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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів–3 

Галузь знань 

01  Освіта/ Педагогіка Нормативна 

 Спеціальність 

013 Початкова освіта 

                                           

Загальна кількість 

годин – 90 год. 
 

Рік підготовки: 

 2-й 

Семестр 

4-й. 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 год 

самостійної роботи 

студента – 6 год 
http://moodle.mdu.edu/ 

my/ 

Ступінь 

бакалавра 

 

 10 год. 

Практичні 

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 – 120 год.: 40 год. 

– аудиторні заняття, 80  год.– самостійна робота (33% / 67 %) 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.mdu.edu/
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 
Мета курсу – оволодіти сучасними методами організації образотворчої діяльності в 

початковій школі. 

Завдання курсу: 

– ознайомлення  з  основними  видами  і  жанрами образотворчої діяльності, засобами їх 

художньої виразності; 

– вивчення питань розвитку історії світового та українського образотворчого мистецтва; 

– набуття    знань    про    форми    методичної    роботи    з    розділу «Образотворче 

мистецтво» й особливості викладання даного курсу в педучилищах та педколеджах; 

– розвиток     умінь     виконувати     мистецький     аналіз     творів 

образотворчого   мистецтва   і   здійснювати   їх   відбір   для   дітеймолодшого шкільного 

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 

розробки уроків з різних видів образотворчої діяльності. 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, дитяча психологія, українська 

література, мистецтвознавство, фахові методики початкової освіти.  

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

 Програмні результати навчання: 

           ПРН 1. 

           ПРН 7 

           ПРН 12 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

 

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1 

ІІ. Фахові: 

ФК 1.3 

ФК 1.5 

 

 

                            3. 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, соціально-перетворююча, 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.  
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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. 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 за-
клади, стадіони), інженерно-технічні споруди (мости, телевізійні башти, греблі 
тощо).Особливості архітектури дошкільних закладів. 

Тема 3. 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 декоративно-прикладного 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. Віхи розвитку образотворчого мистецтва. Становлення методики ОТМ. 

Тема 4. Віхи розвитку зарубіжного образотворчого мистецтва. 
Мистецтво стародавнього світу: Єгипту, Греції, Риму, його видові, жанрові та 

зображувальні особливості. 
Мистецтво Середньовіччя. Поєднання різних видів образотворчих мистецтв під 

егідою Середньовічних храмів, релігійний зміст і символізм. 

Мистецтво епохи Відродження. Реалістичні і гуманістичні тенденції в мистецтві 
Відродження. Видатні майстри епохи: Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело, 
Тиціан. Мистецтво XIX-XX століть. 

 
Тема 5. Українське образотворче мистецтво княжої доби та ХVІ-ХVІІ століть. 

Початки українського мистецтва. Мистецтво Києва та Чернігова. Видатні пам'ятки 
мистецтва цього періоду. 

Галицьке-волинське мистецтво. Бароко, рококо і класицизм України. Розвиток      
творчості      художників      на      національній  основі: C. Васильківський, К. Устинович, І. 
Труш, М. Бойчук, О. Кульчицька.. Перші мистецькі виставки в Україні. Українське 
образотворче мистецтво на початку XX століття та в період національного Відродження 
(1917-1933 рр.) 

Тема 6. Становлення методики 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. Розвиток здібностей до образотворчої діяльності в молодшому 
шкільному віці. Здібності і задатки. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку здібностей. 
Структура образотворчих здібностей. Психолого-педагогічні дослідження проблеми 
розвитку образотворчих здібностей. Роль навчання в розвитку здібностей. Оволодіння дітьми 
дошкільного віку основами художньої творчості. Напрямки вивчення творчого процесу. 
Природа і типологічні особливості дитячої творчості. Логічна послідовність вирішення 
завдань цього процесу у професіональній та дитячій діяльності. Об’єктивні та суб’єктивні 
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умови оволодіння дитиною творчим процесом. Показники готовності дитини до творчої 
діяльності. 

Кредит 3. Методика навчання образотворчої діяльності.  
Тема 8. Методика керівництва різними видами образотворчої діяльності. 

