих, символічно умовних чудовиськ перейшли на середньовікові
карти та рукописи, врешті, набули свій справжній вигляд у творчості майстрів Відродження.
Художники так захопилися зображенням тварин, що це викликало втручання інквізиції, яка
заборонила малювати собак і кішок у картинах релігійного змісту.
Майстри, які спеціалізувалися у «чистому» анімалістичному жанрі, з'явилися тільки в XIX
столітті (К. Тройон у Франції, Е. Лендсір в Англії).
У вітчизняному мистецтві першим анімалістом і засновником анімалістичної школи став
В. Ватагін, художник оригінального обдарування, який однаково успішно працював у графіці,
живописі та скульптурі. Його творчість відрізняється тонким проникненням у світ тварин, умінням
передавати їх різноманітні «душевні стани». В ілюстраціях до книжки Р. Кіплінга «Мауглі». В. Ватагін
створив дійсні «психологічні портрети» звірів, зобразив їх істотами, наділеними розумом і почуттями.
Крім В. Ватагіна, у вітчизняному мистецтві відомі художники – анімалісти: І. Єфімов, Є.
Чарушин, Д. Горлов, Г. Нікольський. Б. Воробйов.
СКУЛЬПТУРА
Скульптура (від. лат. – висікаю, вирізаю) – вид образотворчого мистецтва, який відображає,
тлумачить і оцінює дійсність засобами обсяжних пластичних образів та просторових форм.
У порівнянні з живописом та графікою скульптура охоплює менше коло об'єктів, але може
розробляти його з більшою глибиною. Історично скульптура розробляє і втілює образ людини, рідше
тварин, птахів та ще рідше – природу і речі.
Художньо-естетична виразність її досягається за допомогою трьохмірного пластичного образу
(його гармонійного співвідношення з простором), в якому реальність розкривається за допомогою
обсяжних форм та мас, пропорційного співвідношення, ліній, пози, жесту, міміки. Безумовно
емоційний вплив на сприймання образу справляє використаний скульптором природний колір

матеріалу: спокійний білий колір мармуру; насичений, декоративний червоний тон теракоти; темний,
сповнений гідності та сили бронзовий силует: стриманий, суворий тон граніту та інше. Крім того,
працюючи над образом, скульптор обов'язково враховує, ті ефекти, які створює на поверхні форм
прямовисто падаюче або ковзке світло.
В образотворчому мистецтві історично склалися два різновиди скульптури — кругла, яка
використовує виразні можливості здалеку розглядати її силует (статуя, бюст, композиційна група), і
рельєф, виражальні засоби котрого обумовлені взаємодією світлотіньових планів та площин, які
співвідносяться між собою на малій просторовій глибині (барельєф, горельєф, контррельєф).
Типологічну скульптуру за своїм змістом, підходом до тлумачення образів і форм, функціями
розподіляють на монументальну (включаючи і монументально – декоративну), станкову і, так звану,
скульптуру малих форм, які розвиваються в тісній взаємодії, але мають свою історично конкретну
специфіку. Так, монументальна та монументально-декоративна скульптура розрахована на конкретне
архітектурно-просторове або природне оточення й адресується широкій масі глядачів. Тому вона,
перш за все, розміщується в суспільних місцях — на проспектах, площах міста, в парках на фасадах
та інтер'єрах суспільних споруд.
Монументальна скульптура покликана вирішувати великі ідейно-образні завдання, то з
особливою повнотою розкривається в пам'ятниках, монументах, меморіальних спорудах, яким, за
звичаєм, притаманна величавість форм і довговічність матеріалу, підвищеність образного строю,
широта узагальнення.
Станкова скульптура безпосередньо не пов'язана з архітектурою, має більш камерний характер
і, за звичаєм, розмішується в залах виставок, музеях тощо. Тим самим визначаються особливості
пластичної мови скульптури, її розміри, жанри (портрет, побутовий жанр, анімалістичний жанр).
Станковій скульптурі більшою мірою, ніж монументальній, притаманний інтерес до внутрішнього
світу людини, тонкий психологізм, оповідність.
Декоративна скульптура призначена для оздоблення стін та інтер'єрів будівель, вулиць,
скверів, парків, фонтанів та інше. Її найважливіша якість — природність, з якою вона поєднується в
архітектурному або ландшафтному середовищі. Декоративна скульптура включає в себе: статуї та
рельєфи, споріднені за характером зі станковими творами: статуї, які виконують функцію допоміжних
архітектурних елементів – каріатиди (від грецьк. – карійські діви: жіноча статуя, виконана як
несуча архітектурна деталь, замість колони або пілястри), атланти – від імені напівбога – гіганта, який
за уявою давніх греків підтримував небесний звід) – чоловіча статуя, яка виконує таку ж функцію, що
й каріатида.
Скульптура малих форм (або так звана побутова пластика) включає широке коло творів, які
призначені переважно для житлового інтер'єру, і в багатьох випадках поєднується з декоративноприкладним мистецтвом. До скульптури малих форм належать також твори медальєрного мистецтва
(виготовлення монет та медалей): гліптика (від. грецьк. – вирізую, видовбую) – мистецтво різьблення
на дорогоцінних та півдорогоцінних каміннях.
Призначення і зміст скульптурного твору визначають його пластичну структуру, а та, у свою
чергу, впливає на вибір матеріалу. Від природних особливостей і засобів обробки останнього в
багатьох випадках залежить техніка скульптури. М'які матеріали (глина, віск, пластилін та ін.) служать
для ліплення. Тверді матеріалі (різноманітні породи каміння, дерева та інше) обробляються шляхом
рубки (висікання) або різьблення. Матеріали, які здатні переходити з рідкого стану в твердий (різні
метали, гіпс, бетон, пластмаса та інше), служать для відливки творів скульптури за допомогою
спеціально виготовлених форм. У нерозплавленому стані метал у скульптурі обробляється засобом
кування, карбування, зварювання.
Для створення керамічної скульптури використовується особливих сортів глина, яка, за
правилом, покривається розписом або кольоровою глазур'ю і обпалюється у спеціальних печах.
Колір у скульптурі використовується з давніх часів: широко відома поліхромна скульптура
античності, середніх століть, Відродження. Звертання до поліхромії або відхід від неї, використання
природного кольору матеріалу в ньому виді мистецтва пов'язані із загальним напрямком розвитку
мистецтва тієї чи іншої країни і епохи.
Виникнення скульптури відносять до первісної епохи, яка пов'язана безпосередньо з
трудовою діяльністю людини та її вірою в магічні сили.
У мистецтві рабовласницького суспільства скульптура виділилася як особливий вид діяльності,
який мав специфічні завдання і своїх майстрів. Так, скульптура давньо-східних суспільств мала

ритуальне і магічне значення і служила увічненню строгої суспільної ієрархії, влади богів та царів,
котра стверджувалася у грандіозних за масштабом і лаконічно-строгих за стилем творах. Скульптура
Давнього Єгипту відзначалася своєрідною системою умовного зображення постаті людини - сфінкса,
величних статуй фараонів, портрета вельмож, зберігала уявлення про початковий блок матеріалу.
Інший, гуманістичний характер має скульптура Давньої Греції і частково Давнього Риму, яка
звернена до мас вільних громадян. В образах богів, героїв, атлетів та воїнів скульптори Давньої Греції
втілювали ідеал гармонійно розвиненої людини, стверджували свої етичні та естетичні уявлення.
Реалізм давньо-римської скульптури особливо повно розкрився в мистецтві портрета,
вражаючою гостротою індивідуального й соціального втілення характеру. Християнська релігія як
основна форма світогляду в багатьох випадках визначила характер європейської скульптури
Середньовіччя. Як необхідна ланка, скульптура входить в архітектурну і тканину соборів романського
стилю, підкоряючись суворій урочистості їх тектонічного строю. У мистецтві готики, де рельєфи та
статуї апостолів, пророків, святих, фантастичних істот, а під час і ідеалізованих реальних осіб
заповнюють портали соборів, галереї верхніх ярусів, ніші башт і виступи карнизів, скульптура відіграє
особливу політичну роль. У Давній Русі високого рівня досягло мистецтво рельєфу (київські шиферні
рельєфи, кам'яне різьб'яне вбрання храмів Володимиро-Суздальскої школи). Втілення яскравих
людських характерів, пройнятих духом життєствердження — головна особливість скульптури
Відродження. Однією і вершин мистецтва цього періоду є скульптурні твори Мікелянжело, наповнені
титанічною могутністю та напруженим драматизмом. У вітчизняній скульптурі початку XVIII
століття здійснюється перехід від середньовічних релігійних форм до світських. Розвиваючись у руслі
загальноєвропейських стилів — бароко, класицизму, — вона поєднує пафос ствердження нової
державності, а потім освітніх громадських ідеалів з усвідомленням пластичної краси реального світу
(творчість Е. Фальконе, Б. Растреллі та інших). У другій половині XVIIІ і першій половині XIX
століття складається вітчизняна академічна школа, представниками якої була плеяда видатних
майстрів. Патріотичний пафос, велич і пластична яскравість образів характеризують творчість Ф.
Шубіна, М. Козловського, Ф. Щедріна та ін. У західно-європейському мистецтві другої половини XIX
століття почався розпад синтезу та різних видів мистецтва, занепад монументально-декоративної і
монументальної скульптури. Спроба подолати цю кризу намітилася у кінці ХІХ — початку XX
століття, коли в рамках стилю «модерн» знову відроджується прагнення до синтезу мистецтв, у якому
скульптура займає важливе місце. На національні школи цього часу справляє величезний вплив
творчість французького майстра О. Родена, який створив яскраві за силою емоційного діяння
образи («Іоан Хреститель» (1878р.), «Три тіні» (1880р.), «Громадяни Кале» (1884-1888 рр.),
«Поцілунок» (1886 р.), «Мислитель» (1888 р.) та ін.
Протиріччя в європейському мистецтві не зупинили послідовного розвитку вітчизняної
реалістичної скульптури. Шляхи її створення значною мірою були пов'язані з мистецтвом
передвижників. Ним пояснюється її демократизм та ідейна змістовність. У реалістичних традиціях
виконані пам'ятники Івану Федорову (1909 р.) скульптором С. Волнухіним, М. Гоголю (1909 р.)
скульптором М. Андрєєвим. Найбільш відомі твори цього періоду скульпторів: П. Трубецького, Г.
Голубкіної, І. Матвеєва та ін.
Великий внесок у розвиток реалістичної скульптури зробили сучасні українські майстри:
Григорій Пивоваров. Портрет О.П. Довженка (1940р.); Євген Вучетіч. Пам'ятник М. Ватутіну в Києві
(1947 р.); Олександр Ковальов. Пам'ятник О. Пушкіну в Києві (1962 р.); Михайло Грицюк. Пам'ятник
Т. Шевченку в Москві (1964 р.); Анатолій Фуженко. Пам'ятник О. Довженку в Соснівці Чернігівської
області (1975 р.); Василь Бородай. Портрети художників Василя Касіяна (1973 р.); Тетяни Яблонської
(1974 р.), Пам'ятний знак на честь 1500-річчя заснування м. Києва: Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь
(1985 р.); Валентин Борисенко. Пам'ятник першодрукарю Івану Федорову у Львові (1977р ); Галина
Кальченко. Пам'ятник С. Гулак-Артемівському в Городищі Черкаської області (1971 р.); І.
Котляревському в Києві (1975 р.): Пам'ятник Лесі Українці в Луцьку Волинської області (1976 р.):
Олександр Ковальов. Пам'ятник М. Гоголю в с. Гоголеве Шишацького району Полтавської області
(1984р.)та ін.
Підведення підсумків заняття.
Коротке опитування студентів засвоєного матеріалу:
1) Що таке мистецтво?
2) Чому слід вважати твір мистецтва основною ланкою художньої культури?
3) Яким естетичним критеріям повинен відповідати художній твір?

4) За якими типологічними ознаками відбувається поєднання художніх творів у види, жанри, стилі
мистецтва?
5) За яких умов можливе повноцінне естетичне сприймання художнього твору?
Домашнє завдання: Закріпити та доповнити пройдений матеріал додатковою літературою.

Лекція
Тема лекції: «Становлення методики керівництва образотворчою діяльністю дітей як
науки. Види образотворчої діяльності.
Мета та завдання:
1. Простежити генезис понять, щодо методики керівництва образотворчою діяльністю дітей
дошкільного віку.
2. Вказати на особливості вивчення дитячого малюнку кінця ХІХ ст. ― початок ХХ століття.
2. Висвітлити предмет та провідні питання методики керівництва образотворчою діяльністю
дітей дошкільного віку.
План лекційного заняття:
1. Предмет та провідні питання методики керівництва образотворчою діяльністю дітей.
2. Короткі відомості про становлення методики керівництва образотворчою діяльністю дітей
як науки.
Література:
1. Дронова О.О. Дитячий малюнок як засіб збагачення педагогічної компетентності батьків //
Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Вип. 2. Глухів: ГДПУ, 2003. С. 45–50.
2. Дронова О.О., Мезіна О.О. Діагностика та корекція внутрішньо-сімейних стосунків засобами
дитячого малюнка // Гуманізація навчально-виховного процесу: 3б. наук, праць. Вип. IX / Заг. ред.
Л.Л. Льогенського, В.І. Сипченко. Слов'янськ, 2000. С. 126–130.
3. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей:
Навчальний посібник. К.: Кондор, 2009. 200с.
4. Сухорукова Г.В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур. Л.А. Образотворче мистецтво з
методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. Підручник. За заг. ред. Г. В. Сухорукової.
К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. 376с.
5. Попова О. В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у XX ст. X.:
2001. 255 с.
Зміст лекції:
1. Предмет та провідні питання методики керівництва образотворчою діяльністю дітей.
Методика керівництва образотворчою діяльністю дітей вивчає проблеми, пов'язані з
експериментальною розробкою змісту, форм та методів навчання образотворчій діяльності в її
різновидах: малюванні, ліпленні, аплікації, художньому конструюванні. Вивчення особливостей
керівництва різними видами образотворчої діяльності ґрунтується на визначенні їх ролі у вихованні
духовної культури дитини та її особистісних якостей, вікових та індивідуальних характеристик
психічного розвитку, з'ясуванні педагогічних умов, що забезпечують успішне оволодіння нею
навчальним та творчим процесом. Духовні цінності та ідеали не передаються, як відомо, генетично.
Крім того, їх зміст час від часу поглиблюється, диференціюється. Цей процес збагачення, прогресу
духовної культури стає можливим завдяки соціальному успадкуванню духовних цінностей,
актуалізації в суспільному житті одних і забуттю інших залежно від характеру пануючих соціальних
потреб, а також залежно від індивідуального віддання переваг і схильностей. У зв'язку з цим методика
керівництва образотворчою діяльністю дітей, перш за все, грунтується на наукових даних
мистецтвознавства та естетики. Основне питання, що постає перед сучасною методикою керівництва
образотворчою діяльністю дітей полягає в тому, в якій мірі і в яких педагогічних умовах виникає
можливість формування тих психічних процесів і утворень, які забезпечують готовність до оволодіння
навчальним і творчим процесами на рівні дошкільного дитинства. На ці та інші питання допомагають

знайти відповідь результати експериментальних досліджень психології та педагогіки.
Нарешті експериментальні висновки анатомії, фізіології та гігієни дають можливість
будувати навчальний процес відповідно до вікових особливостей розвитку вищої нервової діяльності
в дітей дошкільного віку.
2. Короткі відомості про становлення методики керівництва образотворчою діяльністю
дітей як науки.
Рішення теоретичних і практичних завдань, що висуваються методикою керівництва
образотворчою діяльністю дітей, має складне історію. Усі видатні вітчизняні та зарубіжні педагоги
минулого (К. Ушинський, Я. А. Коменський, Ф. Фребель, І. Песталоцці та ін.) надавали важливого
значення дитячій образотворчій діяльності, вважаючи її корисною забавою. Навчання малюванню
розглядалося ними як навчальний предмет, спрямований не тільки на оволодіння дітьми першого
ступеня загальної системи образотворчого мистецтва, як й на підготовку ока і руки до письма.
Особливий інтерес до дитячого малювання виник у 80-90-ті роки XIX століття. Він обумовлений
виникненням нового напрямку психології – дитячої психології, у зв'язку з цим дитячий малюнок почав
розглядатися як об'єктивний матеріал для вивчення психології дітей, їх розвитку. З цього періоду
теоретичний аналіз дитячої діяльності зазнає впливу тих чи інших напрямків, що склалися в
психологічній науці.
Так, на початку XX століття біогенетичний закон Е. Гекеля (онтогенез є коротке і швидке
повторення філогенезу) стає загальноприйнятою концепцією в розумінні проблем дитячою та
педагогічною психологією. Образотворча діяльність дитини, зважаючи на це, розглядається як
спонтанний процес поступового розгортання образотворчих здібностей при цьому виділяються стадії,
які з незмінною послідовністю проходять одна за одною. Цьому періодові належить ряд досліджень
зарубіжних психологів, етнографів, мистецтвознавців (А. Ріхард. Малюнки первісних народів; Е.
Гросе. Походження мистецтва; К. Річчі. Діти художники та інші), присвячених питанню походження
мистецтва й установленню подібності дитячих малюнків із мистецтвом первісних народів. Одночасно
з появою зарубіжних теорій розвитку дитячої образотворчої діяльності виник інтерес до дитячого
малюнка в Росії. Було перекладено багато робіт зарубіжних авторів – Д. Селлі, К. Бюллера, М.
Брауншвіга, К. Річчі, Г. Кершенштейнера та ін. Вітчизняні дослідники старанно вивчали праці
зарубіжних авторів. Спеціальні роботи присвячувалися аналізу цих досліджень: Л. Ординський.
Сучасний стан питання про дитячі малюнки (1908); І. Соловйов. Біографічний методу вивченні
дитячих малюнків (1913); М. Рибніков Дитячі малюнки та їх вчення (1926) та інші.
Особливе значення мала книга відомого фізіолога В. Бехтерєва «Первісна еволюція дитячого
малюнка в об'єктивному вивченні» (1910), положення якої актуальні й у сучасній педагогіці. Ця робота
присвячена переважно ранньому періоду дитячого малювання.
Великий інтерес до вивчення дитячого малюнка виявляв Ф. Шмідт. Він створив музей дитячої
творчості в Харкові, а потім кабінет творчості при Всеукраїнській Академії наук у Києві. Мета його
досліджень – виявлення закономірностей дитячої творчості. Разом з тим у тлумаченні цього питання
він дотримувався ідеалістичних позицій, стверджуючи, що дитина відтворює не дійсність, а образи
своєї фантазії. Йому і належать роботи: Психологія і малювання (1919р., український переклад 1921
р.); Мистецтво як предмет навчання (1923); Чому і навіщо малюють діти (1925) та ін.
Найбільшого впливу на теорію і практику художнього виховання в 20-ті роки виявив О.
Бакушинський – мистецтвознавець, історик, педагог. Він провів свої дослідження в Москві в
Державній Академії художніх наук, де очолював кабінет примітивного мистецтва й дитячої творчості.
Теоретичні погляди О. Бакушинського суперечливі, вони відтворюють вплив різних філософських і
психологічних теорій. З одного боку, він стверджує залежність художньої творчості від розвитку
сенсорних процесів – сприймання і відчуття. З іншого боку, він ідеалістично розуміє акт творчості як
виникнення образів, що народжуються в душі художника, і вираження їх у тому чи іншому матеріалі.
Процес реалізації образу, на його думку, носить інтуїтивний характер: ясна свідомість може не брати
в ньому участі. О. Бакушинський вважав, що дитяча творчість як родовий досвід досконала і в
порівнянні з ним творчість дорослого здається безкровною і потворною.
Значним дослідником дитячого малюнка була також Є. Фльоріна, яка поєднала в собі
художника-живописця і педагога. Її наукова педагогічна діяльність охоплює великий період з 20-х по
50-ті роки. У педагогічній спадщині Є. Фльоріної особливу цінність набуває експериментальне
дослідження, яке надало їй можливість виявити творчу безпорадність дітей 6-7 років, образотворчою
діяльністю яких педагог не керує. Є. Фльоріною були написані підручники, програми, методичні

посібники про керівництво образотворчою діяльністю дітей, її друковані роботи, а також численні
доповіді і виступи мали великий вплив на практичну діяльність дошкільних закладів. У кінці 30-х і на
початку 40-х у Є. Фльоріної складається тверде переконання в тому, що крім загального керівництва,
створення сприятливих умов для творчої діяльності, потрібно навчати їх малюванні Навчання
малюванню розглядається нею як цілісний навчально-виховний процес, у якому поєднується
вирішення виховних, навчальних і творчих завдань.
У вітчизняній психології та педагогіці особливого значення набули дослідження, пов'язані з
розробкою методів передачі дітям норм реалістичного образотворчого мистецтва, навчання їх
відтворенню дійсності. При такому підході творчість професійного художника приймається за зразок,
до якого поступово повинна наблизитися образотворча діяльність дитини. У зв'язку з цим дослідники,
спираючись на типологічні та індивідуальні характеристики психічного розвитку дітей дошкільного
віку, а також на особливості форм відтворення дійсності, притаманних цьому віковому періоду,
розпочали вивчати можливості перебудови цих особливостей. Одним із досягнень у розробці теорії і
практики керівництва образотворчою діяльністю дітей у цьому напрямку набули результати
багаторічних досліджень Н. Сакуліної, узагальнені в монографії «Малювання в дошкільному
дитинстві» (1965).
Аналізуючи характерні особливості дитячих малюнків, Н. Сакуліна показала, що вони в
багатьох випадках обумовлені особливостями зорового сприймання і створених на його основі
уявлень дітей про навколишній світ. Сприймання Н. Сакуліна розуміє як активний процес аналізу
властивостей предмета і їх узагальнення в цілісний образ. У цьому процесі провідного значення вона
надає визначенню форми як властивості, виділяє той чи інший предмет з навколишнього середовища.
У зв'язку з цим Н. Сакуліною був запропонований метод цілеспрямованого обстеження властивостей
предмета, здійснюваного за визначеною схемою: узагальнення – аналіз – узагальнення. Одним із
досягнень у вітчизняній педагогічній науці цього періоду стала колективна розробка проблеми
сенсорного виховання дітей дошкільного віку. У роботах Н. Сакуліної, присвячених цій проблемі,
показано вплив образотворчої діяльності на розвиток сенсорних здібностей дитини. Теоретичні
положення, сформульовані Н. Сакуліною, були покладені в основу вивчення специфіки навчання дітей
окремим видам образотворчої діяльності: предметному малюванню (В. Захарова), тематичному
малюванню (А. Волкова, Л. Раєва), декоративному малюванню (Є. Васильєва, Є. Ковальська),
ліпленню (О. Косаківська, О. Фадєєва, Н. Халезова). Крім того, розробляються окремі питання
методики: формуванню графічних умінь присвячуються дослідження Т. Комарової, особливостям
малювання з натури старшими дошкільниками – Р. Казаковою, впливу поетичного образу природи на
творчість, дітей – Л. Компанцевою та інші. Наслідки були взяті за основу відповідного розділу
«Програми виховання в дитячому садку» (1962). Психологічні дослідження О. Запорожця, Л. Венгера,
М. Поддьякова, В. Мухіної та інших допомогли з'ясувати психолого-соціальну природу дитячої
діяльності, розкрити механізми, покладені в її основу, установити закономірності розвитку психічних
процесів і утворень, що забезпечують успішність оволодіння дитиною образотворчою діяльністю. На
основі результатів цих досліджень у наступні десятиріччя продовжилося подальше більш поглиблене
вивчення особливостей навчання дітей різним видам образотворчої діяльності. Системному підходу в
навчанні дітей різним видам образотворчої діяльності були присвячені дослідження Т. Комарової.
Слід відзначити, що Т. Комарова продовжила розробку багатьох питань, яких торкалися у своїх
дослідженнях Є. Фльоріна та Н. Сакуліна. Особлива заслуга цих досліджень полягає в тому, що вони
були спрямовані не тільки на вирішення проблем навчального процесу, а й творчої діяльності дитини.
Проблема поєднання навчальних і творчих завдань у процесі навчання дітей образотворчої діяльності
розглядалися також у дослідженнях В. Єзикеєвої, В. Котляра, Т. Козакової, О. Дронової,
Г. Підкурганної та інших. У зв'язку з вивченням особливостей залучення дітей до творчої діяльності
виникла необхідність розкриття оптимальних умов, які б сприяли успішності оволодіння цим
процесом. Один з напрямків у вирішенні проблеми удосконалення навчального й творчого малювання
полягає у експериментальному вивченні можливостей ознайомлення дітей з елементарними основами
образотворчої грамоти й типологічними підходами до творчого пошуку (В. Котляр, Г. Підкурганна, В.
Захарова, О. Малицька). Великої уваги дослідники надали питанням навчання дітей декоративному
малюванню, дослідження яких розпочалося ще в 40-ві роки Є. Фльоріною та її співробітниками.
Внаслідок проведення досліджень Є. Фльоріна прийшла до висновку, що народне й декоративноприкладне мистецтво відповідає інтересам дітей, збагачує їх художнє сприймання, спонукає до
естетичних переживань і творчої діяльності. Розвинена в Україні сучасна методика навчання дітей

декоративному малюванню (О. Дронова, Л. Сірченко, Л. Скиданона та інші) базується на матеріалах
народного та декоративно-прикладного мистецтва. Дітей знайомлять з їх виразними засобами, які
традиційно склалися в різних районах нашої держави, залучають до виконання творчих робіт за
мотивами народних розписів. У подальшому своєму розвитку сучасна методика керівництва
образотворчою діяльністю дітей як наука керується стратегічними завданнями і пріоритетними
напрямками реформування дошкільного виховання в Україні, визначених Національною державною
програмою «Освіта. Україна. XXI століття». У вирішенні завдань, висунутих зазначеним державним
документом, дослідники образотворчої діяльності дітей вбачають своє призначення у формуванні
національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченні пізнавальної активності,
започаткуванні основ творчої діяльності, залученні до скарбниць національної і світової культури.
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1. Організаційна частина заняття.
2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття.
3. Актуалізація опорних знань студентів (невелике опитування 4 – 5хв.): які види малювання
вам відомі?
4. Лекція-інформація за планом.
Вступ. У практиці дошкільного закладу образотворча діяльність поєднує в собі малювання,
ліплення, аплікацію і художнє конструювання. Залучення дітей до оволодіння зазначеними видами
образотворчої діяльності обумовлене не тільки їх призначенням у різноманітному відтворенні
виниклих вражень про навколишню дійсність, але й відносною доступністю оволодіння їх
зображувально-виразними засобами, зрозумію, на рівні дошкільного дитинства. Освітній процес,
спрямований на формування в дітей різних видів образотворчої діяльності, має спільні та специфічні
для кожного з них підходи.
Малювання
Серед різноманітних видів образотворчої діяльності, якими оволодівають діти дошкільного
віку, малювання займає провідне місце. Його перевага полягає не тільки в тому, що воно забезпечує
можливість відтворення уявлень та вражень про навколишню дійсність, починаючи з перших кроків
залучення до цієї діяльності, воно, крім того, покладено в основу всіх інших видів образотворчої
діяльності і сприяє успішності оволодіння ними.
Види малювання
У залежності від завдань відтворення дійсності малювання може бути: предметним
(зображення окремого об'єкту); сюжетним (відтворення епізоду, події та явища); декоративним
(зображення візерунків, орнаментів тощо).
За спрямованістю в оволодінні образотворчою діяльністю малювання розподіляють на
навчальне і творче. Але в період дошкільного дитинства цей розподіл можна вважати умовним,
оскільки в тому та іншому випадках присутні елементи навчання. Оскільки малювання (як і інші види
образотворчої діяльності), крім пізнавальної і виховної, виконує ще й комунікативну функцію, діти з
перших кроків залучення до нього оволодівають елементами образотворчої мови: малюнком, лінією,
кольором, композицією.
Елементи образотворчої мови та виразності малювання.
Малюнок як елемент образотворчої мови щодо діяльності дітей дошкільною віку полягає у
відтворенні форми (в умовно-площинному зображенні) об'єкта, пропорційних співвідносин його
деталей та їх положення у просторі, окремих ознак пластики та динаміки.
Виходячи з вимог, які пред'являються до малюнка як елемента образотворчої мови і як
відповідного етапу оволодіння образотворчою діяльністю, вихователь повинен спрямовувати свої
зусилля на розвиток здібностей до сприймання форми і оволодіння дітьми раціональними засобами її
відтворення на площині. Навчальний процес повинен бути підпорядкований усвідомленню дитиною
необхідності відповідного відтворення форми, як ознаки, що несе в собі основну інформаційну і
виразну функцію.
Лінія як один з основних засобів зображення використовується дітьми із самого початку
залучення їх до малювання. Протягом усього дошкільного дитинства в малюнках дитини переважає
одинока контурна лінія. Разом з тим результати експериментальних досліджень, які проводила Т.
Комарова, свідчать про те, шов цьому віці діти можуть свідомо управляти рухами руки і залежно від
образотворчого завдання використовувати лінії різної інтенсивності й довжини. Оскільки лінія є
результатом поєднання траєкторії погляду з відповідним рухом руки, то оволодіння лінією як засобом
відтворення форми повинно розглядатися в контексті рішення тих завдань, які висуваються з цього
приводу на кожному етапі навчання.
Оволодіння кольором у практиці дитячого садка здійснюється з метою вирішення двох
взаємопов'язаних завдань. З одного боку, формування почуття кольору є невід'ємною частиною
сенсорного виховання, спрямованого на розвиток у дітей здібності орієнтування в навколишній
дійсності. З іншого боку, оволодіваючи еталонною системою кольору, діти вчаться відповідним
засобом відтворювати одну з важливих зовнішніх ознак предметів та явищ.
Особливість в оволодінні кольором дітьми цього вікового періоду полягає в тому, що ця ознака

сприймається ними як однорідна, незмінна характеристика, пов'язана не стільки із безпосереднім
враженням . скільки з стійкими поняттями про неї. Тому колір у роботах дітей, які виконуються у
локальному колориті (на відміну від тонального колориту) віддзеркалює найбільш загальну
характеристику відповідної ознаки предмета, без урахування їх освітлення.
Але локальний колорит не є специфічним щодо дитячої діяльності. Він виявляється часто в
іконописі (Діонісій. А. Рубльов), у картинах раннього Відродження і художників-імпресіоністів, у
сучасному монументальному живопису, графіці, декоративно-прикладному мистецтві тощо.
Зважаючи на це, можна визнати цілком правомірним використання локального колориту в діяльності
дітей як основної форми організації кольорових сполучень предметної і сюжетної композиції.
Композиція як засіб організації художнього твору у відповідності з його змістом і задумом
автора, засновується на законах, правилах та прийомах, які склалися протягом багатовікової художньої
практики й естетичного пізнання дійсності. Експериментальні дослідження (Н. Сакуліної,
В. Котляра, Г. Підкурганної) свідчать про те, що в умовах цілеспрямованого навчання дітям
дошкільного віку посильні деякі правила і прийоми композиційної організації, які використовуються
у професійному мистецтві. До них можна віднести: у предметній композиції вибір положення
формату (вертикальне чи горизонтальне) залежно від ознак форми об'єкту; визначення відносно
вдалого масштабу зображення у відповідності запропонованого формату; створення композиційної
рівноваги; у сюжетній композиції – вибір положення формату залежно від відтворюваного простору,
напрямку руху, особливостей головного об'єкта; ритмічна упорядкованість об'єктів і кольорів;
наявність головного об'єкта (або акцентів); встановлення рівноваги; відтворення статики, динаміки та
окремих ознак багатоплановості.
Різноманітні види техніки
Формування уявлень про елементарні основи образотворчої мови невід'ємне від ознайомлення
дітей із зображувально-виразними можливостями різноманітних матеріалів та прийомів роботи в тій
чи іншій техніці.
Олівець графітний рекомендується дітям здебільшого для виконання попереднього начерку
об'єкта, відтворення якого потребує більш- менш відповідного зображення форми та пропорційних
деталей. Крім того, олівець використовується для попереднього планування сюжетної композиції.
Для виконання робіту цій техніці дітям слід краще за все рекомендувати олівець, позначений
літерою – «М».
Сангіна – це олівець інтенсивного коричневого кольору. При його використанні можна досягти
як щільного покриття, так і поступового переходу від насиченого до світлового відтінків. Для
досягнення світлотіньових нюансів використовується пензель з жорстким ворсом (техніка
«гризайль»).
Пастель, по суті, є м'які кольорові олівці. Особлива цінність техніки пастелі полягає в тому, що
нею можна досягти оксамитового й матового кольору, отримати який неможливо ніякими іншими
матеріалами. Але пастель погано утримується на поверхні паперу, тому потребує особливого підходу
щодо його вибору. В практиці дошкільного закладу для техніки пастелі використовується ватман.
Олівці кольорові в зображувальній діяльності дітей – один із найпоширеніших видів техніки.
Для досягнення рівномірного покриття поверхні зображення застосовуються прийоми штриховки та
тушовки. Прийом штриховий полягає в нанесенні скісних паралельних ліній (справа вниз наліво).
Прийом тушовки – нанесення тону злитими штрихами боковою частиною стрижня олівця – для
дитини дошкільного віку є важким утому плані, шо потребує незвичного для неї засобу утримання
олівця (в цьому випадку олівець повинен утримуватися чотирма пальцями знизу і великим пальцем
зверху), а також рівномірної насиченості покриття поверхні зображення.
Гумка – інструмент, який використовується не тільки для виправлення помилково нанесених
або допоміжних ліній, виконаних графітним олівцем, але й для висвітлення відповідної частини
зафарбованої поверхні зображення.
Дітям краще за все слід пропонувати гумку середньої м'якості і, бажано, у формі трикутника
або ромба. При виправленні помилок їм необхідно поясни ш найбільш зручний підхід до здійснення
рухів руки – рули здійснюються від себе, тримаючи іншою рукою папір у нижній його частині.
Кольорові ручки (фломастери) в діяльності дітей використовуються здебільшого для
виконання лінійного зображення. Перевага цього інструмента, в порівнянні з кольоровим олівцем,
полягає в тому, шо він залишає на папері насичену, соковиту лінію, не потребуючи для цього

відповідних фізичних зусиль. Але робота в техніці кольорової ручки вимагає від дитини певної
розвиненості координування дій ока та руки, оскільки виправлення припущених помилок у цьому
випадку практично неможливе. Тому зазначена техніка може бути запропонована дітям при наявності
у них відповідного досвіду, набутого в техніці олівця.
Гуаш – фарби компактні, непрозорі, бо у більшості випадків до основного пігмента додають
білила. При висиханні воші набувають матової оксамитовості.
Гуаш зручна в роботі, особливо на перших етапах оволодіння образотворчою діяльністю,
оскільки дає можливість при необхідності здійснювати виправлення. Шар фарби середньої товщини
сохне від, ЗО хвилин до 3 годин залежно від вологості повітря. Слід уникати насиченого нанесення
шару фарби, оскільки зображення буде тріскатися і осипатися.
Акварель, як і гуаш, відносять до груп клейових фарб, оскільки зв'язуючим компонентом
пігменту служить природний прозорий клей, який легко розчиняється водою.
Акварель – єдиний вид фарб, який відзначається своєю прозорістю, чистотою та яскравістю
кольору. Але акварельний живопис є одним з найскладніших видів техніки. Він потребує тривалої
практики, необхідної для придбання не тільки суто технічних умінь та навичок, але й почуття
гармонійного володіння кольором.
Хоч у практиці дітей дошкільного віку принципової різниці між технічними прийомами роботи
гуашшю та аквареллю не існує, проте доцільне ознайомлення їх із особливостями роботи фарбами
починати з гуаші, використовуючи для того деякі переваги цієї техніки.
Пензлі як інструмент, що використовується в техніці акварелі та гуаші, підрозділяються за
формою на круглі й плоскі. Крім того, існують класифікації пензлів за якістю (залежно від ворсу –
щетинисті, колонкові, білячі) і за розміром (тонкі, середні, товсті).
Найбільш поширеними прийомами роботи гуашшю і аквареллю у практичній діяльності дітей
вважають такі:
мазок – прийом, який застосовується для нанесення мазка-відбитку, виконаного боковою
частиною ворса. При цьому форма і величина мазка залежать від форми й розміру пензля. Кінцевою
частиною ворса виконують мазок-крапку, мазок-штрих, мазок-лінію;
заливка – прийом, яким наносять рівний кольоровий тон або декілька тонів, шо плавно
поєднуються один з одним. Для нанесення кольорового шару на поверхню паперу, перш за все,
готують у необхідній кількості рідку кольорову суміш. Папір розміщають під нахилом. Насиченим
сумішшю ворсом у верхній частині зображення легким рухом наносять мазок. Гострим кінцем ворса
поправляють незафарбовані місця. Повторюють зазначені дії доти, поки необхідна площина не буде
покрита кольоровим шаром;
розмивка (відмивка) застосовується у тих випадках, коли виникає необхідність покрити
поверхню поступово ослабленим тоном (наприклад, при зображенні неба). У діяльності дітей
дошкільного віку він полягає в тому, шо спочатку насиченим тоном покривають верхню частину
зображення, а потім, починаючи з нижньої межі вже покритої поверхні, поступово зафарбовують
послабленим тоном останню частину площини. Межа, яка створилася між двома суміжними тонами
загладжується вогким ворсом;
прийом «роботою по-сухому» в діяльності дітей частіше за все використовується у тих
випадках, коли виникає необхідність покласти один фарбуючий шар на інший. І для того, щоб краї
другого шару не розпливлися, необхідно перший шар добре просушити;
прийом «роботою по-вогкому» – використовується для досягнення плавного переходу одного
кольору в інший. Другий шар кольору при цьому наноситься на ще не висохлий шар (наприклад, при
зображенні фруктів, світлотіньових меж крони дерев тощо).
Послідовність оволодіння малюванням дітьми дошкільного віку.
Перша молодша група. Організоване залучення дітей до малювання у дошкільному закладі
починається з третього року життя дитини, тобто в першій молодшій групі. Вибір цього вікового
періоду пояснюється тим, що завдяки провідному виду діяльності, яким у зазначений період є
предметна діяльність, у дитини розвивається сенсорика й наглядно-дійове мислення, закладаються
передумови для формування наглядно-образного мислення.
Діючи з предметами, дитина засвоює їх зовнішні властивості, починає координувати свої рухи,
а розвиток мови дає можливість свідомо управляти своєю поведінкою. Цілеспрямованому оволодінню
образотворчою діяльністю, як уже зазначалося, передує так званий дозображувальний період, в якому

дитина досліджує властивості того чи іншого фарбуючого інструменту, намагається впізнати в
отриманих зображеннях знайомі їй реальні предмети або явища. Але діяльність такого року, яка,
здебільшого, виникає випадково, також випадково може й припинитися, якщо не будуть створені певні
умови. Однією з таких умов є організоване й систематичне керівництво діяльністю дітей з боку дорослого.
У зазначеній віковій групі дошкільного закладу керівництво образотворчою діяльністю дітей
передбачає вирішення таких завдань:
 виховувати в дітей стійкий інтерес до образотворчої діяльності, наданою можливістю
відтворювати в малюнку найбільш притаманні ознаки предметів (або окремих їх деталей) і явищ
навколишньої дійсності;
 формувати здібності установлення схожості між реальними предметами і їх графічним
зображенням (виконаним дорослим) на основі співставлення найбільш важливих ознак (форма, колір,
положення в просторі);
 сприяти осмисленню суті і змісту запропонованого практичного завдання;
 ознайомити із зображувально-виразними можливостями фарбуючих матеріалів (кольорові
олівці, фломастери, гуаш) і найпростішими прийомами роботи у відповідній техніці (крапка, мазок,
штрих, пляма, лінія різної спрямованості –горизонтальна, вертикальна, похила; конфігурації – пряма,
крива, хвиляста, ламана і товщини);
 сприяти формуванню координування дій ока і руки, розвиненості руки, оволодінню
прийомами зображення крапки, мазків, плям, штрихів, ліній і т. ін.
Для успішного вирішення завдань, першого етапу залучення дітей до образотворчої діяльності
необхідно створювати стимулюючі умови. Перш за все, зміст завдань, що пропонується дітям, повинен
бути знайомий їм з попереднього життєвого досвіду і відповідати їх інтересам. Для усвідомлення
змісту і зображувальних вимог, які пов'язані з ним, пропонують завдання у вигляді незакінчених
композицій, смисловий центр яких заздалегідь виконує вихователь, а діти доповнюють їх
відповідними за змістом деталями.
Композиції, на підставі яких діти оволодівають образотворчою діяльністю, повинні послідовно
ускладнюватись і охоплювати всі завдання, що висуваються в цьому періоді освітнього процесу.
На першому етапі залучення дітей до образотворчої діяльності зміст завдань включає ігрові
ситуації (наприклад, «нагодуй» пташку, «запали» вогник, допоможи вихователю і тому подібну), в
яких отримані на малюнку зображення є наслідком ігрових дій дитини. Пізніше дітям пропонуються
завдання, мета яких полягає в безпосередньому відтворенні нескладних ознак деталей (наприклад,
крапельки дощу, пелюстки і листя квітів, промені сонця, прив'язані до повітряних кульок ниточки,
стрічки, морські хвилі, гілочки верби тощо).
Таким чином, запропонований у завданнях зміст хоч і передбачає оволодіння дітьми
елементами графіки (крапка, штрих, мазок, лінія), але для них вони є нескладаними предметами з
максимально узагальненими ознаками.
Особливість організації і проведення занять на першому етапі полягає в тому, що дітей не всіх
відразу залучають до виконання завдання, а тих, що виявили власне бажання взяти участь у
запропонованій вихователем діяльності. Поступово до виконання образотворчого завдання
залучаються всі діти.
Тривалість занять на першому етапі складає 5 хвилин, а потім – від 7 до 10 хвилин.
Для досягнення якості виконання запропонованих завдань вихователь використовує в
комплексі ігрові прийоми, метод обстеження реальних об'єктів і явищ, демонстрування способів
виконання зображення, оцінку виконаного завдання (як стимулюючий засіб).
Перший етап в оволодінні образотворчою діяльністю, не дивлячись на відносне спрощення, має
велике значення для послідовного ускладнення змісту навчального процесу сприймання і відтворення
форми об'єкту. Тому, якщо з тих чи інших причин дітей не знайомили із зазначеним змістом
образотворчої діяльності, наступний етап навчання необхідно починати з його оволодіння (принаймні,
у скороченому варіанті).
Друга молодша група. За свідченням досліджень, в оволодінні діяльністю дітьми 4-го року
життя починається якісно новий етап орієнтування на форму об'єкта та її відтворення.
Своєрідність самостійного осягнення форми дитиною цього віку полягає в тому, що вона в
рівній мірі спирається як на зорові, так і на рушійно-дотикові уявлення про предмет.
При цьому дитина не робить спроби точно й повно передати обрис відтворюваного об'єкта зі