Методи і прийоми педагогічного супроводження образотворчої діяльності дітей (наочні, 
словесні, практичні). Система загальнодидактичних методів за класифікацією І. Лернера: 
інформаційно-рецептивні, репродуктивні, евристичні. 

      Тема 9. Малювання – основний вид образотворчої діяльності. Види малювання. 
Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей, його особливості. Види 

малювання. Методика навчання малювання.  

     Тема 10. 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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

л п ср 

Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва 

Тема 1. Образотворче мистецтво – специфічна форма 

відображення дійсності. 
8 2 2 4 

Тема 2. Види, форми та жанри образотворчого мистецтва. 

Мистецтво живопису та графіки, скульптури та архітектури 
8 2 2 4 

Тема 3. Народне та декоративно-прикладне мистецтво 6  2 4 

Тема 4. Дизайн. Види дизайну. 6  2 4 

Усього: 30 4 8 16 

Кредит 2. Віхи розвитку образотворчого мистецтва. Становлення методики ОТМ. 

Тема 5. Віхи розвитку зарубіжного образотворчого мистецтва. 6 2 2 2 

Тема 6. Українське образотворче мистецтво княжої доби та 

ХVІ-ХVІІ століть. Українське образотворче мистецтво ХХ 

століття. 

8  2 6 

Тема7.Становлення методики образотворчою діяльністю дітей 

як науки. Види образотворчої діяльності. 10  2 8 

Тема 8. Розвиток здібностей до образотворчої діяльності в 

молодшому шкільному віці. 
8  2 6 

Усього: 30 2 8 20 

Кредит 3. Методика навчання образотворчої діяльності   

Тема 9,10. Методика навчання різним видам образотворчого 

мистецтва. 
8 2 4 2 

Тема 11. Малювання – основний вид образотворчої діяльності 

дітей дошкільного віку. Види малювання. 
4  2 2 

Тема 12. Конструювання – як вид образотворчого мистецтва. 4  2 2 

Усього: 30 2 8 10 

Разом: 90 10 20 60 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 
Кількість годин 

Усього у тому числі 
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л п ср 

Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва 

Тема 1. Образотворче мистецтво – специфічна форма 

відображення дійсності. 
6 2  8 

Тема 2. Види, форми та жанри образотворчого 

мистецтва. Мистецтво живопису та графіки, 

скульптури та архітектури 

4   6 

Тема 3. Народне та декоративно-прикладне мистецтво 6  2 6 

Тема 4. Дизайн. Види дизайну. 4   6 

Усього: 30 2 2 26 

Кредит 2. Віхи розвитку образотворчого мистецтва. Становлення методики ОТМ. 

Тема 5. Віхи розвитку зарубіжного образотворчого 

мистецтва. 
8  2 6 

Тема 6. Українське образотворче мистецтво княжої 

доби та ХVІ-ХVІІ століть. Українське образотворче 

мистецтво ХХ століття. 

6   6 

Тема7.Становлення методики образотворчою 

діяльністю дітей як науки. Види образотворчої 

діяльності. 

8   8 

Тема 8. Розвиток здібностей до образотворчої 

діяльності в молодшому шкільному віці. 
6   6 

Усього: 30 2 2 26 

Кредит 3. Методика навчання образотворчої діяльності   

Тема 9,10. Методика навчання різним видам 

образотворчого мистецтва. 
10 2  8 

Тема 11. Малювання – основний вид образотворчої 

діяльності дітей дошкільного віку. Види малювання. 
8   8 

Тема 12. Конструювання – як вид образотворчого 

мистецтва. 
12  2 10 

Усього: 30 2 2   2 6 

Разом: 90 4 8 78 
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5. Теми лекційних  занять 

Денна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва 

1. Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності. 2 

2 Види, форми та жанри образотворчого мистецтва 2 

Кредит 2. Віхи розвитку образотворчого мистецтва. Становлення методики  

3. Віхи розвитку зарубіжного образотворчого мистецтва. 2 

Кредит 3. Методика навчання образотворчої діяльності   

4. Методика навчання різним видам образотворчого мистецтва 2 

Разом:  10 

Заочна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва 

1. Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності. 2 

Кредит 3. Методика навчання образотворчої діяльності   

2. Методика навчання різним видам образотворчого мистецтва. 2 

Разом: 4 
 

6. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва  

1. Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності 2 

2. Мистецтво живопису та графіки. Мистецтво скульптури та архітектури. 2 

3. Народне та декоративно-прикладне мистецтво. 2 

4. Дизайн. Види дизайну. 2 

Кредит 2. Віхи розвитку образотворчого мистецтва. Становлення методики 

5. Українське образотворче мистецтво ХХ століття. 2 

6. Українське образотворче мистецтво княжої доби та ХVІ-ХVІІ століть. 