всіма його деталями (це в більшій мірі стосується зображення багатоскладових об'єктів, наприклад,
постаті людини, тварини, птахів та ін.), а лише фіксує в узагальненому вигляді те, що, на її думку, є
найбільш важливим.
На думку В. Мухіної, причина полягає втому, що в розвитку графічної форми дитячого малюнка
тенденція до насичення зображення змістом, запозиченому на підставі сприймання дійсності,
стикається з тенденцією до стерео-типізації цих зображень, перетворенню їх у графічні шаблони. Яка
з цих тенденцій буде переважати, значною мірою залежить від навчання малюванню. Так, навчання,
засноване на копіюванні готових зразків, веде до створення шаблонів: навчання ж, спрямоване на те,
щоб навчити дитину співвідносити малюнок з об'єктом, ознайомити її із засобами передачі
властивостей об'єктів, знімає шаблони, удосконалює графічну форму, грамотність малюнка.
У розробці змісту образотворчих завдань на цьому етапі навчання відправним є положення,
висунуте теорією розвитку сприймання (О. Запорожець, В. Зінченко), про сприятливі умови, які
складаються в дітей 3-4 років для здійснення планомірного ознайомлення їх із системами сенсорних
еталонів. Це пояснюється тією обставиною, що зазначеному віковому періоду передує предметна
діяльність, у контексті якої складаються елементарні уявлення про форму й колір об'єктів. Завдання,
що висуваються образотворчою діяльністю, створюють можливість ускладнити та систематизувати ці
уявлення.
Виходячи з цього, навчально-виховний процес, спрямований на формування образотворчої
діяльності в дітей 4-го року життя передбачає вирішення таких завдань:
 збагачувати уявлення дітей про різноманітність зовнішніх ознак предметного світу;
 стимулювати інтерес до образотворчої діяльності можливістю відтворювати основні ознаки
форми і кольору предметів;
 розвивати здібності зорової оцінки форми об'єктів (у межах обрису простих геометричних
фігур – круглі, прямокутні, трикутні), кольорових характеристик (червоний, жовтий, синій, зелений),
положень у просторі (ритм повторів та чергувань);
 сприяти засвоєнню знань: слів-понять, що означають еталонні властивості форми об'єктів,
характеристики їх кольору та положення в просторі, засобів раціональної послідовності зображення
форми об'єктів; прийомів роботи в техніці олівця (штриховка) і гуаші (заливка);
 створювати умови для розвитку координування дій ока й руки, розвиненості руки, оволодінню
та закріпленню технічних прийомів роботи кольоровими олівцями та ручками, гуашшю.
Послідовність ускладнення образотворчих завдань полягає в тому, шо на перших етапах
навчального процесу дітям пропонують для обстеження і відтворення об'єкти, які складаються з однієї
якої-небудь форми (круглої, прямокутної чи трикутної) з доданням нескладних деталей. Прикладом
багатьох із них можуть служити завдання, які пропонувалися дітям на попередньому етапі навчання,
але з тією різницею, що вони виконуються ними повністю (наприклад, м'ячі, повітряні кульки,
сонечко, прапорці). Крім того, для заохочення дітей до виконання деяких завдань вихователь може
застосовувати і попередню методику, тобто зображення об'єкта у співавторстві з дитиною (наприклад,
вихователь малює форму коника, а діти –возик; вихователь малює форму двох або трьохповерхового
будинку, а діти домальовують вікна; вихователь малює іграшковий паровозик, а діти – вагончики,
вікон ця, колеса і т. д.).
У процесі виконання образотворчих завдань дітей починають знайомити з одним із важливих
підходів до організації зображувального процесу, в основу якого покладений принцип планування
логічної послідовності відтворення об'єкта. Проблема полягає в тому, щоб розподілити весь комплекс
зображення об'єкта на такі складові частини, які б у своїй послідовності сприяли орієнтуванню в
особливостях загальної форми та її деталей і сприяли тим самим якісному відтворенню об'єктів у
цілому. Такий підхід до організації зображувального процесу засновується на необхідності постійного
здійснення співставлення, порівняння одних деталей з іншими і по відношенню до загальної форми в
цілому. У цих умовах формується активність сприймання і усвідомленість зображувального процесу.
У зв'язку з тим, що на перших етапах залучення дітей до образотворчої діяльності для
сприймання і відтворення пропонуються об'єкти. конструкція яких, здебільшого, симетрична. Ця
особливість є вихідною в послідовності дій, спрямованих на орієнтування в особливостях обрису,
положення у просторі та пропорційного співвідношення деталей об'єкта і відповідного їх відтворення.
Наприклад, при зображенні об'єкта круглої форми діти спочатку переконуються у схожості двох її
частин, лівої та правої, і відповідно до цього здійснюють процес зображення. В аналогічній

послідовності сприймається і відтворюється прямокутна форма: ліва – права, верхня – нижня грані. У
трикутній формі спочатку визначається положення в просторі основи, яка потім наноситься у
відповідному місті, після цього на необхідній відстані від неї славиться крапка, яка поєднується
боковими гранями цієї форми.
Крім послідовності сприймання і відтворення зазначених видів форми об'єктів, вихователь
знайомить дітей з технічними засобами нанесення фарбуючого шару олівцем – прийом штрихування
(рівномірне нанесення паралельних похилих ліній, починаючи з лівої частини площини) і гуашшю –
прийом заливки (рівномірне покриття фарбою відповідної частини зображення). На цьому етапі
оволодіння образотворчою діяльністю діти продовжують знайомство з елементарними засобами композиційного упорядкування і виразності зображень. Найпростішим засобом вирішення зазначеного
завдання є ритм. Ритмічна упорядкованість простору відповідає естетичній категорії «прекрасне»,
аритмія, хаос — категорії «потворне».
Ритм імпонує дітям своєю організаційною привабливістю як у здійсненні рухів (ритм рухів),
так і в упорядкуванні простору (просторовий ритм).
Починаючи з перших етапів оволодіння образотворчою діяльністю, діти використовують ритм
повторів однорідних елементів зображення, розмішених на порівняно однаковій відстані один від
одного, і ритм чергувань — послідовної зміни різних за формою, величиною або кольором елементів.
Якщо на попередньому етапі навчання ритмічні структури складали крапки, мазки, штрихи,
лінії тощо, то на цьому етапі використовуються найпростіші форми.
Демонстрування раціональних засобів виконання завдання здійснюється на аркуші паперу,
зручного для сприймання всіма дітьми розміру, прикріпленого до мольберта або дошки. Здійснюючи
показ, вихователь повинен стояти з правого боку від аркуша паперу впівоберта до нього і дітей таким
чином, щоб усі діти бачили його руку, яка здійснює зображення, а він, у свою чергу, здійснюючи
процес зображення, міг постійно підтримувати контакт із усією групою. Показ засобів виконання
завдання обов'язково супроводжується лаконічним, але спрямованим поясненням або
інструктуванням. Дії вихователя повинні бути впевненими, чіткими, грамотними й зрозумілими дітям.
В основній частині заняття, під час самостійного виконання дітьми запропонованого завдання,
вихователь, при необхідності, допомагає їм, використовуючи з цією метою відповідні прийоми: вказівку на характер припущеної неточності; використання умовних позначень, спрямованих на
координування дій сприймання і відносно самостійного виправлення припущеної неточності: –
крапку, відбиток, залишений зворотною стороною олівця, пунктирну лінію тощо. Використання тих
чи інших прийомів у поданій послідовності здійснюється в тому випадку, якщо попередній з них не
досяг належних результатів.
У заключній частині заняття вихователь дає загальну оцінку виконаному дітьми завданню;
зазначає виявлені досягнення, орієнтуючись при цьому на якість відтворення форми, використання
кольору, композиційну організацію, загальне оформлення роботи; дає поради щодо покращення
виконання аналогічних робіт.
Тривалість заняття в зазначеній віковій групі складає 15 хвилин. Зважаючи на це, важливо
розподілити цей час так, щоб більша його частина була відведена для виконання дітьми
запропонованого завдання, наприклад: вступна частина – 3-4 хвилини, основна – 9–10 хвилин, заключна – 2–3 хвилини.
Середня група. Починаючи з 5-го року життя, за свідченням дослідників. у дітей виявляється
помітний розвиток багатьох психічних процесів і утворень, що дає підставу вказувати на
сенситивність цього періоду. Так, у дітей формуються основи знакової функції свідомості, сенсорні та
інтелектуальні здібності. Умовний план дій втілюється в елементах образного мислення,
відтворюючого і творчого продуктивного уявлення. Дитина починає уявляти себе на місці іншої
людини, дивитися на дійсність з позиції інших і розуміти мотиви їх дій. У неї виявляються елементи
самостійності в побудові образу майбутнього результату продуктивної діяльності, зароджується
оцінка й самооцінка.
У цьому віковому періоді дитина починає позбавлятися від «глобального наслідування»
дорослому, може протистояти в певних межах волі іншої людини. Емоції дитини поступово
позбавляються імпульсивності, сьогочасності, починають формуватися почуття відповідальності,
справедливості, прихильності та інші: розвиваються соціальні емоції у взаємодії з однолітками.
Відзначені особливості розвитку психіки дитини 5-го року життя надають можливості ускладнити
навчально-виховний процес і збагатити образотворчу діяльність різноманітними її видами.

Зважаючи на це, завдання навчально-виховного процесу, пов'язаного з формуванням
образотворчої діяльності в дітей, можуть бути подані в такому вигляді:
 збагачувати уявлення дітей про навколишні світі виховувати оцінювальне до нього ставлення
з позиції моральних і естетичних критеріїв; стимулювати інтерес до діяльності можливістю
відтворення як окремих предметів, так і нескладних епізодів, подій, явищ;
 розвивати здібності зорової оцінки індивідуальних ознак форми об'єктів, що мають незначні
відміни від попередньо засвоєних еталонних уявлень; визначення їх кольору (локальні характеристики
в межах спектру); орієнтування в просторовому положенні і пропорційному співвідношенні деталей
окремого об'єкта й елементів сюжету;
 формувати й збагачувати знання про елементи образотворчої мови (малюнок, лінія, колір,
композиція); ознайомити з правилами та прийомами предметної композиції (вибір відповідного
положення формату в залежності від форми відтворюваного об'єкта, визначення вдалого масштабу
зображення, створення композиційної рівновага) та сюжетної композиції (вибір
 положення формату, прийому виділення смислового центру, упорядковане розміщення
другорядних деталей); ознайомили з послідовністю зображення складних багатокомпонентних
об'єктів; ознайомити і закріпити уявлення про прийоми роботи в техніці олівця і гуаші;
 сприяти формуванню умінь та навичок: координування дій ока та руки, розвиненості руки,
володінню прийомами роботи в техніці олівця (штрихування) і гуаші (заливка, «роботою по-сухому»).
Зміст образотворчих завдань з предметного малювання, що пропонують дітям на цьому етапі
за ступенем послідовного ускладнення умовно можна розподілити на чотири групи (див. додаток).
Завдання першої групи складності об'єднують предмети, форма яких у своїй основі містить у
собі обрис геометричних фігур (круглих, прямокутних, трикутних), але з незначною зміною (ними
можуть бути знайомі дітям предмети побуту, наприклад, різноманітні види посуду та інше).
При обстеженні цих об'єктів вихователю необхідно допомогти дітям установити схожість із
тими формами, які покладені в основу того чи іншого об'єкта, і відзначити індивідуальні особливості
його обрису в цілому чи окремої деталі.
До другої групи складності завдань належать об'єкти, форма яких у своїй основі, хоч і нагадує
дітям раніше засвоєні фігури, але, разом з тим, із значно більшою індивідуальною різницею, ніж
об'єкти попередньої групи. Сукупність цих об'єктів можуть складати: овочі, фрукти, квіти і та ін.
Запропонований наглядний матеріал має. крім того, ту перевагу, що йому притаманне кольорове
різноманіття, яке дасть змогу збагатити уявлення дітей про цю властивість навколишнього світу.
Таким чином, дітям надається можливість не тільки оволодіти новими уявленнями про зовнішні
ознаки об'єктів, але й закріпити ті уявлення , які були сформовані на попередньому етапі навчання.
Нарешті, обстеження і відтворення індивідуальних особливостей об'єктів створює передумови, які
виключають утворення в дітей графічних шаблонів.
Третю групу складності завдань утворюють об'єкти, конструкція яких складається з декількох
деталей. Ними можуть бути різноманітні натюрморти, архітектурні споруди, види транспорту, комах,
риб, птахів, тварин, людина. Для обстеження і відтворення зазначених об'єктів дітям пропонуються
вироби з дерева, металеві та м'які іграшки аналогічного змісту.
Однією з переваг цих об'єктів є те, що деталі, з яких вони складаються . чітко виділені, а їх
форма значною мірою узагальнена і за обрисом не перевищує тієї складності, яка пропонувалася дітям
на попередньому етапі навчання.
Все це, разом взяте, збагачує уявлення дітей про різноманіття форм і кольорових характеристик
предметного світу. Крім того, зазначена конструкція об'єктів полегшує процес їх обстеження і відтворення, тобто вона повною мірою відповідає можливостям дітей цього етапу оволодіння
образотворчого діяльністю.
Зміст четвертої групи складності завдань об'єднують предмети, обрису яких притаманна
аморфність, тобто вони не мають постійно визначеної форми, їх можна відрізняти лише на основі
найбільш типових характеристик, які належать тому чи іншому виду об'єктів (наприклад, обриси хмар,
кушів, крони різноманітних порід дерев тощо). Завдання полягає в тому, щоб не тільки звернути увагу
дітей на типові ознаки форми і кольору цих об'єктів, але й наділити їх відповідною образністю
(наприклад, пухнасті хмаринки, струнка тополя, кучерява і струнка берізка, могутній дуб тощо).
Особливість сюжетного малювання на цьому етапі полягає в тому, шо воно, перш за все,
базується на досвіді, набутому дітьми в процесі зображення об'єктів, які передбачається використати
в значенні смислових центрів композиції.

Найбільш зрозумілими дітям засобами визначення смислового центру можуть бути:
використання контрастності розмірів головного об'єкта по відношенню до другорядних елементів
композиції, симетрична побудова композиції, тобто коли смисловий центр (головний об'єкт) збігається
з центром зображувального поля. Симетрична побудова композиції не тільки сприяє виділенню
смислового центра, але й надає їй урівноваженого і завершеного вигляду.
Другорядні елементи композиції розміщуються за правилами ритмічної побудови – ритм
повторів або чергувань (наприклад, сніговик і сніжинки, вітрильник і хвилі, дерево і краплі дощу,
будинок і дерева, дівчинка і квіти на галявині тощо). Вибір положення формату (вертикальне чи
горизонтальне) може бути обумовлене необхідністю відтворення простору, в якому відбувається дія.
або акцентування уваги на особливості форми головного об'єкта.
У середній групі дітям пропонують завдання, які відрізняються засобами рішення
образотворчих завдань – з натури, по пам'яті і за уявленням.
Малювання з натури потребує наявності об'єкта безпосередньо на занятті. На відміну від
професійного навчання, у процесі якого відтворення з натури потребує рішення комплексу завдань
(відтворення форми, обтяжного і просторового її моделювання, пластики, динаміки, світлотіньових
градацій і кольорових характеристик), в образотворчій діяльності дітей дошкільного віку відтворення
зовнішніх ознак об'єкта обмежується рішенням тих завдань, які висуваються на відповідному етапі
навчання, тобто більш-менш точне відтворення основних ознак форми, кольору і положення в
просторі. Не дивлячись на спрощення образотворчих завдань, малювання з натури повинно бути в
навчальному процесі основним засобом відтворення об'єктів, оскільки воно найбільшою мірою сприяє
розвитку необхідних психічних процесів і утворень.
У малюванні з пам'яті перед дітьми висувають завдання, спрямоване на відтворення основних
ознак (форма, колір), положення у просторі (анфас. профіль; положення стоячи, сидячи, лежачи тощо),
стану (статика, динаміка), притаманних конкретному об'єкту, якого діти безпосередньо (напередодні
чи перед заняттям) обстежували.
Малювання за уявленням спрямоване на відтворення найбільш типових видових ознак (форма,
колір, типові особливості поведінки, рухів тощо), притаманних тій чи іншій групі об'єктів (наприклад,
відповідні породи дерев, тварин, постаті дівчинки чи хлопчика тощо).
Розвиток у дітей зорової пам'яті, збагачення уявлень про різноманіття зовнішніх ознак реальних
предметів є однією з найважливіших передумов формування творчої діяльності.
У середній групі тривалість заняття складає 20 хвилин. Відповідно до цього тривалість його
структурних компонентів може бути витриманою в таких межах: вступна частина до 5 хвилин, основна
– 10–12 хвилин, заключна – 3–4 хвилини. Регламент тієї чи іншої структурної частини заняття
залежить від складності образотворчих завдань, які передбачається вирішити в кожній з них і на
занятті в цілому.
У вступній частині заняття вихователь спрямовує свою діяльність на збагачення уявлень дітей
про ті чи інші предмети, події, явища; намагається викликати інтерес до запропонованого змісту, разом
з дітьми сформулювати ставлення до нього з позиції моральних і естетичних критеріїв (красиве —
некрасиве, добре — погане), викликати в групі дітей відповідний до них емоційний стан.
Якщо передбачається виконання завдання з натури, то вихователь спрямовує увагу дітей на
характерні особливості зовнішніх ознак об'єкта. Процес обстеження здійснюється у зазначеній вище
послідовності.
Відповідальним моментом у навчально-виховному процесі є ознайомлення дітей з майбутнім
виконанням завдання. Вихователь повинен орієнтуватися у ступені готовності дітей до його виконання
і в залежності від цього здійснювати демонстрування повністю чи частково.
Демонстрування раціональних способів і засобів виконання завдання починається з уточнення
положення формату – вертикальне чи горизонтальне. Вихователь знайомить дітей з типологічними
підходами до вибору того чи іншого положення: якщо, наприклад, об'єкт, що має бути відтвореним,
високий, стрункий і виникає завдання підкреслити це достоїнство, то в цьому випадку
використовується вертикальне положення формату, і навпаки, якщо об'єкт розташований у ширину –
цьому відповідає горизонтальне положення.
За умови, якщо дітям вже знайомі принципи вибору формату, вихователь, з метою активізації
мислення, свідомого підходу до вирішення поставленого завдання, створює проблемну ситуацію, в
контексті якої діти з двох можливих варіантів вибирають той, що є оптимальним у цьому випадку.
Ознайомлення дітей з подальшою послідовністю виконання завдання полягає в тому, що уточнюється

вихідна деталь, з якої починається процес відтворення об'єкта, та її місце на зображувальній площині.
За правилом, вихідною деталлю може бути частина об'єкта, яка займає найбільше місце в його
загальних розмірах (наприклад, крона дерева, стіна будинку, корпус літака тощо), або центральне
місце, що надає змоги більш вдало розмістити деталі, які її оточують (наприклад, торс людини,
тварини, птаха тощо).
Вибір вихідної деталі тісно пов'язаний з визначенням не тільки місця на площині, де вона буде
розташовуватися, але її масштабу, оскільки від останнього залежить якість кінцевого результату.
Масштаб зображення можна вважати вдалим у тих випадках, коли відтворена фігура об'єкта по
відношенню до обраного формату не занадто велика чи мала.
Під час демонстрування раціональних способів виконання образотворчого завдання вихователь
повинен акцентувати увагу дітей на необхідності максимально точного (зрозуміло, в міру можливого
для дітей дошкільного віку) відтворення, перш за все, форми об'єкта, оскільки її викривлення створює
певні труднощі в розумінні змісту малюнка.
Лінія як засіб відтворення форми об'єкта повинна не тільки обмежувати відповідну площину,
але й надавати їй чіткості і естетичної виразності. Ознайомлення дітей із зазначеними якостями лінії
відбувається, перш за все. за допомогою зразкового демонстрування раціональних способів виконання
завдання, крім того на основі сприймання творів графіки професійних художників.
Діти дошкільного віку чутливі до кольору. З перших кроків у оволодінні образотворчою
діяльністю вони починають (з більшою або меншою послідовністю) використовувати колір як
оцінювальний і виразний засіб. Цей факт свідчить про необхідність поступового збагачення уявлень
дітей про різноманіття кольору в навколишній дійсності. Якщо на попередньому етапі навчання дітей
формували уявлення про чотири еталонні кольорові характеристики (червоний, жовтий, синій та
зелений) і знайомили їх з елементарними засобами роботи в техніці кольорового олівця, фломастера
та гуаші, то в середній групі діапазон цих уявлень поширюється в межах всіх кольорів спектра. Крім
того, вони знайомляться з ахроматичними кольорами – чорним, білим і проміжним – сірим.
При використанні кольору в практичній діяльності діти закріплюють запропоновані їм раніше
технічні прийоми (штрихування, заливка) і оволодівають новим для них прийомом – «роботою посухому». Цей прийом використовується у тих випадках, коли виникає потреба на попередньо
нанесений шар кольору нанести інший. У цьому випадку важливо зачекати до тих пір, поки перший
шар кольору підсохне, інакше друге зображення розпливеться і не надасть можливості досягти чіткості
необхідної форми.
Як і при сприйманні і відтворенні форми слід запобігати виникненню штампів кольору. Для
цього необхідно звертати увагу дітей на особливості кольору об'єкта у кожному конкретному випадку.
Старша група. У дітей 6-го року життя складаються передумови переходу на наступний
щабель у навчально-виховному процесі. На підставі дитячої допитливості формується інтерес до
життя родини, міста або села, країни. Розвиток пізнавальних здібностей, певна обізнаність про реальну
дійсність служать підставою для активного спілкування дитини з однолітками й дорослими,
спонукають до співпраці з ними. Формування довільності багатьох психічних процесів і утворень
сприяє оволодінню елементами спеціальних мов, характеристик для окремих видів діяльності.
Разом з тим, зазначені вікові новоутворення можна сприймати лише у вигляді можливостей,
міра здійснення яких визначається соціальними умовами розвитку дитини, тим, хто і як її виховує,
мотивами залучення до діяльності і хто здійснює освітній процес.
Дослідження дитячої образотворчої діяльності (Л. Виготський, О. Мєлік-Пашаєв, В. Мухіна, Н.
Сакуліна, Т. Комарова) свідчать про те, шо у старших дошкільників не тільки поширюється тематика
зображення навколишньої дійсності, але й виявляється прагнення до реалістичного її відтворення.
Водночас звертає на себе увагу той факт, що в багатьох дітей старшого дошкільного віку
виникає розчарування в образотворчій діяльності, оскільки рівень їх загального розвитку вступає у
протиріччя з тими дитячими підходами до зображення, якими вони володіють.
Отже, важливо, щоб вихователь на цьому етапі формування образотворчої діяльності допоміг
дітям в оволодінні новим, більш досконалим відтворенням дійсності, але, разом з тим, не порушуючи
при цьому своєрідності дитячого зображення.
З урахуванням висловлених особливостей дітей старшого дошкільного віку можна
сформулювати такі завдання зазначеного етапу оволодіння образотворчою діяльністю:
– збагачувати уявлення дітей про предмети, події та явища реального світу та виховувати до
них оцінювальне ставлення з позиції засвоєних морально-естетичних критеріїв (добре – погане,

красиве – некрасиве, веселе – сумне, добро – зло тощо); стимулювати інтерес до образотворчої
діяльності та спонукати до образного відтворення своїх вражень від сприймання навколишньої
дійсності, літературних творів, лялькових і театральних спектаклів, мультфільмів тощо;
– розвивати здібності зорової оцінки ознак форми об'єктів, близьких за своїм обрисом до
реальної статури; визначення хроматичних кольорів та їх відтінків (у межах спектра) і ахроматичних
кольорів (білий, сірий, чорний); орієнтування у просторових положеннях об'єктів, визначення окремих
особливостей ілюзорних змін їх форми та величини залежно від положення і відстані;
– формувати знання про зображувально-виразне призначення основних елементів
образотворчої мови малюнка (відтворення форми об'єкта єдиною контурною лінією або
комбінованим засобом); лінії (впевнене, чітке зображення різноманітних форм відповідними лініями);
кольору (відтворення відповідної ознаки об'єкта, вираз емоційного ставлення до змісту); композиції
(виділення смислового центра контрастністю величини або кольору, підсилення враження руху
засобом асиметричної або діагональної побудови композиції, відтворення багатоплановості засобом
перекриття об'єктами, що знаходяться на передньому плані, відповідної частини форми об'єкта, який
знаходиться поза нього і використання елементів лінійної перспективи); ознайомити з раціональними
підходами до організації зображувального процесу, спрямованого на відтворення як окремого об'єкта,
так і сюжетної композиції; формувати уявлення про прийоми роботи в техніці гуаші та акварелі
(заливка, розмивка, «роботою по-сухому», «роботою по-вогкому»);
– формування умінь та навичок – координування дій ока та руки, розвиненості («умілості»)
руки, володіння прийомами роботи в запропонованих видах техніки.
На відміну від попереднього етапу навчання, в якому діти оволодівали так званим
конструктивним засобом відтворення об'єктів (кожна деталь форми об'єкта відрізнялася певною
автономією), цей етап характеризується тим, шо пропонуються об'єкти, відтворення яких можливе за
допомогою єдиної контурної лінії або комбінованим способом (частина деталей зображується
контурною лінією; а частина – конструктивним способом).
Декоративне малювання
Декоративний малюнок як складова частина декоративно-прикладного мистецтва призначений,
разом з іншими виразними засобами цього виду образотворчого мистецтва, задовольняти естетичні
потреби людей. До специфічних видів декору відносяться зображення сюжетів, символів і орнаменту.
Сюжетне зображення — це композиція, нанесена на поверхню предмета (скринька, ваза,
глечик тощо), яка відтворює певне явище, подію, конкретну людину або річ.
Символічне зображення (від грецьк. – умовний знак, прикмета) – відтворення умовного
образу, який позначає ту чи іншу ідею, поняття (герби, емблеми, знаки тощо). Здавна основним видом
оздоблення виробів декоративно-прикладного мистецтва був орнамент (від лат. «ornamentum» –
прикраса) – візерунок, побудований на ритмічно організованому сполученні зображувальних
елементів, виконаних засобами живопису, опалювання, різьби, інтарсії, графіки тощо. Загальні
стилістичні ознаки орнаментального мистецтва визначаються особливостями образотворчої культури
даного народу, мають певну сталість протягом того чи іншого історичного періоду і мають яскраво
виражений національний колорит. У кожному окремому випадку властивості орнаменту залежать
також від призначення, форми та матеріалу тієї речі, яку він оздоблює.
За закономірностями побудови частіше за все визначають три широко розповсюджених
різновиди орнаменту: замкнені орнаменти, орнаментальні стрічки та сітчасті орнаменти.
Послідовність оволодіння дітьми декоративним малюванням
Середня група. Перше знайомство дітей з особливостями декоративного малювання
здійснюється в середній групі дитячого садка. Збагачення уявлень про призначення декоративного
малюнка, виховання естетичного ставлення до виробів декоративно-прикладного мистецтва
відбувається на підставі порівняльних характеристик зовнішнього вигляду різноманітних предметів
побуту, зразків національного одягу, оформлення фасадів та інтер'єрів житлових та громадських
споруд тощо.
Рішенню цих завдань сприяють екскурсії в краєзнавчий музей, відвідування виставок творів
відповідного змісту, бесіди та розповіді з ілюструванням зразків народного та декоративноприкладного мистецтва і оволодіння безпосередньо виконавською та творчою діяльністю з
декоративного малювання.
У процесі обстеження тих чи інших зразків декоративно-прикладного мистецтва слід звернути
увагу дітей на особливості елементів візерунка. спрощення їх форми в порівнянні з реальним

предметом; супідрядність залежно від виконуваної функції – головні та другорядні; засоби їх
виділення – розміром, кольором і місцем на площині: порядок композиційної організації – ритм,
побудований на строгій метричній основі. симетрія.
Перші завдання, що пропонуються дітям на цьому етапі, спрямовані на створення
орнаментальних стрічок, присвячених рослинним мотивам. Декоративними елементами візерунка
можуть бути різноманітне листя, квіти, фрукти, овочі, ягоди, колосся пшениці та інше. Використанню
зазначених елементів передує вивчення дітьми засобів їх стилізації в українському декоративному
мистецтві.
У процесі виконання цих завдань діти засвоюють принципові підходи до композиційної
організації елементів візерунка — ритм повторів однакових за зовнішніми ознаками елементів;
чергування різних за формою, розміром або кольором елементів візерунка, з урахуванням структурних
варіантів чергування – через один, через два і т. д.; симетрична побудова композиції візерунка від осі
симетрії, розміщеної упоперек або уздовж стрічки.
Ускладнення завдань з декоративного малювання полягає в побудові замкнених орнаментів на
площинах круглої, квадратної та прямокутної форм. В уявленні дітей запропоновані площини бажано
конкретизувати за призначенням: блюдце, тарілка, піднос, рушник, скатерка та інше.
За змістом запропоновані орнаменти можуть бути присвячені рослинним мотивам, але з більш
визначеною тематикою і використанням відповідних за змістом і кольором декоративних елементів
візерунка, наприклад: осінній, зимовий, весняний, літній мотиви; або присвячений одному якомусь
предмету – ромашці, ЯЛИНЦІ тощо.
Знайомство дітей з раціональними підходами до організації зображувального процесу полягає
у повідомленні найбільш зручної поетапності побудови орнаменту, наприклад: у стрічковому
орнаменті, в якому елементи візерунка розміщуються за принципом ритму повторів, краще починати
виконання завдання зліва направо або зверху вниз, по-перше, тому що контролюється якість їх
розміщення. по-друге, зображення не буде пошкоджене рукою; при чергуванні елементів візерунка
зручніше спочатку розмістити елементи одного якогось кольору, наприклад, акценти або їх деталі, а
потім приступити до відтворення другорядних елементів; у симетричних композиціях краще починати
зображення орнаменту з центрального елемента, а потім — відповідно ліва або верхня половини, права
або нижня половини.
Для виконання завдань з декоративного малювання використовуються різноманітні фарбуючі
матеріали та інструменти: кольорові олівці, якщо декоративні елементи візерунка дрібні; гуаш,
пензлі круглі різних розмірів, тампони для зображення однакових за формою, розміром та кольором
декоративних елементів; щільний папір або картон. При необхідності використовується кольоровий
папір, попередньо наклеєний на щільну основу (папір або картон).
Старша група. Наступне ускладнення завдань декоративного малювання полягає у
формуванні в дітей уявлень про зображувальні та виразні особливості найбільш поширених в Україні
його стильових напрямків і використанні найбільш посильних з них у практичній діяльності. Крім
того, дітям надається можливість оздоблювати предмети, різноманітні за призначенням та
конструктивною будовою.
Так. у діяльності дітей удосконалюються й збагачуються не тільки рослинні мотиви, але й
використовуються образи тварин, птахів, риб, людини, що, у свою чергу, дає можливість відтворювати
у візерунках персонажі улюблених казок, мультиплікаційних фільмів та інше. Успішному
використанню зазначених елементів сприяє те, що в предметному та сюжетному малюванні діти
здебільшого оволодівають засобами сприймання і відтворення об'єктів, які значною мірою стилізовані
за формою.
Разом з тим, використання зазначених об'єктів у декоративному малюванні ставить перед
необхідністю врахування специфічних для цього виду образотворчого мистецтва стильових
умовностей і вимог до структурної побудови композиції — сполучення окремих елементів візерунка
між собою та з цілим, супідрядність другорядних елементів головному, додержання відповідних
розчленувань об'єкта, вдало знайдений масштаб зображення, ритмічна організація елементів на
строгій метричній основі та інші. Із зазначеними особливостями декоративного малювання діти в
доступній формі знайомляться під час сприймання творів народного і професійного декоративноприкладного мистецтва, а також безпосередньо в ході виконання практичних завдань.
Ознайомлення дітей у доступиш формі з творами народних майстрів свого краю, а також із
зображувально–виразними достоїнствами декоративно-прикладного мистецтва Вінниччини,

Гуцульщини, Дніпропетровщини, Київщини, Полтавщини, Рівненщини, Харківщини та інших областей України дає змогу сформувати в них не тільки певні уявлення про масштабність за призначенням
і стильове різноманіття декоративного малювання, але й залучити до національної культури, успішно
вирішувати завдання морального та естетичного виховання.
Питання для самоконтролю.
1) Яке значення для всебічного розвитку дітей має образотворча діяльність?
2) Які вимоги до програмних завдань обумовлені єдністю рішення завдань навчання, виховання
та розвитку дитини?
3) Визначити основні завдання з малювання.
4) Предметне малювання, його характеристика.
5) Які завдання стоять перед сюжетним і декоративним малюванням?
6) Якими особистісними та професійними якостями повинен володіти вихователь для
успішного здійснення навчально-виховного процесу засобами образотворчої діяльності.

Лекція
Тема лекції: Методика навчання ліпленню в закладі дошкільної освіти
Ключові поняття: види ліплення, технічні прийоми ліплення, методика навчання ліплення.
.
План лекційного заняття:
1 Ліплення – один із видів образотворчої діяльності.
2. Види ліплення.
3. Послідовність оволодіння дітьми ліпленням.
Зміст лекції
Ліплення розглядається як один з основних різновидів скульптурної техніки, пов'язаної з
обробкою м'якого матеріалу – спеціальних сортів глини, пластиліну, воску.
Види поробок з пластичних матеріалів
У практиці ЗДО ліплення визначається як самостійний вид образотворчої діяльності,
спрямований на пізнання і відтворення предметного світу в обсяжних пластичних формах. За змістом
і зовнішніми характеристиками виразності результатів воно, здебільшого, може бути уподібнене
скульптурі малих форм та народно-художнім промислам. У процесі зазначеної діяльності діти виготовляють як предмети побуту, головним чином посуд, так і відтворюють образи фруктів, овочів, ягід,
тварин, птахів, людини тощо. Крім того, ця продукція може мати вигляд як окремих предметів, гак і
нескладних натюрмортів, сюжетних композицій. За стилем відтворення образів вони, здебільшого,
можуть бути віднесеними до декоративного мистецтва, але із специфічними проявами дитячої
діяльності. На цій підставі надається можливість узагальнити характеристику образотворчої мови
ліплення як діяльності на етапі дошкільного дитинства.
Виразні засоби ліплення
Малюнок у широкому розумінні елемента образотворчої мови відтворення форми, обсяжного
і просторового моделювання, пластики та динаміки об'єкта – стосовно діяльності дітей
характеризується значним узагальненням зазначених зовнішніх ознак реального об'єкта. Тобто
уданому випадку має місце декоративне стилізування реальних ознак, більш вільне їх тлумачення.
Відтворення предметів реального світу в такому вигляді обумовлено особливостями розвитку
сприймання і рівнем накопиченого дітьми досвіду в зазначеній діяльності.
Лінія як обмеження силуету об'єкта обумовлена, здебільшого, формами, які відтворюють діти
на тому чи іншому етапі оволодіння ліпленням. Так, перші етапи (молодші та середня групи)

характеризуються конструктивною побудовою загальної форми об'єкта, тобто послідовним приєднанням однієї деталі до іншої. У більшості випадків вони мають форму кулі, овалу та циліндра, у
зв'язку з чим переважають криві та прямі лінії, які обмежують силуети відповідних деталей.
Діти старшого дошкільного віку, відтворюючи той чи інший образ із цілого куска глини або
пластиліну, сполучають лінії різних конфігурацій, що дають їм змогу узагальнити силует єдиною
складною лінією.
У практичній діяльності дітей має місце як монохромна так і поліхромна декоративна
скульптура.
Монохромна скульптура обмежується природним кольором глини. Спеціальна термічна
обробка готового виробу надає йому жовто-оранжевих відтінків.
Поліхромності скульптурні вироби набувають за допомогою різнокольорового пластиліну або
відповідним фарбуванням деталей чи їх розмальовуванням орнаментом.
Композиція окремих образів, які виконуються дітьми старшого дошкільного віку,
відрізняється найпростішим відтворенням відповідних рухів, жестів, пози. Зазначені прояви
композиційної виразності мають місце і при створенні нескладних скульптурних сюжетів, в яких діти,
крім того, намагаються виділити головний об'єкт контрастністю величини та місцем його
розташування, здебільшого, в центрі.
Матеріали та устаткування для ліплення
Найбільш зручними матеріалами, якими користуються діти при створенні побутових або
скульптурних виробів, визнані глина та пластилін.
Глина – м'який пластичний матеріал, який здатний набувати різних форм, а при висиханні –
зберігати їх. Для ліплення використовують здебільшого глину зеленого або сірого відтінків, у міру
жирну і піддатливу до роботи.
До роботи глину готують таким чином: підсушену глину розбивають на дрібні шматочки,
насипають їх у пластмасове відро шарами, заливаючи злегка кожний шар водою: через день зливають
зайву воду, а глину старанно розмішують руками до отримання однорідної маси. Якщо вона не липне
до рук, це означає, що глина придатна до роботи. В інших випадках при необхідності або додають
води, або – глиняного порошку. Приготовлену глину накривають вологою ганчіркою і зберігають у
прохолодному місці.
Пластилін – штучна пластична маса, яку готують з глини, воску, салата інших добавок. Він
м'який і піддатливий, довго не висихає, завжди готовий до ліплення однокольорових або
багатокольорових виробів; виліплені вироби не деформуються і не тріскаються. Але його стан
залежить від температури: при високій температурі він розм’якшується, при низькій – затвердіває. Для
роботи з дітьми пластилін менш зручний матеріал, ніж глина: він твердіший за глину, липне до рік і
погано відмивається. Крім того, яскравий колір іноді відволікає увагу дітей від роботи над формою.
Тому глина вважається основним і найкращим пластичним матеріалом.
Усі ліпні роботи виконуються кистю руки. Злагоджені рухи пальців і долонь можуть здійснити
будь-яке завдання. Разом із тим для обробки поверхні вироба та відтворення деяких його деталей використовують стеку, інструмент, виготовлений із міцних сортів дерев, металу або кістки, який має вигляд
прямої чи скошеної лопатки, ланцета тощо.
До комплексу устаткування для ліплення, крім стеки, відносять: станок з обертаючим колом,
обертаюче коло для демонстрування моделей, дошки для ліплення, печатки для оздоблення поверхні
ліпних робіт, блюдце для води, ганчірка, фарби, пензель, муфельна піч для обпалювання виробу.
Технічні прийоми ліплення
У процесі оволодіння ліпленням діти засвоюють найпростіші технічні прийоми: скатування,
розкачування, сплющування, прищипування, відтягування, вдавлювання, загладжування та інші.
Виготовлення виробів здійснюється дітьми двома засобами: конструктивним та скульптурним.
Для виконання виробу конструктивним засобом цілий кусок глини спочатку ділять на декілька
кусків, відповідно кількості та пропорційного співвідношення деталей, починаючи із найбільшої.
Кожну деталь того чи іншого виробу готують окремо, а потім послідовно приєднують одну до одної.
Скульптурний засіб полягає у наданні цілому шматку глини необхідної форми. Цим засобом
користуються як при виготовленні простих, так і складних за формою виробів.