Українське образотворче мистецтво ХХ століття. 

2 

7. Становлення методики  і керівництва образотворчою діяльністю як науки. 

Види образотворчої діяльності 

2 

8. Розвиток здібностей до образотворчої діяльності в молодшому шкільному 

віці 

2 

Кредит 3. Методика навчання образотворчої діяльності  

9. Методика навчання різним видам образотворчого мистецтва. 2 

10. Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. 

Види малювання. 

2 

10. Конструювання – як вид образотворчого мистецтва  2 

 Разом        20 

Заочна форма навчання 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва 

1. Народне та декоративно-прикладне мистецтво. 2 
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Кредит 2. Віхи розвитку образотворчого мистецтва. Становлення методики 

2. Становлення методики  і керівництва образотворчою діяльністю як науки. 

Види образотворчої діяльності 

2 

Кредит 3. Методика навчання образотворчої діяльності  

3 Методика навчання різним видам образотворчого мистецтва. 4 

 Разом        8 

 

7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено навчальним планом 

 

8. Самостійна робота 

Денна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва  

1. Предмет і завдання курсу. Форми та методи засвоєння навчальної 

дисципліни. 

2 

2. Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності. 2 

3. Види, форми та жанри образотворчого мистецтва. 2 

4. Мистецтво живопису і графіки. 2 

5. Мистецтво скульптури  та архітектури. 2 

6. Народне та декоративно-прикладне мистецтво. 2 

7. Дизайн. Тенденція та педагогічні вимоги оформлення ділянки 

дошкільного навчального закладу. 

2 

 Кредит 2. Віхи розвитку образотворчого мистецтва.  

1. Віхи розвитку зарубіжного образотворчого мистецтва. 6 

2. Українське образотворче мистецтво княжої доби та ХVІ-ХVІІ століть. 6 

3. Українське образотворче мистецтво ХVІІІ-ХІХ століть. 8 

4. Українське образотворче мистецтво ХХ століття. 6 

1. Форми організації і методи керівництва образотворчою діяльністю дітей 2 

2. Розвиток здібностей до образотворчої діяльності в дошкільному віці. 2 

3. Розвиток творчості дітей дошкільного віку в образотворчій діяльності. 2 

4. Роль навчання в розвитку образотворчих здібностей дітей дошкільного 

віку. 

2 

 Кредит 3. Методика навчання образотворчої діяльності   

1. Малювання. Основні види та елементи образотворчої мови та виразності 

малювання. 

2 

2. Використання нетрадиційних технік малювання. 2 

3. Декоративне малювання. 4 

4. Ліплення. Види  поробок  з пластичних матеріалів. 4 

5. Аплікація. Основні види та елементи  виразності аплікації. 4 

6. Конструювання. Засоби виразності художнього конструювання. 4 

7. Планування та проведення занять в  першій молодшій груп і (плани-

конспекти занять). 

4 

8. Планування та проведення занять в другій молодшій групі(плани-

конспекти занять). 

4 

9. Планування та проведення занять в  середній, старшій  групах (плани-

конспекти занять). 

4 

Кредит 4. Альтернативні підходи до планування образотворчої діяльності. 

1. Взаємозв’язок образотворчої діяльності зі заняттями по ознайомленню  
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дітей з природою, розвитком мовлення та музичними заняттями. 4 

2. Наступність у навчанні образотворчої діяльності дітей дошкільного віку і 

молодшого шкільного віку. 

4 

3. Планування освітньо-виховної роботи з образотворчого мистецтва в 

дошкільному закладі. 