Показники готовності дитини до діяльності
Готовність дітей щодо оволодіння ліпленням визначається мірою розвиненості психічних
процесів та утворень, які забезпечують успішність вирішування загальних образотворчих і
специфічних завдань для зазначеного віщу діяльності.
Так, мотивом в оволодінні ліпленням, як і всіма іншими видами образотворчої діяльності, є
прагнення дітей до пізнання реальної дійсності та відтворення своїх вражень у конкретній продукції.
Зацікавленість цим видом діяльності підсилюється можливістю виготовлення виробів, які набувають
не тільки пізнавального та естетичного значення, але й певною мірою можуть бути використаними в
ігровій діяльності, що у свою чергу дає підставу зрозуміти мету дітей, спрямовану на постійне удосконалення своєї майстерності.
Здібності до ліплення за своїм змістом і функціональним призначенням співпадають із
діяльністю малювання – забезпечення орієнтування в зовнішніх ознаках натури та виборі оптимальних
засобів їх відтворення.
Зміст спеціальних знань поєднує в собі усвідомлення дітьми основ зображувальної мови
ліплення реалістичного та декоративного напрямків, властивостей га зображувальних можливостей
глини й пластиліну; сукупності технічних прийомів ліплення та спеціального устаткування, логічної
послідовності здійснення процесу ліплення.
Уміння та навички – це координування дій ока та рук, розвиненість («умілість») рук,
злагодженість дій пальців та долонь, володіння технічними засобами роботи з глиною та пластиліном
долонями, пальцями й за допомогою стеки та інших спеціальних пристосувань.
Послідовність оволодіння дітьми ліпленням
Перша молодша група. Перше знайомство із зображувальними можливостями ліплення
здійснюється в першій молодшій групі. Як і в малюванні, освітній процес носить здебільшого ігровий
характер. Вихователь створює ситуацію, яка за своїм змістом спонукає дітей виконати найпростіші дії
з глиною (наприклад, «пригостити» того чи іншого персонажа цукерками, горішками, млинцями,
печивом тощо). У контексті виконання цих завдань діти знайомляться з властивостями глини (її можна
роз'єднувати і поєднувати, змінювати форму) і першими прийомами роботи з нею (розкачування
шматочка глини у циліндричну форму, скатування кульки, сплющування диску).
На першому етапі оволодіння діяльністю дітям пропонують завдання двох видів складності.
Зміст перших завдань полягає у виготовленні об'єкта однієї певної форми: циліндричної, кулеподібної
чи дископодібної. Крім того, особливістю цих завдань є те, що кожне з них передбачає виготовлення
декількох екземплярів виробів. У таких умовах з'являється можливість закріпити дітям той чи інший
технічний прийом.
У змісті завдань іншого виду складності пропонується виготовити об'єкти, які включають себе
поєднання двох знайомих раніше форм (наприклад, циліндр і куля-брязкальце, циліндр і диск-гриб
тощо) або декілька однорідних форм.
Друга молодша група. Зміст другого етапу оволодіння ліпленням полягає, перш за все, у
закріпленні набутих раніше уявлень про своєрідність зазначеної діяльності, властивості глини та
прийоми роботи з нею. А якщо відповідна група дітей укомплектована вперше, то за основу навчального процесу береться зміст попереднього етапу. Успішності оволодіння ліпленням у другій
молодшій групі сприяє схожість навчальних завдань, які містяться у програмному змісті інших видів
образотворчої діяльності, що опановують діти на цьому етапі – малюванні та аплікації.
За складністю образотворчих завдань програмний зміст цього періоду розподіляються на два
етапи. Перший етап спрямований на обстеження і відтворення поодиноких форм циліндра, кулі, диска.
Крім технічних прийомів, за допомогою яких діти досягають їх відтворення, вони знайомляться ще й
з нескладними засобами оздоблення виготовленої продукції (наприклад, за допомогою стеки нанести
на поверхню «печива» візерунок). Ускладнення завдань другого етапу полягає втому, що дітям
пропонують для обстеження і відтворення об'єкти, які вміщують у собі декілька деталей, шо
відрізняються одна від одної пропорційним співвідношенням розмірів або форм. При обстеженні
таких об'єктів вони визначають відповідні форми деталей, їх положення у просторі (зверху, знизу,
справа, зліва, посередині) та пропорційні співвідносини (більші, менші, однакові).
Формування та активізація здібностей зорової оцінки здійснюється не тільки під час
обстеження того чи іншого об'єкта, але й при виконанні підготовчої до ліплення роботи (наприклад,
розподілення із цілого шматка глини на відповідні за кількістю та пропорційним співвідношенням

частини), а також вибору із сформованої сукупності уявлень тих технічних прийомів, які відповідають
потребам поставленого завдання.
Технічні прийоми роботи з глиною ускладнюються тим, що крім долонь, якими діти досягали
виготовлення необхідних форм (розкачування, скачування), для здійснення деяких технічних операцій
підключаються і рухи пальців (наприклад, прийом прищипування).
Ознайомлення дітей з раціональною організацією процесу ліплення включає засвоєння логічної
послідовності виконання завдань, яка складається в найбільш типових ситуаціях, наприклад:
попередня підготовка необхідного для роботи устаткування – глина, дощечка, блюдечко з водою,
ганчірка, стека тощо; розподіл цілого шматка глини на відповідні за кількістю та пропорційним
співвідношенням частини, визначення послідовності виконання необхідних деталей та їх приєднання
одна до одної; дотримування гігієнічних вимогу процесі роботи та інше.
Середня група. Програмний зміст освітнього процесу, спрямованого на оволодіння ліпленням,
у середній групі відзначається тим, що в завдання включають як відтворення різноманітних предметів,
так і нескладних сюжетів. Крім того, разом із виконанням навчальних завдань дітям пропонують
завдання творчого характеру.
Таким чином, за тематикою, складністю і засобами виконання (навчальний, творчий)
образотворчі завдання ліплення цілком співпадають із завданням оволодіння на цьому етапі
малюванням і, деякою мірою, аплікацією.
Побудова програмного змісту за принципом поєднання навчальних і творчих завдань в усіх
видах образотворчої діяльності, якими оволодівають діти на кожному етапі, забезпечує якісне їх
рішення.
Як і в малюванні, діти на першому етапі обстежують і відтворюють засобами ліплення об'єкти,
форма яких незначною мірою відрізняється від геометричних фігур. Сприятливим до цього змістом
служать предмети побуту (в основному нескладні варіанти посуду), фрукти, овочі, ягоди та інше. У
процесі обстеження цих предметів діти знаходять подібні та відмінні зовнішні ознаки, збагачують
уявлення про різноманіття предметного світу та його індивідуальні особливості.
Рішення зазначених завдань ставить перед необхідністю удосконалення та збагачення
комплексу технічних прийомів роботи з матеріалом. Так, для відтворення об'єктів овальної, овоїдної
(яйцевидної), а також конусоподібної форми конусу діти повинні декількома послідовними
операціями, які в процесі розкачування відзначаються різним натискуванням на матеріал, досягати
необхідного обсягу, тобто безформну масу спочатку перетворити в кулю, а потім – в овал, овоїд чи
конус. Крім того, збільшується кількість маніпуляцій з матеріалом, які виконуються пальцями
вдавлювання, відтягування, згладжування, защипування великим та вказівним пальцями.
Ускладнення завдань полягає у відтворенні образів, які поєднують у собі декілька різних за
формою та величиною детале й, наприклад, стилізованих птахів, звірів, людей тощо. Як і на
попередньому етапі, діти відтворюють ці образи конструктивним засобом, тобто спочатку створюється окремо кожна деталь, а потім послідовно приєднуються одна до одної. Завершується цей етап
оволодіння ліпленням відтворенням нескладних сюжетів. В основу змісту сюжетних композицій
покладене поєднання за смислом образів, які відтворюватися на першому та другому етапах
(наприклад, кошик з фруктами, зайчик з морквою, їжачок з яблуком, котик біля блюдця, квочка з
курчатком, рибалка з вудочкою та відерцем тощо). Крім того, на цьому етапі застосовується досвід,
набутий у декоративному малюванні, наприклад, при оздобленні деталей посуду, одягу тощо.
Старша група. Принципово новими для цього періоду оволодіння ліпленням є обстеження
складних об'єктів та відтворення їх форми скульптурним способом, тобто за аналогією до завдань з
малювання, спрямованих на відтворення форми об' єктів єдиною контурною лінією або силуетної
аплікації. Як зразок таких об'єктів можуть бути використані димківська іграшка та інші варіанти
народного мистецтва, що відтворюють образи птахів, риб, звірів, людини тощо.
Привабливість об'єктів цього змісту полягає в тому, що після оздоблення яскравим візерунком
і обпалювання в муфельних печах (якщо наявні) ці вироби можуть бути використані як іграшки або
прикраси кімнати.
Для обпалювання вибір спочатку просушують у кімнатних умовах протягом 2-3 днів. Потім на
його поверхню наносять візерунок і ставлять у муфельну піч на 2-3 години, в якій обпалюють при
температурі 800-900 градусів. Внаслідок обпалювання глиняний виріб набуває високої міцності,
приємної оксамитовості поверхні оранжевих тонів.
Крім виготовлення окремих предметів, діти створюють поліхромні сюжетні композиції,

використовуючи для цього кольоровий пластилін або гуаш, якщо вироби були виконані з глини.
Змістом цих сюжетів можуть служити цікаві епізоди з повсякденного життя, персонажі улюблених
казок, телевізійних фільмів тощо.

Інструктивно-методичні матеріали практичних занять з дисципліни
Методичні рекомендації до вивчення курсу
Процес вивчення курсу дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з методикою
навчання» починається з уважного прослуховування та конспектування лекцій, що
читаються викладачами. Такий конспект допоможе студенту зорієнтуватися в основних
проблемах теми, акцентувати увагу на головних питаннях. Однак для засвоєння
теоретичного матеріалу опрацювання лише конспекту лекцій недостатньо. До того ж,
враховуючи досить обмежену кількість аудиторних годин, а також визначений у сучасних
умовах курс на збільшення самостійної роботи студентів, індивідуалізацію освітнього
процесу, передбачено, що певна частина практичних занять не будуть дублювати теми
лекцій. Мета практичних занять полягає в поглибленні та закріпленні знань, отриманих на
лекціях або під час самостійного вивчення окремих тем курсу. Як правило, на практичне
виносяться 3–4 питання. Вони розглядаються як в традиційній формі, так і у вигляді
дискусії, розгорнутої бесіди, конференції, «круглого столу», особливо під час розгляду
проблемних питань. Опитування студентів відбуваються як за бажанням студента, так і за
викликом викладача. Окрім основних виступів студентів на практичному занятті,
оцінюються також і суттєві доповнення. На практичних заняттях можуть обговорюватися
повідомлення, доповіді таповідомлення, а також фрагменти занять, дидактичних ігор. У
кінці заняття підбиваються підсумки роботи, оцінюються виступи й доповнення кожного
студента, акцентується увага на найбільш вдалих відповідях, певних недоліках у
висвітленні теми. Крім цього, перед студентами конкретизуються завдання до наступного
практичного заняття. Оцінки, одержані студентами на практичному, обов’язково
враховуються при кредитно-трансферній системі контролю знань. Готуючись до
практичного заняття, студенти повинні вивчити рекомендовані джерела та літературу,
продумати відповіді на кожне питання, скласти план та короткі тези свого виступу. Важливе
значення у підготовці до практичного займають консультації, про час і місце проведення
яких інформують студентів. Готуватися до практичного заняття необхідно заздалегідь.
Всебічна та ґрунтовна підготовка – важлива передумова створення творчої атмосфери під
час обговорення передбачених планом питань, змістовних виступів та доповнень. На
практичному занятті студенти повинні доповнювати свої записи новим матеріалом з
виступів своїх товаришів та викладача. Практичні заняття базуються на самостійній роботі
студентів, яка є однією з основних форм освітнього процесу. Лише самостійна робота в
комплексі з іншими формами навчання в змозі забезпечити глибоке вивчення та всебічне
засвоєння студентами матеріалу, оволодіння методами наукового мислення, виховання
творчих, аналітичних підходів до вивчення методики образотворчої діяльності. Форми
самостійної роботи студентів можуть бути різноманітними: характеристика діючих
програм з розділу образотворчого мистецтва, вивчення і конспектування документів та
інших історичних джерел, навчальної та навчально-методичної літератури, наукових
монографій та статей, написання тематичних повідомлень, доповідей та рефератів. Основна
ділянка самостійної роботи – уважне читання і конспектування рекомендованих для
підготовки до практичного заняття джерел та літератури.
Самостійна робота над джерелами та літературою розпочинається з попереднього
ознайомлення з ними. Необхідно прочитати зміст, вступ, позначити дати написання або
прийняття того чи іншого документу. Слід уважно прочитати документ чи наукову роботу,
роблячи попередні чернеткові записи, і лише після цього доцільно розпочинати складання
конспекту. Загальних і єдиних для всіх правил ведення конспекту не існує, оскільки
конспектування – творча справа та робота цілком індивідуальна. Але існують загальні
обов’язкові вимоги до написання конспекту. Конспект – це короткий переказ основних ідей,
проблем документу чи наукової роботи власними словами. Записувати необхідно лише
головні положення джерел та їх аргументацію. Якщо думки автора твору чи документ

викладені так, що їх важко переказати, необхідно виписати цитати та зробити посилання на
джерела, вказавши номер сторінки. Записи в конспекті треба вести чітко й розбірливо, вони
повинні повністю відповідати змісту джерел та літератури й мати внутрішній логічний
зв’язок. З метою економії місця та часу допускається скорочення деяких слів під час
конспектування. Доцільно підкреслити найважливіші місця. Загалом конспект можна
оформити тезисно, що дозволяє ґрунтовно та чітко передати зміст.
Після опрацювання кожної теми курсу, студенти повинні переконатися в тому, що
навчальний матеріал справді засвоєний. Зробити це можливо за допомогою питань, тестів,
дидактичних вправ, ігрових завдань, що розроблені не тільки до тих тем, котрі
розглядаються на практичних заняттях, але й тих, які вивчаються студентами самостійно.
Перевірка отриманих знань має починатись з роботи над основними категоріями теми. Далі
йдуть вправи-тести. Виконуючи їх, студенти мають змогу переконатися в тому, що вони
засвоїли матеріал. Є тести прості, коли мова йде про вибір з декількох можливих лише
однієї правильної відповіді. Інші – дещо складніші: у цьому випадку правильна відповідь
охоплює не один, а декілька пунктів. Подальша робота над вивченням теми передбачає
відповіді на питання для повторення, які дозволяють відтворити зміст проблеми, що
розглядається. Особливе значення мають завдання, спрямовані на творче осмислення та
застосування на практиці набутих знань, умінь та навичок. Указані типи навчальних
завдань повинні виконуватись письмово в зошитах для підготовки до практичних занять з
теорії і методики музичного виховання.
Отже, якщо студенти будуть систематично і ґрунтовно опрацьовувати кожну тему
курсу, брати активну участь в обговоренні питань практичного заняття, виконувати
домашні навчальні, творчі завдання, працювати над підготовкою студентських наукових
робіт, розробкою дидактичних ігор, плануванням і розробкою занять з образотворчого
мистецтва для дітей дошкільного віку, вони матимуть можливість накопичити достатню
кількість балів для успішного закінчення семестру.
Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому викладач організовує
детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та
формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання
студентом відповідно сформульованих завдань.
Мета практичного заняття – поглиблювати, поширювати та деталізувати знання,
виробляти навички професійної діяльності, розвивати наукове мислення та мовлення,
перевіряти знання студентів, мати засіб оперативного зворотного зв’язку. Практичне
заняття проводиться з половиною академічної групи (12–15 студентів).
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою
дисципліни. Ефективність заняття залежить від попередньо підготовлених матеріалів
(тестів для перевірки рівня оволодіння теоретичним матеріалом, набору завдань різної
складності для їх вирішення студентами на занятті).
Структура практичного заняття:
– попередній контроль знань, умінь і навичок студентів;
– постановка загальної проблеми та її обговорення;
– виконання практичних завдань з їх обговоренням;
– виконання контрольних завдань, їх перевірка і оцінювання.
Для досягнення ефективності практичного заняття слід домагатися, щоб мета
заняття була зрозумілою не тільки викладачеві, але й студентам.
Практичні заняття мають бути сплановані таким чином, щоб студенти постійно
відчували зростання складності завдань, що вони виконують, отримували позитивні емоції
від переживання власного успіху в учінні, були зайняті напруженою творчою роботою,
пошуком правильних і точних рішень. Велике значення має реалізація індивідуального
підходу та продуктивне педагогічне спілкування. Тому при деталізації плану заняття,
розробці завдань викладач має враховувати рівень підготовки та інтереси кожного
студента, підтримувати самостійність та ініціативу студентів.

Оцінки, отримані студентами за окремі практичні заняття, враховуються при
виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.
Основні положення організування самостійної роботи студентів
У освітній дiяльноcтi закладiв вищої освіти Укpаїни упродовж попеpеднiх деcятиpiч
увага була зоcеpеджена на оволодiння cтудентами значною cумою знань, отриманих на
екcтенcивних заcадах оpганiзування освітнього пpоцеcу. За таких умов було доcить cкладно
забезпечити належний piвень iнтелектуального pозвитку оcобиcтоcтi, пiдготувати її до
cамоcтiйної пiзнавальної дiяльноcтi впpодовж життя. Тому cьогоднi можливоcтi
оpганiзування екcтенcивної оcвiтньої дiяльноcтi закладiв вищої освіти вичеpпали cебе.
Екcтенcивний (вiд лат. ехtensivus – pозшиpювальний) пiдхiд пеpедбачає доcягнення
pезультатiв у навчаннi за pахунок кiлькicних чинникiв (збiльшення pокiв навчання,
кiлькоcтi годин на опанування певними навчальними диcциплiнами тощо). Pозвиток науки,
збiльшення обcягу iнфоpмацiї, актуалiзацiя пpоблеми пpодукування iнтелектуального
багатcтва cуcпiльcтва пpивели до необхiдноcтi iнтенcифiкацiї освітнього пpоцеcу.
Iнтенcифiкацiя (вiд фp. intensification – напpужено, pоблю) – це доcягнення у навчаннi
бажаних pезультатiв за pахунок якicних чинникiв, тобто за pахунок напpуження pозумових
можливоcтей оcобиcтоcтi. Адже в пpоцеci екcтенcивного навчання можливоcтi мозку
задіяні на 15–20 вiдcоткiв, тому збiльшення ефективноcтi викоpиcтання потенцiйних
здатноcтей мозку студентів i викладачів – найпеpша умова iнтенcифiкацiї освітнього
пpоцеcу.
У контексті цих положень особливого значення набувають питання самоосвіти
студентів та ефективного організування їхньої самостійної діяльності. Самоосвіта є
важливою складовою всієї системи навчально-виховної роботи закладів вищої освіти і дає
змогу виробляти потреби до пізнання, творчого пошуку, формування допитливості, уміння
навчатися, самостійно організовувати пізнавально-пошукову і навчально-дослідницьку
роботу.
Завдяки самоосвіті студенти не обмежуються лише процесом накопичення значного
обсягу знань, а здобувають навики самостійного оволодіння ними, елементами наукового
пошуку і наукового мислення, методами наукових досліджень у різних галузях знань,
формують готовність до постійного відновлення і набуття нових знань, а також до
самоосвіти і самовдосконалення.
Суть самоосвіти полягає у свідомому самоорганізуванні процесу засвоєння знань,
формуванні необхідних умінь і навичок. Водночас вона сприяє розвиткові і вдосконаленню
якостей, здібностей та вмінь особистості до навчання і до майбутньої професійної
діяльності методами самовиховання, самонавчання і саморозвитку.
Самостійна робота студентів з дисципліни ««Основи образотворчого мистецтва з
методикою навчання»» займає важливе місце в освітньому процесі ЗВО при підготовці
фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта. Ефективна організація освітнього процесу в
системі професійної підготовки майбутніх вихователів неможлива без належної організації
самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в підвищенні якості
освітнього процесу. Вона сприяє систематизації та закріпленню теоретичних знань,
розвитку пізнавальних здібностей та творчої ініціативи, самостійності, відповідальності та
організованості, формуванню самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.
Виконання студентом індивідуального завдання для самостійної роботи сприятиме
свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, формуванню стійкого
інтересу до педагогічних знань та розвитку умінь ефективно їх застосовувати в практичній
діяльності педагога. Завдання спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку
у студентів пізнавальної активності і самостійності в їх освітній діяльності та активуванню
процесу самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована на
формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток стійкого
позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню обізнаності в
проблемах естетичного виховання, зокрема.
З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності підготовки
студентам надається можливість виконувати творчі роботи й завдання, що мають
пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх підготовка сприяє кращому
засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у студентів креативності, критичності й
системності світогляду.
Завдання до самостійної роботи:
1) підготовка до практичних занять;
2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт;
3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, практичних занять);
4) підготовка до контрольних робіт;
5) підготовка до іспиту.
Види самостійної роботи:
1. Конспект лекцій та практичних занять.
Дана форма самостійної роботи передбачає своєчасне, повне та охайне
конспектування лекційного матеріалу. Щодо конспектування практичних занять, то
допустимо довільний обсяг, але повний, розгорнутий і широкий розгляд питань.
Максимальний бал – 10.
2. Інформаційне повідомлення, доповідь
Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати
оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 3 сторінки.
Максимальний бал – 10.
3. Підготовка конспекту занять з образотворчої діяльності для дітей
дошкільного віку
Ця форма самостійної роботи передбачає розробку конспектів занять, свят і інших
форм роботи з образотворчої діяльності в ЗДО. Усі роботи мають бути авторськими,
творчими, містити особистий внесок у проблему естетичного виховання дітей дошкільного
віку.
Максимальний бал – 30.
4. Прочитання та переказ книги з естетичного виховання
Дана форма самостійної роботи передбачає прочитання (за вибором студента)
пропонованої книги з педагогіки, психології виховання дітей її обговорення та аналіз.
Максимальний бал – 20.
5. Словник психолого-педагогічних, мистецтвознавчих понять.
Дана форма самостійної роботи передбачає добір пропонованих понять і термінів із
психологічних і педагогічних словників та енциклопедій.
Максимальний бал – 10.
6. Творча робота.
Дана форма самостійної роботи передбачає написання творів-есе та творів-роздумів
за обраною темою.
Максимальний бал – 10.
7. Тестування.
Дана форма самостійної роботи передбачає поточний контроль знань за допомогою
набору тестів, дібраних відповідно до закріпленого матеріалу.
Максимальний бал – 20.
8. Індивідуальне завдання. Провести фрагмент будь-якого заходу з
естетичного виховання дітей для батьків з уявною аудиторією

Дана форма самостійної роботи передбачає розвиток навичок колективної взаємодії,
креативності, уміння виступати перед аудиторією, співпрацювати з родинами. Дає змогу
поглянути на себе неначебто збоку, колективно проаналізувати власну підготовку,
формувати педагогічну майстерність вихователя.
Максимальний бал – 20.
Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру та
особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її вивчення, виду
завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та умов навчальної діяльності.
Згідно з Положенням про організацію освітнього простору в МНУ імені В.О.
Сухомлинського, навчальний тиждень – це складова навчального часу студента.
Формування змісту самостійної роботи включає:
– визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, питань,
завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів;
– визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та практичних
завдань з кожної теми, які виносяться на СРС;
– відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до сучасних
технологій навчання;
– визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням студентами
завдань;
– розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.
На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали:
– за рівнем складності доступні для самостійного вивчення;
– що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, викладених в базовому
курсі;
– аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у попередніх
темах;
– описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки);
– матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють застосування
загальних принципів, викладених в базовому курсі, в виробничих умовах.
Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок загального
бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну роботу викладача. За рахунок
часу, запланованого на аудиторну роботу викладачів, проводяться:
– консультації з навчальних дисциплін. Консультації упродовж семестру (поточні)
проводяться згідно з графіком кафедри, консультації перед контрольним заходом
(екзаменаційні) проводяться за графіком деканату факультету;
– перевірка та приймання контрольних робіт, передбачених робочим навчальним
планом, у студентів заочної форми навчання;
– керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань у студентів денної
та заочної форм навчання, зокрема курсових робіт;
– керівництво практикою студентів.

Дистанційне навчання як сучасна форма підготовки студентів-майбутніх
фахівців
Найзручнішою і найдоступнішою формою здобуття вищої освіти в умовах пандемії
є дистанційне навчання як ідеальне рішення для тих, хто віддає перевагу сучасним
інформаційним технологіям в освіті та цінує свій час. Дистанційне навчання (ДН) – вид
навчання, що розуміють як форму навчання, коли спілкування між викладачем і студентом
відбувається з використанням іт-технологій (освітня платформа мооdle, skype, youtube,
zoom, «хмарні» технології, корпоративна електронна пошта, сайти викладачів тощо).
Аналізуючи різні види діяльності студента у процесі фахової підготовки, доцільно
розглядати дистанцiйне навчання як актуальну й ефективну форму здобуття освіти з
використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують
iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну
роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.
У дистанційному навчанні студентів передбачено проведення таких заходів:
– формування навчально-методичних матеріалів для студента;
– підбір методів і засобів контролю успішності студента;
– організування консультацій для студента за допомогою програми, створеної
викладачем;
– використання засобів інтерактивної співпраці викладача зі студентом;
– створення можливості швидкого доповнення курсу новою інформацією,
коригування помилок тощо.
У нових соціально-економічних і освітньо-культурних реаліях та умовах жорсткої
конкуренції на ринку праці особливе значення мають знання, навички та досвід професійної
діяльності, оскільки фахівець нового тисячоліття повинен бути людиною, котра вільно
володіє сучасними інформаційними технологіями, має навики самостійно-пошукової
діяльності; постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень, творчо реалізує свої
природні здібності і набуті професійні навички. Придбання нових знань і навичок, корисних
для практичного застосовуваних у роботі в епоху інформаційного суспільства, значно
розширює можливості самореалізації і сприяє кар’єрному росту, проте однією з головних
перешкод, яка виникає на шляху тих, хто бажає продовжити навчання (враховуючи те, що
більшість з них уже працює), є нестача часу. Такі особи не мають можливості кожного дня
відвідувати заняття. Іншою значною перешкодою є відстань, на якій розміщений заклад
вищої освіти. Якщо він знаходиться в іншому місті, то часто відвідувати такі заняття
незручно і дорого. У зв’язку з цим використовують різноманітні технології дистанційної
освіти.
У процесі дистанційного навчання важливо визначити такі актуальні елементи
освітнього процесу, які характеризують сукупність змісту, методів і прийомів навчання,
спрямованих на розвиток розумових (і фізичних) сил студента, в основі вибору яких лежить
ідея орієнтування не на досягнутий (актуальний) рівень розвитку студента, а на «зону
ближнього розвитку» (Л. Виготський). Це означає, що студенти вирішують завдання й
вимоги, які дещо перевищують їхні можливості, але які вони можуть виконати при певній
допомозі викладача. З огляду на сказане, важливо правильно (точно) визначити характер і
рівень складності навчальних занять, які може виконати студент. Викладач повинен
детально і коректно діагностувати рівень розвитку студента.
Для якісного розвитку мережі дистанційного навчання викладачі фахових методик
розробляють навчальні та методичні матеріали, які передбачають: встановлення
пізнавального значення навчальної дисципліни та її місце в системі вищої освіти;
визначення завдань дисципліни і її змісту; вироблення відповідно до змісту навчання
методів, методичних засобів і організаційних форм навчання, тобто створюють необхідне
методичне забезпечення.
У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів. Лекції
становлять лише невелику частку, процес навчання стимулює студентів до творчого

пошуку інформації, вміння самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у
вирішенні практичних завдань з використанням сучасних технологій. Викладачі
дистанційних курсів повинні мати універсальну підготовку – володіти сучасними
педагогічними та інформаційними технологіями, бути психологічно готовими до роботи зі
студентами у новому навчально-пізнавальному середовищі. Завдяки таким засобам
дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного
матеріалу, списки розсилання, створюється нове освітнє середовище, в якому студенти
почувають себе невід’ємною частиною колективу, що посилює мотивацію до навчання.
Викладачі повинні володіти методами створення і підтримки такого освітнього
середовища, розробляти стратегії проведення цієї взаємодії між учасниками освітнього
процесу, підвищувати творчу активність, самостійну ініціативу студентів, а також
здобувати і удосконалювати власну кваліфікацію.

Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності.
(практичне заняття)
Мета: закріпити теоретичний матеріал з методики образотворчої діяльності,
сприяти формуванню професійних умінь та навичок, підвищенню рівня задоволеності
обраною професією та мотиваційного рівня педагогічної діяльності, сприяти підвищенню
інформаційно-теоретичного професійної підготовки студентів.
Після виконаної роботи студент повинен знати:
– теоретичні основи, сутність і специфіку означеної теми та відповідні поняття і
терміни;
Вміти:
– аналізувати відповідну наукову літературу ;
– вести дискусію з проблеми методики та її вирішення в дошкільному віці.
План практичного заняття:
1. Термінологічний діалог.
2. Перевірка виконання самостійної роботи.
3. Обговорення основних понять теми.
3.1. Що поєднує в собі поняття «культура» в широкому та вузькому розумінні
цього слова?
3.2. Мистецтво, як елемент культури, її знак та символ.
3.3. У чому полягають функції мистецтва?
3.4. Яким естетичним критеріям повинен відповідати художній твір?
3.5. За якими типологічними ознаками відбуваються поєднання художніх творів у
види, жанри, стилі мистецтва?
3.6. За яких умов можливе повноцінне естетичне сприймання художнього твору?
Завдання для самостійної роботи:
– опрацювати лекційний матеріал з теми;
– зробити виписки з теорії вітчизняних та зарубіжних педагогів про значення
образотворчого мистецтва для розвитку дитини;
– скласти словничок мистецтвознавчих професійних термінів.
Методичні рекомендації
Для проведення термінологічного діалогу група поділяється на дві підгрупи.
Представник однієї підгрупи пропонує пояснити термін або відповісти на запитання по
темі. Наприклад: «Культура – це...». Або: «У чому полягають функції мистецтва...».
Обговорення питань теми можна провести традиційно або у формі інтерактивної
технології «Мікрофон». Кожен студент, отримавши уявний мікрофон, може висловити
власну думку, відповідаючи на поставлене викладачем або одногрупником запитання. На

перевірку виконання самостійної роботи відводиться 15 хвилин. Під час презентації
проекту власного бачення завдань естетичного виховання дітей дошкільного віку важливо
звернути увагу на те, чи врахували студенти усвідомлення соціальної ролі педагогавихователя у формуванні духовної культури дитини. На порівняльний аналіз змісту і
специфіку сучасних варіативних програм навчання образотворчої діяльності дітей
дошкільного віку можна відвести 20 хвилин.
Мистецтво живопису та графіки
(практичне заняття)
Мета: Систематизувати і поглибити знання за відповідною темою; ознайомити
студентів з мистецтвом живопису та графіки, засобами їх художньої виразності,
cформувати професійні вміння та якості; засвоїти вміння практично використовувати
відповідні знання, навички; відпрацювати навички ораторського мистецтва.
Після виконаної роботи студент повинен знати:
–Теоретичні основи, сутність і специфіку означеної теми та відповідні поняття і
терміни;
Вміти:
– аналізувати відповідну наукову літературу;
– вести дискусію з проблеми методики та її вирішення в дошкільному віці.
– визначати види живопису, орієнтуватися в жанрах живопису;
– робити мистецький аналіз ілюстрацій.
План практичного заняття:
1. Термінологічний диктант.
2. Перевірка виконання самостійної роботи.
3. Обговорення основних питань теми:
– живопис один із видів образотворчого мистецтва;
– види живопису: монументальний, станковий, декоративний, театральнодекоративний, мініатюрний.
– Жанри живопису.
– Графіка, як вид мистецтво. Характеристика видів графіки.
Завдання для самостійної роботи:
1. опрацювати лекційний матеріал з теми;
2. підготувати повідомлення про творчість українських художників –
ілюстраторів дитячих книг та мистецький аналіз їх ілюстрацій.
3. підготувати альбом із зразками різних видів, жанрів живопису, графіки.
4. Дати визначення понять : картина, репродукція, копія, зробити їх
порівняльний аналіз.
5. Підготувати повідомлення з теми: «Малюнок – основа образотворчого
мистецтва, його значення, види», «Художній образ у мистецтві».
Методичні рекомендації
Для написання термінологічного диктанту відводиться близько 15 хвилин на
початку заняття. Викладач диктує поняття, а студенти письмово дають їх визначення.
Обговорення основних питань теми може здійснюватися традиційно: один студент
відповідає, інші – уважно слухають, доповнюють відповідь, ставлять додаткові запитання,
оцінюють. Можна використати й інтерактивні методи (поняття спроектовані на дошку,
студенти в зошитах чи на окремих аркушах записують їх визначення). Обговорення
першого питання теми відбувається традиційно.
Друге питання: студенти сидять у колі. У викладача модель ромашки. На нижньому
боці пелюсток, які легко відділяються від середини, написані основні види живопису.
Студенти по черзі вибирають пелюстки і дають визначення тому поняттю, яке там

зазначене. Якщо студент не може пояснити зміст терміна, це робить інший. Визначення
можна коригувати й доповнювати.
Третє питання: «Я почну, а ти продовж». Викладач починає: «Портрет – ( в
перекладі з франц. – зображувати) – жанр, присвячений зображенню певної людини або
групи людей, які існували чи існують у дійсності...» і вказує на студента, який повинен
продовжити речення. Студент говорить 3-4 речення за темою і передає право відповіді
іншому. При цьому викладач може узагальнити відповіді 3-4 студентів (це підказує логіка
висвітлення питання), і знову вказати на студента, який продовжить відповідь (на цю
роботу відводиться 10 хвилин).
Четверте питання: студенти працюють у парах. Кожній парі роздаються картки, на
яких указані види графіки: станкова, книжкова та журнально-газетна, плакатна,
художньо-виробнича або прикладна. Студентам необхідно дати визначення певному
виду графіки, або доповнити запропоноване, або ж виправити помилку в ньому і вказати,
коли він набув нового значення у зв'язку з бурхливим розвитком промислової поліграфії і в
який період. Викладач оцінює виконання студентом кожного виду роботи (за національною
чи європейською шкалою) і виводить загальну оцінку за заняття.
Мистецтво скульптури та архітектури.
(практичне заняття)
Мета: Систематизувати і поглибити знання за відповідною темою; ознайомити
студентів з мистецтвом скульптури та архітектури, засобами їх художньої виразності,
cформувати професійні вміння та якості; засвоїти вміння практично використовувати
відповідні знання , навички; відпрацювати навички ораторського мистецтва.
Після виконаної роботи студент повинен знати:
– Теоретичні основи, сутність і специфіку означеної теми та відповідні поняття і
терміни;
Вміти:
– аналізувати відповідну наукову літературу ;
– вести дискусію про мистецтво скульптури і архітектури, про засоби їх художньої
виразності.
– визначати види скульптури;
– орієнтуватися у стилях архітектури.
План практичного заняття:
1. Мозковий штурм».
2. Перевірка виконання самостійної роботи.
3. Обговорення основних питань теми:
1. Скульптура як вид мистецтва:
– Монументальна скульптура. Засоби виразності.
– Станкова скульптура. Характеристика й засоби виразності.
– Скульптура малих форм, її характеристика.
2. Архітектура як будівельне мистецтво, її особливості.
– Античний стиль в архітектурі.
– Романський стиль в архітектурі. Засоби художньої виразності.
– Домінуюча роль архітектури у визначенні готичного стилю.
– Епоха Відродження-ренесанс як стиль в архітектурі.
– Стиль в архітектурі – бароко, його характеристика.
– Стиль в архітектурі-ампір, його характеристика.
– Класицизм як стиль в архітектурі 17 поч. 19 ст.
– Архітектурний конструктивізм 20-го ст.

Завдання для самостійної роботи:
1. опрацювати лекційний матеріал з теми;
2. схарактеризувати зображувальні можливості та техніки обробки матеріалів
скульптури;
3. підготувати повідомлення про жанри скульптури: портретний, анімалістичний,
побутовий, казково – фантастичний;
4. підбір ілюстрацій з різними видами скульптури, їх характеристика;
5. підбір ілюстрацій з різними стилями в архітектурі, їх характеристика.
Методичні рекомендації
Для проведення «мозкового штурму» відводиться близько 15 хвилин на початку
заняття. Викладач називає термін, а студенти усно дають його визначення.
Обговорення основних питань теми доцільно провести відразу після «мозкового
штурму» у формі колективно-групового навчання «Незакінчені речення». Речення може
починати як викладач, так і студент, наприклад:
«Виникнення скульптури відносять до первісної епохи, яка пов'язана безпосередньо
з………»; «Архітектура (від лат. зодчий, будівник), зодчество – мистецтво проектувати та
будувати споруди, які………»; «За визначенням давньоримською зодчого Вітрувія, автора
трактату «Десять книжок про архітектуру», споруда повинна відповідати трьом
вимогам:………..».
Презентацію ілюстрацій з різними видами скульптури, з різними стилями в
архітектурі та їх характеристика, доцільно провести після обговорення основних питань
теми орієнтовно за 15-20 хвилин до закінчення заняття.
Народне та декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн. Види дизайну.
(практичне заняття)
Мета: Систематизувати і поглибити знання за відповідною темою; ознайомити
студентів із промислами України, cформувати професійні вміння та якості; засвоїти
вміння практично використовувати відповідні знання , навички; розвивати уміння
виконувати мистецький аналіз творів народного та декоративно-прикладного мистецтва,
відпрацювати навички ораторського мистецтва.
Після виконаної роботи студент повинен знати:
– Теоретичні основи, сутність і специфіку означеної теми та відповідні поняття і
терміни;
– Знати промисли України.
Вміти:
– Аналізувати відповідну наукову літературу;
– вести дискусію про народне та декоративно – прикладне мистецтво, про засоби
їх художньої виразності.
– Вміти визначати символічне значення, зображених в орнаментах предметів;
– вміти розробляти та малювати різні орнаменти.
План практичного заняття:
1. Інтелектуальна розминка
2. Перевірка виконання самостійної та індивідуальної роботи.
3. Обговорення основних питань теми.
4. Загальна характеристика народного та декоративно – прикладного мистецтва:
– функції декоративно – прикладного мистецтва;
– види народного та декоративно – прикладного мистецтва;
– з історії розвитку промислів України.
5. Характерні види дизайну.
6. Дидактичні тести (10 варіантів).
Завдання для самостійної роботи:
 опрацювати лекційний матеріал із теми;
– характерні особливості декоративного мистецтва;

– складіть робочу таблицю з символіки кольору та орнаментального мотиву;
– знайдіть якнайбільше відомостей про орнамент, скористуйтесь міфами,
легендами, казками;
 складіть словничок мистецтвознавчих професійних термінів;
 зробити анотації на статті, що стосуються дизайну;
 підготувати повідомлення з теми: «Український орнамент», «Особливості
дизайнерської діяльності».
 підготуватися до дидактичних тестів, вивчивши теоретичний матеріал.
Методичні рекомендації
Інтелектуальна розминка
1. Виберіть два протилежних за значенням слова:
АНАЛОГІЯ, ТИПОЛОГІЯ, РІЗНИЦЯ, АНТОЛОГІЯ, ТЕОЛОГІЯ.
2. Знайдіть синонім.
Якщо ЧАЛМА – це ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОВНИЙ УБІР, то БУРНИС – це ШАРФ,
КРАВАТКА, ПЛАЩ З КАПЮШОНОМ, ЧАДРА, ТЮРБАН.
3. Сформуйте слова із запропонованих нижче виборів літер і виключите зайве
слово із змістовного ряду: МРТПКОЮЕ, КОСТІМ, АОМКР, МЕТТРІ.
Ключ
1. АНАЛОГІЯ – РІЗНИЦЯ
2. ПЛАЩ З КАПЮШОНОМ.
3. КОМПЮТЕР ( інші слова цього ряду – назви комах: москіт, терміт, комар).
Для інтелектуальної розминки відводиться близько 5 хвилин на початку заняття.
Обговорення питань теми можна провести з використанням інтерактивної технології
«робота в парах». Студенти об’єднуються по двоє, кожній парі пропонується завдання,
наприклад «Ткацтво – один з найдавніших і найважливіших елементів національної
культури України»; «Килимарство – відоме з прадавніх часів і має свою історію»;
«Вишивка – найпоширеніший вид народного декоративно-прикладного мистецтва,
орнаментальне або сюжетне зображення на тканинах, шкірі, шерсті, виконане різними
ручними або машинними швами» і т.ін.
Робота в парах дає студентам час, щоб поміркувати, обмінятись ідеями з партнером
і лише потім озвучувати свої думки перед групою. На виступи з повідомленнями на тему:
«Український орнамент» доцільно відвести 15 хвилин. Читання студентами анотацій на
статті, що стосуються проблем народно-декоративного мистецтва, 10-15 хвилин. На аналіз
видів дизайну доцільно відвести 20 хвилин. За 10 хвилин до кінця практичного заняття
пропонуються дидактичні тести на перевірку знань студентів.

Дидактичні тести.

1. Яким орнаментом називають візерунок, угрупований у замкнених формах
– колі, квадраті, прямокутнику?
а) Сітчастим;
б) геометричним;
в) зооморфним;
г) замкненим.
2. Один з видів народної художньої творчості – це прикраси, що вирізують з
білого або кольорового паперу:
а) мальованка;
б) аплікація;
в) витинанка;
г) орігамі.
3. Що не характеризує ступінь грамотності зображення?
а) Передача форми;
б) передача будови предмета;
в) вибір формату паперу для малюнка;
г) композиція малюнка.
4. Виражальними засобами в образотворчій діяльності є…:
а) сила натиску;
б) колорит;
в) передача просторових відносин;
г) ступінь грамотності зображення.
5. Структура, взаємозв’язок важливих елементів художнього твору, від якого
залежить увесь його зміст, – це…:
а) ритм;
б) колорит;
в) малюнок;
г) композиція.
6. Учити дітей малювати елементи візерунку за мотивами народних іграшок,
ритмічно розміщувати елементи візерунку – це робота…:
а) над технікою зображення;
б) з навчання зображення предмета;
в) з навчання складання візерунка;
г) з ознайомлення з матеріалом.
7. Який матеріал використовується для ліплення опішнянської іграшки на
заняттях у ЗДО?
а) Пластилін;
б) глина;
в) пісок;
г) паперова маса.
8. Характер взаємозв’язку усіх кольорових елементів твору, його кольорова
будова як один із засобів правдивого і виразного зображення дійсності – це…:
а) ритм;
б) контур;
в) малюнок;
г) колорит
9. Найдавнішим видом художньої діяльності вважають:
а) скульптуру;
б) декоративно-ужиткове мистецтво;
в) архітектуру;
г) живопис.

10. Специфічною формою відображення дійсності в мистецтві, основним
продуктом художньої творчості, який характеризується особливою здатністю
естетичного впливу на людину є:
а) художній стиль;
б) художній смак;
в) художній образ;
г) художній матеріал.
Становлення методики керівництва образотворчою діяльністю дітей як
науки. Види образотворчої діяльності.
(практичне заняття)
Мета: закріпити знання студентів про особливості розвитку у дітей дошкільного
віку образотворчих здібностей і шляхи формування творчості в образотворчій діяльності,
cформувати професійні вміння та якості; засвоїти вміння практично використовувати
відповідні знання , навички.
Після виконаної роботи студент повинен знати:
– Теоретичні основи, сутність і специфіку означеної теми та відповідні поняття і
терміни;
– особливості розвитку у дітей дошкільного віку образотворчих здібностей.
Вміти:
– Аналізувати відповідну наукову літературу ;
– визначати шляхи формування творчості в образотворчій діяльності.
План практичного заняття:
1. Термінологічний діалог.
2. Перевірка виконання самостійної роботи.
3. Обговорення основних питань теми.
3.1. Предмет та провідні питання методики керівництва образотворчою діяльністю
дітей.
3.2. Базові науки, на яких грунтується експериментальна методика.
3.3. Короткі відомості про становлення методики керівництва образовторчою
діяльністю дітей як науки.
3.4. Вивчення дитячого малюнка в кінці 19 на поч. 20 ст.
3.5. Розвиток здібностей до образотворчої діяльності в дошкільному віці.
3.6. Розвиток творчості дітей дошкільного віку в образотворчій діяльності.
Завдання для самостійної роботи:
 опрацювати лекційний матеріал із теми;
 які ознаки свідчать про науковість підходу до сучасної методики керівництва
образотворчою діяльністю дітей?
 на яких теоретичних засадах психології та педагогіки ґрунтується сучасна
методика керівництва образотворчою діяльністю дітей ?
 які провідні напрямки вдосконалення вітчизняної методики керівництва
образотворчою діяльністю дітей визначеної на сучасному історичному етапі? Чим вони
обумовлені?
 розробити ігрові завдання на розвиток уяви та творчих здібностей дітей.
Методичні рекомендації
Для проведення термінологічного діалогу група ділиться на дві підгрупи.
Представник однієї підгрупи пропонує відповісти на запитання із зазначеної теми.
Наприклад: «Які ознаки свідчать про науковість підходу до сучасної методики керівництва
образотворчою діяльністю дітей?»; «Чи слід вважати навчання елементарним основам
образотворчої діяльності «грубим втручанням» дорослого в життя та розвиток дитини?»;

«Які провідні напрямки вдосконалення вітчизняної методики керівництва образотворчою
діяльністю дітей визначені на сучасному історичному етапі? Чим вони обумовлені?» На
термінологічний діалог відводиться 10 хвилин. Обговорення основних питань теми може
проходити у формі прес-конференції. Перелік ролей: вихователі, завідувач, батьки
вихованців, науковці, журналісти. Наприклад, студенту ролі журналіста ставить запитання,
а інші відповідають на них. Усі уважно слухають, доповнюють відповідь, ставлять
додаткові запитання, оцінюють. Час проведення – 20 хвилин. На характеристику видів
дизайну доцільно відвести 15 хвилин. На презентацію студентами ігрових завдань на
розвиток уяви та творчих здібностей дошкільників відводиться близько 15 хвилин. Аналіз
студентами діючих програм навчання та виховання дітей доцільно провести за 20 хвилин
до закінчення заняття.
Форми організації образотворчої діяльності.
(практичне заняття)
Мета: закріпити знання студентів про форми організації образотворчої діяльності,
cформувати професійні вміння та якості; засвоїти вміння володіти методикою керівництва
образотворчої діяльності та практично використовувати відповідні знання , навички.
Після виконаної роботи студент повинен знати:
– теоретичні основи, сутність і специфіку означеної теми та відповідні поняття і
терміни;
– розрізняти форми організацій образотворчою діяльністю.
Вміти:
– аналізувати відповідну наукову літературу;
– визначати методи та прийоми у процесі навчання дітей образотворчого
мистецтва;
– використовувати ігрові прийоми в різних вікових групах закладу дошкільної
освіти
План практичного заняття:
1. Індивідуальна письмова робота.
2. Перевірка виконання самостійної роботи.
3. Обговорення основних питань теми.
3.1. Заняття як форма організованого навчання образотворчої діяльності та їхні види.
3.2. Типи занять із образотворчої діяльності.
3.3. Структура та зміст занять із образотворчої діяльності.
3.4. Особливості проведення занять із образотворчої діяльності.
Завдання для самостійної роботи:
 підготуватися до письмової роботи, вивчивши теоретичний матеріал;
 розробити конспект традиційного заняття з образотворчої діяльності для
молодших дошкільників;
 розробити конспект інтегрованого заняття з образотворчої діяльності для
старших дошкільників.
Завдання для індивідуальної роботи:
 оформити глосарій до теми, виписати визначення термінів: «заняття з
образотворчої діяльності: індивідуальне, індивідуально-групове, групове, традиційне»,
заняття (тематичне, комплексне, інтегроване, бінарне, традиційне), «структура заняття»;
 визначте «Золоті правила» позиції педагога в різних формах організації
образотворчої діяльності в контексті особистісно – орієнтованої моделі навчання;
 що означає процес навчання, у чому полягає його кінцева мета на певному
віковому етапі?
 які існують об’єктивні та суб’єктивні умови щодо досягнення кінцевого
результату навчання?


Методичні рекомендації
Завдання для письмової роботи доцільно давати за варіантами. На її виконання
відводиться близько 15 хвилин на початку заняття.
Обговорення першого питання теми можна провести у формі «Закінчи речення». Час
проведення –10 хвилин.
Друге питання обговорюється у вигляді гри «Спіймай і назви». Студенти
становляться в коло. Для роботи необхідний м’яч. Один студент називає певний тип заняття
з образотворчої діяльності і кидає м’яч іншому. Той студент, якому кинули м’яч, дає
характеристику названому типу заняття. Гра триває доти, доки всі типи занять не будуть
охарактеризовані. Тривалість 10–12 хвилин.
На обговорення питання щодо різних типів і видів занять з образотворчої діяльності
студентам пропонується робота з картками. Студенти діляться на підгрупи. На картках
указані різні типи та види занять. Представник однієї підгрупи бере картку і розкриває
вказаний тип заняття, потім представники наступних підгруп беруть картки. Під час
відповіді однієї підгрупи всі інші уважно слухають, виправляють помилки, доповнюють.
Час проведення –10 хвилин. Питання щодо типів занять із образотворчої діяльності
доцільно провести, використовуючи інтерактивний метод «Знайди помилку». Студенти
діляться на дві підгрупи. Спочатку одна підгрупа зачитує фрагмент конспекту заняття для
певної вікової групи. Інша підгрупа – уважно слухає й виправляє помилки, потім – навпаки.
Час проведення –10 хвилин.
Обговорення третього
питання теми можна провести з використанням
інтерактивного методу «Встанови відповідність». Студенти діляться на три підгрупи.
Кожній підгрупі пропонується картка, у якій указується назва певної структурної частини
заняття, а також її зміст. Кожна підгрупа повинна встановити відповідність змісту
структурної частини її назві. Час проведення –10 хвилин. Вирішуючи останнє питання
практичного заняття, студенти аналізують розроблені конспекти занять. Тривалість роботи
– 15 хвилин. Аналіз пропонованих конспектів доцільно здійснювати за схемами.
Під час моделювання студентами різних фрагментів занять звертається увага на
методику їх навчання, а саме триєдина мета: освітня, розвивальна, виховна; особливості
використання, показу і пояснення вправ, зауважень заохочень; місце вихователя;
фізкультхвилинки; аналіз дитячих робіт. Для розроблення рекомендацій студентам слід
запропонувати об’єднатися в малі групи по 5 осіб. При цьому студенти спираються на
аналіз модельованих фрагментів, ураховують помилки, зауваження, пропозиції, які
озвучувалися одногрупниками й викладачем.
Методи і прийоми педагогічного супроводження образотворчої
діяльності
(практичне заняття)
Мета: закріпити знання студентів про методи та прийоми навчання дітей
образотворчій діяльності; засвоїти вміння володіти методикою керівництва образотворчої
діяльності та уміло застосовувати її на практиці.
Після виконаної роботи студент повинен знати:
– теоретичні основи, сутність і специфіку означеної теми та відповідні поняття і
терміни;
– специфіку сучасних варіативних програм навчання образотворчої діяльності;
– провідні принципи організації особистісно-розвивального середовища,
сприятливого для образотворчої діяльності дитини.
Вміти:
– аналізувати відповідну наукову літературу;
– здійснювати добір методів і прийомів педагогічного супроводження
образотворчої діяльності для особистісно-орієнтованої педагогічної технології.

План практичного заняття:
1. Термінологічний діалог.
2. Перевірка виконання самостійної роботи.
3. Обговорення основних питань теми.
3.1. Загальна характеристика методів і прийомів навчання:
3.1. наочні, словесні, практичні;
3.2. принципи навчання дітей зображувальної діяльності;
3.3.
інформаційно-рецептивні,
репродуктивні,
евристичні;
діагностичних, арт-терапевтичних методів в образотворчій діяльності.

використання

Завдання для самостійної роботи:
 опрацювати лекційний матеріал із теми, доповнити конспект матеріалом з
основної та додаткової літератури;
 оформити глосарій до теми, виписати визначення термінів: «метод»,
«дослідницький метод», «метод демонстрування раціональних способів та засобів
виконання запланованого завдання» «прийом», «методика навчання», «принципи», «метод
спостереження».

охарактеризувати співвідношення дидактичних методів і прийомів навчання
дошкільників на різних етапах опанування образотворчою діяльністю;
– підготувати реферативне повідомлення з теми: «Методи та прийоми педагогічного
супроводження образотворчої діяльності дітей»;
– зробити добірку ігрових прийомів та ситуацій, що використовуються в
образотворчій діяльності.
Методичні рекомендації
Для проведення термінологічного діалогу група ділиться на дві підгрупи.
Представник однієї підгрупи пропонує пояснити термін або відповісти на запитання по
темі. Наприклад, «Методика навчання – це...», «Методи, які застосовують у технології
ТРВЗ, розвивають такі пізнавальні і творчі здібності дітей, як……? Обговорення першого
питання теми можна провести традиційно або у формі «Мікрофон». Час виконання – 10
хвилин. Друге питання. «Робота в парах». Майбутнім вихователям пропонуються написані
на картках принципи. Протягом 5-10 хвилин студенти мають відібрати принципи навчання
дітей зображувальній діяльності, а потім обґрунтувати свій вибір. Час виконання 10-15
хвилин. Третє питання: «Знайди помилку». Студенти діляться на підгрупи. Одна підгрупа
моделює процес навчання дітей певного віку зображувальній діяльності, навмисно
припускаючись методичних помилок. Інші підгрупи уважно сприймають пропоновану
ситуацію, аналізують, знаходять помилки і пропонують свій варіант навчання. На таку
роботу відводиться 15 хвилин. Четверте питання: «Закінчи речення». Студентам
пропонується закінчити речення. Наприклад: «Метод демонстрування раціональних
способів та засобів виконання запланованого завдання спрямований на……», або
«Репродуктивні методи спрямовані на розвиток…….. Час виконання –10 хвилин.
На заслуховування питань самостійної роботи можна відвести 20 хвилин.

Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.
Види малювання.
(практичне заняття)
Мета: закріпити теоретичний матеріал з методики образотворчої діяльності,
сприяти формуванню професійних умінь та навичок, навчити студентів виготовляти
різноманітні наочно-методичні посібники для дітей, складати розробки занять з різних
видів образотворчої діяльності, підвищенню рівня задоволеності обраною професією та

мотиваційного рівня педагогічної діяльності, вчити студентів складати конспекти занять та
вміти їх аналізувати, сприяти підвищенню інформаційно-теоретичного професійної
підготовки студентів.
Після виконаної роботи студент повинен знати:
– Теоретичні основи, сутність і специфіку означеної теми та відповідні поняття і
терміни;
– теоретичний матеріал з методики образотворчої діяльності.
Вміти:
– Аналізувати відповідну наукову літературу ;
– виготовляти різноманітні наочно-методичні посібники для дітей;
– складати розробки занять з різних видів образотворчої діяльності.
План практичного заняття:
1. Термінологічний диктант.
2. Перевірка виконання самостійної роботи.
3. Обговорення основних питань теми.
3.1. Методика навчання дітей зображувальної діяльності:
– малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей дошкільного віку, його
особливості;
– елементи образотворчої мови та виразності малювання;
– різноманітні види техніки;
– послідовність оволодіння малюванням дітьми дошкільного віку;
– декоративне малювання;
– аналіз змісту освітніх програм із навчання дітей зображувальної діяльності у
закладі дошкільної освіти;
– аналіз студентами конспектів занять з малювання для дітей різних вікових груп.
Завдання для самостійної роботи:
– оформити глосарій до теми, виписавши визначення термінів: малюнок, лінія,
композиція, сангіна, пастель, орнамент, образ (художній), натура, штрих;
– дайте характеристику сучасних підходів до розробки педагогічних технологій
супроводження малювання в закладах дошкільної освіти;
– визначте специфіку педагогічної технології навчання дітей малювання у жанрі
книжкової ілюстрації;
– як організувати малювання дітей за музичними творами?
– доведіть, що так звані нетрадиційні техніки малювання є засобом розширення
ступеня свободи дитини в цьому виді діяльності?
Методичні рекомендації
Для написання термінологічного диктанту відводиться близько 15 хвилин на
початку заняття. Десять хвилин доцільно відвести на висвітлення методики навчання дітей
зображувальної діяльності.
Обговорення першого питання теми може відбуватися за зразком інтерактивної
технології «Знайди помилку». Студенти об’єднуються по двоє. На картках пропонується
опис методики навчання дітей малювання навмисно допущеними помилками. Завдання
студентів – знайти помилки і висвітлити методику вже без них. Картки можуть готувати
самі Студенти, на занятті можуть обмінятися ними, а може й викладач. Час виконання – 15
хвилин.
Для обговорення другого і третього питань можна використати технологію
«Акваріум». Група ділиться на дві підгрупи. Одна підгрупа сидить на стільцях у колі, інша
– стоїть за колом. Студенти, які знаходяться в «акваріумі» (колі), дають характеристику
елементам образотворчої мови та виразності малювання та різноманітним видам техніки.
Студенти, які знаходяться поза «акваріумом», уважно слухають і після завершення
обговорення ставлять уточнювальні або проблемні запитання. Для висвітлення четвертого

питання групи міняються місцями. Викладач уважно спостерігає за процесом обговорення,
наприкінці якого узагальнює, коригує, уточнює в разі необхідності й оцінює рівень знань
кожного студента. Час виконання – 20 хвилин.
Аналіз змісту освітніх програм (четверте питання) студенти виконують
індивідуально в письмовій формі, вибравши картку, на якій зазначено певну програму. Час
виконання – 15 хвилин. На аналіз конспектів занять з різних видів малювання можна
відвести 25 хвилин.
Планування освітньої роботи з образотворчої діяльності в закладі дошкільної
освіти
(практичне заняття)
Мета: Систематизувати та поглибити знання за відповідною темою; ознайомити
студентів з видами планування, вчити складати календарний та перспективний плани,
cформувати професійні вміння та якості; засвоїти вміння практично використовувати
відповідні знання , навички; відпрацювати навички ораторського мистецтва.
Після виконаної роботи студент повинен знати:
– альтернативні підходи до планування образотворчої діяльності;
– принципи планування;
– форми планування.
Вміти:
– планувати освітню роботу з образотворчої діяльності в закладі дошкільної
освіти;
– вміти аналізувати варіативні програми навчання дітей образотворчої діяльності.
План практичного заняття:
1. Індивідуальна письмова робота.
2. Перевірка виконання самостійної роботи.
3. Обговорення основних питань теми.
3.1. Значення планування та обліку роботи з образотворчої діяльності.
3.2. Розподіл програмного матеріалу в перспективному плані.
3.3. Вимоги до плану.
3.4. Форми планування: календарно-тематичне, блоково-циклічне, план-сітка,
система методичних розробок занять.
4. Аналіз студентами календарного плану роботи з образотворчої діяльності дітей
різних вікових груп (перша і друга половини дня).
Завдання для самостійної роботи:
 підготуватися до письмової роботи, вивчивши теоретичний матеріал;
 розробити перспективний план роботи з образотворчої діяльності дітей різних
вікових груп.
 оформити глосарій до теми, виписати визначення термінів: «річне
планування», «перспективний план», «календарний план», «поточне планування»,
«щоденне», «способи планування», «принципи планування»;
 обрати методики для обстеження рівня сформованості зображувальних умінь у
дошкільників;
 Складіть план роботи гуртка з малювання на рік.
– Розробіть план – лекторію для батьків на тему: «Цей чарівний світ
образотворчого мистецтва»;
–підготувати реферативне повідомлення з теми: «Завдання, зміст і форми
організації методичної роботи з образотворчого мистецтва в закладі дошкільної освіти»,
«Тематична перевірка та інспектування ЗДО».

Методичні рекомендації

Завдання для письмової роботи доцільно давати за варіантами. На її виконання
відводиться близько 15 хвилин на початку заняття.
Обговорення першого питання теми можна провести у формі «Закінчи речення».
Перевірку знань другого і третього питання доцільно здійснити під час презентації й аналізу
планів, складених студентами. На презентацію планів роботи з образотворчої діяльності
дітей різних вікових груп відводиться 15 хвилин. На обговорення четвертого питання
студентам можна запропонувати роботу на картках. Для цього студенти діляться на три
підгрупи, кожній пропонується картка з певним видом обліку роботи з образотворчого
мистецтва. Одна підгрупа дає характеристику обліку роботи, інші – уважно слухають,
доповнюють, виправляють помилки. Аналіз студентами методик обстеження рівня
сформованості зображувальних умінь у дошкільників доцільно провести за 20 хвилин до
завершення заняття.

Глосарій
Абрис (нім. «abriss» - план, креслення) – 1) Обрис предмета нанесеного за
допомогою ліній. 2) Контур, а також межі кольорів і полутонів зображення, які нанесені
тушшю на кальку або інший прозорий матеріал.
Авторські навчальні програми – складова частина програмно-методичного
забезпечення освітнього процесу освітнього закладу (школи, закладу дошкільної освіти
тощо). Для них характерні оригінальні концепції та зміст. Запровадженню А. н. п. передує
експертиза, апробація, сертифікація тощо.
Бакалавр (лат. увінчаний лаврами) – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який
на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну
підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо
узагальненого об'єкта праці і здатний розв'язувати типові професійні завдання, передбачені
відповідними посадами у певній галузі
Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий особистісний
стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до
професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення
педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.
Дистанційне (лат. відстань, проміжок між чимось) навчання – форма навчання, за
якої спілкування між викладачем і студентом відбувається за допомогою листування,
магнітофонних, аудіо-та відеокасет, комп'ютерних мереж, кабельного та супутникового
телебачення.
Диференціація (лат. differentia – відмінність) освіти – процес у сучасній освіті, що
забезпечує різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати
індивідуальні можливості, інтереси, нахили, ціннісні та професійні орієнтації тих, хто
навчається. Базується на прийнятті психологічних відмінностей між індивідами і групами
людей (за статтю, віком, соціальною належністю тощо).
Експеримент (лат. experimentum – проба, досвід) – метод дослідження, що
передбачає виокремлення суттєвих факторів, які впливають на результати педагогічної
діяльності, дає змогу варіювати ними задля досягнення оптимальних результатів;
контрольована педагогічна діяльність, спрямована на створення та апробування нових
технологій навчання й виховання, розвитку дітей, управління освітнім закладом.
Естетична культура – здатність особистості до повноцінного сприймання,
правильного розуміння прекрасного у мистецтві і дійсності, прагнення й уміння будувати
своє життя та діяльність за законами краси.
Естетична свідомість – форма суспільної свідомості, що реалізується як художньоемоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, переживання, оцінки, смаки, ідеали і
виражається в мистецькій творчості та естетичних поглядах.
Естетичне виховання – складова частина освітнього процесу, спрямована на
формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах
діяльності людини.
Зміст освіти – система наукових знань про природу і суспільство; особистісний і
соціокультурний досвід, які реалізуються, розвиваються і трансформуються в системі
освіти. Серед основних компонентів 3.о. виокремлюють ціннісний, знаковий, діяльнісний,
поведінковий, особистісний тощо.
Індивідуалізація (франц. individualisation, від лат. individuum –неподільне)
навчання – організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей
учнів, яка дає змогу створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей
кожного.
Імідж вихователя – символічний образ суб'єкта педагогічної діяльності,
створюваний у процесі суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагога з учасниками цілісного
освітнього процесу в дошкільному закладі.

Імідж закладу дошкільної освіти – стихійно і цілеспрямовано сконструйований
образ освітнього закладу, покликаний завоювати суспільне визнання, довіру і симпатії
батьків вихованців.
Комплексна (загальнорозвивальна) програма – програма, яка охоплює всі
основні напрями розвитку дитини: естетичний, психічний, соціальний, духовний, або
кілька освітніх напрямів, об'єднаних єдиною педагогічною концепцією.
Креативна особистість – особистість, яка має внутрішні передумови (особистісні
утворення, нейрофізичні задатки, специфіку когнітивної сфери), що забезпечують її творчу
активність.
Креативність – стійка властивість індивіда, що обумовлює здатність виявляти
соціально значущу творчу активність; рівень творчої обдарованості, здатності до творчості.
Метод – це спосіб отримання наукової інформації для встановлення закономірних
зв'язків, відношень, залежностей та побудови певних наукових концепцій.
Методичний прийом – спосіб, спрямований на реалізацію методу відповідно до
конкретних завдань навчання.
Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємопов'язаної діяльності викладачів та
студентів, спрямований на досягнення поставлених вищою школою цілей.
Метод виховання – спосіб взаємопов'язаної діяльності вихователя і вихованців,
спрямований на формування в них певних поглядів, переконань, навичок і звичок
поведінки.
Модифікована (корекційна) програма – програма, адаптована до умов освітнього
процесу в закладі дошкільної освіти (якщо це заклад компенсуючого типу і не має,
наприклад, програми для дітей із порушенням опорно-рухового апарату).
Наука – галузь людської діяльності, спрямованої на отримання об'єктивних,
достовірних і систематизованих знань про навколишній світ.
Наукове дослідження – цілеспрямований процес наукового пізнання сутності,
об'єктивних законів і закономірностей процесів навколишнього світу.
Науковий метод – спосіб теоретичного й емпіричного пізнання, здобуття і
обґрунтування наукового знання.
Освіта – процес і результат засвоєння людиною системи знань про світ, суспільство,
саму себе, способи мислення і діяльності, формування власної особистості; феномен
культури, що забезпечує її трансляцію, відтворюваність і зміну; освітній простір –
сукупність навчальних закладів, державної системи управління і суспільних об’єднань, які
реалізують освітні програми.
Освітній заклад – заклад, що здійснює освітній процес, тобто реалізує одну або
кілька освітніх програм.
Парціальна програма (спеціалізована, локальна) – програма, яка охоплює один
або кілька напрямів розвитку дитини, визначає «збагачений», максимально можливий зміст
одного з напрямів роботи дошкільного навчального закладу на підставі певної педагогічної
концепції.
Принципи – це виражені об'єктивні закономірності, які визначають систему вимог
щодо організації, змісту та методики навчання.
Прогнозування – передбачення перспектив майбутнього в досліджуваному процесі.
Програма – основний документ дошкільного закладу, що визначає зміст і напрям
роботи педагогів.
Практичне (грец. діяльний) заняття – форма навчального заняття, за якої викладач
організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної
дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування через індивідуальне
виконання відповідно до сформульованих завдань.
Прийом виховання – частина, елемент методу виховання, необхідний для
ефективного застосування методу в конкретній ситуації. Принципи (лат. початок, основа)

навчання – основні положення, що визначають зміст, організаційні форми і методи
навчальної роботи.
Принципи виховання – керівні положення, що відображають загальні
закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту і методів його організації.
Різноманітні види техніки
Акварель – «водяні фарби», фарби (за звичаєм на рослинному клеї). Які
розводяться водою; живопис цими фарбами.
Заливка – прийом, яким наносять рівний кольоровий тон або декілька тонів, шо
плавно поєднуються один з одним.
Розмивка (відмивка) застосовується у тих випадках, коли виникає необхідність
покрити поверхню поступово ослабленим тоном (наприклад, при зображенні неба).
прийом «роботою по-сухому» в діяльності дітей частіше за все використовується у
тих випадках, коли виникає необхідність покласти один фарбуючий шар на інший. І для
того, щоб краї другого шару не розпливлися, необхідно перший шар добре просушити;
прийом «роботою по-вогкому» використовується для досягнення плавного
переходу одного кольору в інший. Другий шар кольору при цьому наноситься на ще не
висохлий шар (наприклад, при зображенні фруктів, світлотіньових меж крони дерев тощо).
Мазок – прийом, який застосовується для нанесення мазка-відбитку, виконаного
боковою частиною ворса. При цьому форма і величина мазка залежать від форми й розміру
пензля. Кінцевою частиною ворса виконують мазок-крапку, мазок-штрих, мазок-лінію.
Сангіна – це олівець інтенсивного коричневого кольору. При його використанні
можна досягти як щільного покриття, так і поступового переходу від насиченого до
світлового відтінків. Для досягнення світлотіньових нюансів використовується пензель з
жорстким ворсом (техніка «гризайль»).

Тести з дисципліни «Художня праця та основи образотворчого мистецтва з
методикою керівництва»
1. Найдавнішим видом художньої діяльності вважають:
а) скульптуру;
б) декоративно-ужиткове мистецтво;
в) архітектуру;
г) живопис.
2. Специфічною формою відображення дійсності в мистецтві, основним
продуктом художньої творчості, який характеризується особливою здатністю
естетичного впливу на людину є:
а) художній стиль;
б) художній смак;
в) художній образ;
г) художній матеріал.
3. Один з видів народної художньої творчості – це прикраси, що вирізують з
білого або кольорового паперу:
а) мальованка;
б) аплікація;
в) витинанка;
г) орігамі.
4. Стилізований художній візерунок (прикраса), що характеризується
ритмічністю, повторенням однакових або чергування різних елементів візерунку –
це:
а) силует;
б) гравюра;
в) орнамент;
г) монотипія.
5. В якому столітті в Європі вперше виникли художні школи-академії:
а) ХVІ ст.;
б) ХІІІ ст.;
в) ХVІІ ст.;
г) ХІХ ст..
6. До традиційних технік зображення, що використовуються на заняттях не
належить:
а) декоративний розпис;
б) портретний малюнок;
в) малюнок – ляпкографія;
г) сюжетний малюнок.
7. Чим відрізняється скульптурні твори від живописних або графічних?
а) пропорцією та об’ємом;
б) об’ємом та пластичністю форми;
в) динамікою та пропорцією;
г) об’ємом та пластичністю форми.
8. За видами скульптура поділяється на:
а) анімалістичну; монументальну; декоративну;
б) монументальну, декоративну, станкову;
в) станкову, побутову, монументальну;
г) портретну, станкову, анімалістичну.
9. Жанр образотворчого мистецтва, що в перекладі з французької мови означає
«мертва природа» – це:
а) плакат;
б) натюрморт;

в) пейзаж;
г) вітраж.
10. Основними зображувальними засобами малюнка є:
а) контур і світлотінь;
б) композиція і тон;
в) форма і проекція;
г) перспектива і об’єм.
11. Мистецькі твори батального жанру – це зображення:
а) сцен повсякденного життя;
б) подій минулого;
в) предметів, квітів;
г) військових сцен.
12. Образ предмета, нанесений за допомогою ліній – це:
а) офорт;
б) образ;
в) абрис;
г) панно.
13. Мистецтво створення об’ємних художніх творів засобами різьблення,
ліплення чи відливання - це:
а) архітектура;
б) живопис;
в) скульптура;
г) графіка.
14. Методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку
розглядає…:
а) педагогічні засади розвитку образотворчої діяльності;
б) філософські засади розвитку образотворчої діяльності;
в) зміст, форми та методи навчання образотворчої діяльності в її різновидах;
г) психолого-педагогічні засади розвитку образотворчої діяльності.
15. Метою навчання образотворчої діяльності дітей є…..
а) формування знань;
б) формування навичок;
в) формування умінь;
г) сприяння розвитку творчої особистості;
16. Який прийом навчання використовується на першому етапі ознайомлення
дітей дошкільного віку з живописом?
а) прийом уявного створення власної картини за назвою художника;
б) запитання конкретного характеру, спрямовані на формування емоційноособистісного ставлення до картини;
в) прийом порівняння;
г) розповідь-зразок, яка розкриває емоційно-особистісне ставлення педагога до
картини;
17. Який твір, що використовується частіше за інші у методиці ознайомлення
дошкільників із живописом, написаний І. Левітаном.
а) «Яблуневий цвіт»
б) «Березовий гай»;
в) «Бузок у кошику» ;
г) «Золота осінь».
18. Що не характеризує ступінь грамотності зображення?
а) передача форми;
б) передача будови предмета;
в) вибір формату паперу для малюнка;

г) композиція малюнка.
19. Виражальними засобами в образотворчій діяльності є..?
а) Сила натиску;
б) колір;
в) передача просторових відносин;
г) активізація вольових зусиль;
20. Особливий інтерес до дитячого малювання виник:
а) ХV ст.;
б) ХVІ ст.;
в) ХVІІ ст.;
г) ХІХ ст..
21. Структура, взаємозв’язок найважливіших елементів художнього твору, від
якого залежить весь його смисл і побудова?
а) Композиція;
б) колорит;
в) малюнок;
г) тема.
22. Який метод навчання дітей у ДНЗ належить до традиційно виділених за
джерелом знань ?
а) Інформаційно-рецептивний;
б) словесний;
в) евристичний;
г) репродуктивний;
23. Спостереження в образотворчій діяльності є…
а) Засобом навчання дітей образотворчих навичок і умінь;
б) задачею навчання;
в) видом діяльності;
г) прийомом навчання образотворчих умінь і навичок.
24. Що не розглядається ученими як вид образотворчої діяльності?
а) Малювання;
б) ліплення;
в) аплікація;
г) ручна праця.
25. Засоби художньої виразності у предметному ліплення є…
а) Пластичність, передача форми і руху;
б) величина;
в) акцентування на окремих ознаках предмета;
г) композиція;
26. Сукупність спеціальних засобів і прийомів, за допомогою яких виконується
художній твір - це…
а) Ритм;
б) методи;
в) техніка;
г) композиція.
27. При проведенні спостереження в образотворчій діяльності педагогові
необхідно враховувати…:
а) Свої можливості;
б) вікові особливості дітей та їхній попередній досвід;
в) предметно-розвивальне середовище;
г) наявність матеріалу для образотворчої діяльності дітей;
28. У якій групі вчать приклеювати деталі до основної форми?
а) Середній;

б) другій молодшій;
в) старшій;
г) першій молодшій.
29. Створення колективної сюжетної композиції з природного матеріалу діти
починають у групі..
а) Середній;
б) другій молодшій;
в) другій групі раннього віку;
г) старшій;
30. У якому віці стає можливою участь дітей у таких видах ручної художньої
праці, як клаптикове шиття, плетіння, ткацтво, вишивання:
а) у середній;
б) у другій молодшій;
в) у другій групі раннього віку;
г) у старшій.
31. До якого розділу програми входить завдання навчати дітей виконувати
елементи декоративного розпису ( завиток, квітка, ягода, листок)?
а) Складання візерунків;
б) зображення предмета;
в) передача зв’язного змісту;
г) ознайомлення з матеріалом.
32. Яка техніка не використовується в аплікації?
а) Приклеювання деталей основи;
б) наклеювання;
в) зминання;
г) малювання по мокрому.
33. Інтегровані заняття з образотворчої діяльності спрямовані на..
а) Ознайомлення з новим матеріалом;
б) повторення;
в) закріплення;
г) надання дітям більшої самостійності у виборі технік і матеріалів.
34. Яке заняття найтриваліше за часом?
а) Комплексне;
б) інтегроване;
в) комбіноване;
г) щодо ознайомлення з новим матеріалом;
35. До змісту предметно-розвивального середовища для образотворчої
діяльності вихованців входить:
а) Обладнання і меблі групи;
б) наявність актової зали;
в) наявність різноманітних художніх матеріалів, їх замінність, кількість, зовнішній
вигляд;
г) кількість іграшок у групі;
36. Дослідження яких науковців були присвячені проблемі дитячого малюнку
та ліплення?
а) Н. Сакуліної;
б) Є. Фльоріної;
в) Л. Скиданової;
г) Л. Сірченко.
37. Проблема здібностей до образотворчої діяльності розкрита в
дослідженні…?
а) Б. Теплова;

б) В. Зінченко;
в) О. Запорожець;
г) І. Лернер.
38. Який прийом навчання використовується на третьому етапі ознайомлення
дітей дошкільного віку з живописом?
а) Використання музики, поезії;
б) мистецтвознавча розповідь;
в) запитання конкретного характеру, спрямовані на формування особистісного
ставлення до картини;
г) прийом прямих вказівок вихователя.
39. Нетрадиційні прийоми малювання – це….
а) гратаж;
б) «робота по-сухому»;
в) розмивка;
г) «робота по-вогкому».
40. Елементи образотворчої мови та виразності малювання – це…
а) олівець графітний;
б) акварель;
в) пастель;
г) композиція.
41. Організоване залучення дітей до малювання в дошкільному навчальному
закладі починається з…
а) другого року життя;
б) третього року життя;
в) четвертого року життя;
г) п’ятого року життя.
42. Малювання, яке спрямоване на відтворення найбільш типових видових
ознак (форма, колір, типові особливості поведінки, рухів) притаманних тій чи тій
групі об’єктів (наприклад, відповідні породи дерев, тварин, постаті дівчинки чи
хлопчика тощо) – це…
а) малювання з пам’яті;
б) малювання за уявленням;
в) малювання з натури;
г) сюжетне малювання.
43. Яким орнаментом називають візерунок, угрупований у замкнених формах
– колі, квадраті, прямокутнику?
а) Сітчастим;
б) геометричним;
в) зооморфним;
г) замкненим.
44. Головними засобами виразності в художньому конструюванні, об’єктом
якого служать предмети матеріального виробництва, є:
а) Обсяг і простір;
б) папір і картон;
в) будівельні матеріали;
г) колір.
45. Методом закріплення, поглиблення знань щодо способів образотворчої
діяльності виступає:
а) Евристичний;
б) дослідницький;
в) наочний;
г) репродуктивний.

46. Перше знайомство із зображувальними можливостями ліплення
здійснюється:
а) у першій молодшій групі;
б) у другій молодшій групі;
в) у середній групі;
г) у старшій групі.
47. За змістом аплікація може бути:
а) Набірною;
б) силуетною;
в) сюжетною;
г) штучною.
48. За допомогою яких методів, педагог навчає дитину «дивитися та бачити»
красу і мінливість світу, цінність творів образотворчого мистецтва, вправність і
точність рухів, користування зображальними матеріалами та приладдям в процесі
зображення, способи досягнення образно естетичної виразності продукту власної
творчості?
а) Словесних;
б) евристичних;
в) наочних;
г) практичних.
49. У якій частині заняття вихователь намагається викликати інтерес до
певного предмету або явища, створює в дітей емоційний стан, який відповідає змісту
майбутнього завдання, пов’язує його з повідомленням теми?
а) У вступній;
б) в основній;
в) у підготовчій ;
г) у заключній.
50. Дітей якого віку ознайомлюють з такою властивістю кольору, як тепло
холодність?
а) молодшого дошкільного віку;
б) середнього дошкільного віку;
в) старшого дошкільного віку;
г) молодшого шкільного віку.

Завдання для контрольної роботи
Варіант №1
1) Образотворче мистецтво як складова частина культури суспільства і людини.
2) Романський стиль в архітектурі. Засоби художньої виразності.
3) Плакат як різновидність художньої графіки.

1)
2)
3)

Варіант №2
Види і жанри живопису, їх характеристика, засоби художньої виразності.
Монументальна скульптура. Засоби виразності.
Архітектурний конструктивізм ХХ-го ст.

Варіант №3
1) Станковий живопис. Його характеристика.
2) Характеристика художньо-виробничої або прикладної графіки.
3) Епоха Відродження – ренесанс як стиль в архітектурі.
Варіант №4
1) Портретний живопис. Характеристика й засоби художньої виразності.
2) Станкова графіка, її особливості.
3) Античний стиль в архітектурі. Засоби художньої виразності.
Варіант №5
1) Домінуюча роль архітектури у визначенні готичного стилю.
2) Пейзажний живопис. Засоби художньої виразності.
3) Скульптура малих форм, її характеристика.
Варіант №6
1) Станкова скульптура. Характеристика й засоби виразності.
2) Стиль в архітектурі – бароко, його характеристика.
3) Анімалістичний жанр живопису. Особливості створення художнього образу.
Варіант №7
1) Графіка як мистецтво малюнка. Характеристика видів графіки.
2) Побутовий жанр живопису. Особливості створення художнього образу.
3) Стиль в архітектурі – ампір, його характеристика.
Варіант №8
1) Архітектура як будівельне мистецтво, її особливості.
2) Монументальний живопис. Його характеристика.
3) Своєрідність книжкової й журнально-газетної графіки.
Варіант №9
1) Характеристика історичного живопису.
2) Скульптура як вид мистецтва. Трьохмірність скульптури, зображувальні
можливості.
3) Класицизм як стиль в архітектурі ХVІІ – поч. ХІХ ст.

Варіант №10
1) Декоративний живопис. Його характеристика.
2) Станкова графіка, її особливості.

3)

Домінуюча роль архітектури у визначенні готичного стилю.

Варіант №11
1. Становлення методики керівництва образотворчою діяльністю як науки.
2. Види і структура орнаментів.
3. Дати оцінку репродуктивного та дослідницького методів навчання дошкільників
зображувальної діяльності.
Варіант №12
1. Значення образотворчої діяльності для всебічного виховання і розвитку дитини.
2. Елементи образотворчої мови та виразності малювання.
3. Дати оцінку інформаційно-рецептивного та евристичного методів навчання
дошкільників зображувальної діяльності.