4 

4. Зміст роботи завідуючої, вихователя методиста, інспектора і методиста 

управлінь освіти з організації і керівництва образотворчою діяльністю 

дітей. 

4 

5. Спільна робота дошкільного навчального закладу з сім’єю  з питань 

організації  образотворчої діяльності. 

4 

 Разом      60 

Заочна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва  

1. Предмет і завдання курсу. Форми та методи засвоєння навчальної 

дисципліни. 

2 

2. Образотворче мистецтво – специфічна форма відображення дійсності. 2 

3. Види, форми та жанри образотворчого мистецтва. 2 

4. Мистецтво живопису і графіки. 2 

5. Мистецтво скульптури  та архітектури. 2 

6. Народне та декоративно-прикладне мистецтво. 2 

7. Дизайн. Тенденція та педагогічні вимоги оформлення ділянки 

дошкільного навчального закладу. 

2 

 Кредит 2. Віхи розвитку образотворчого мистецтва.  

1. Віхи розвитку зарубіжного образотворчого мистецтва. 6 

2. Українське образотворче мистецтво княжої доби та ХVІ-ХVІІ століть. 6 

3. Українське образотворче мистецтво ХVІІІ-ХІХ століть. 8 

4. Українське образотворче мистецтво ХХ століття. 6 

1. Форми організації і методи керівництва образотворчою діяльністю дітей 2 

2. Розвиток здібностей до образотворчої діяльності в дошкільному віці. 2 

3. Розвиток творчості дітей дошкільного віку в образотворчій діяльності. 2 

4. Роль навчання в розвитку образотворчих здібностей дітей дошкільного 

віку. 

2 

 Кредит 3. Методика навчання образотворчої діяльності   

1. Малювання. Основні види та елементи образотворчої мови та виразності 

малювання. 

2 

2. Використання нетрадиційних технік малювання. 4 

3. Декоративне малювання. 4 

4. Ліплення. Види  поробок  з пластичних матеріалів. 4 

5. Аплікація. Основні види та елементи  виразності аплікації. 4 

6. Конструювання. Засоби виразності художнього конструювання. 4 

7. Планування та проведення занять в  першій молодшій груп і (плани-

конспекти занять). 

4 

8. Планування та проведення занять в другій молодшій групі(плани-

конспекти занять). 

4 

9. Планування та проведення занять в  середній, старшій  групах (плани-

конспекти занять). 

4 

 Кредит 4. Альтернативні підходи до планування образотворчої 

діяльності. 

 

1. Взаємозв’язок образотворчої діяльності зі заняттями по ознайомленню  
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дітей з природою, розвитком мовлення та музичними заняттями. 4 

2. Наступність у навчанні образотворчої діяльності дітей дошкільного віку і 

молодшого шкільного віку. 

4 

3. Планування освітньо-виховної роботи з образотворчого мистецтва в 

дошкільному закладі. 

4 

4. Зміст роботи завідуючої, вихователя методиста, інспектора і методиста 

управлінь освіти з організації і керівництва образотворчою діяльністю 

дітей. 

4 

5. Спільна робота дошкільного навчального закладу з сім’єю  з питань 

організації  образотворчої діяльності. 

4 

 Разом      78 

 
 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 
Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь 

і навичок студентів із дисципліни 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, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно:  

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань.  

Студенту виставляється добре: 
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В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми 

під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Накопичу-

вальні бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кр  

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

300 

Практичні 
заняття 

30 30 30 

Самостійна 
робота 

(включно 
контрольні 

роботи) 

70 50 70 

 КР1 – 20  

Усього 100 100 100  300 

 

10. Засоби діагностики 
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи, колоквіуми. 
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11. Методи навчання 
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами; ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 

12. Рекомендована література 
Базова 

1. Програми – К.: 2012. – 68 с. 

2. Антонович   Є.А.,   Захарчук   Р.В.   Чугай   P.В.,   Станкович   М.С. Декоративно-

прикладне мистецтво. –  Львів: Світ, 1993. – 216 с. 

3. Багатеева   З.А.   Занятия   апликацией   в   детском   саду / З. А Багатеева.  –   M.: 

Просвещение, 1987. – 185 с. 

4. Багатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях / З. А Багатеева. – 

M.: Просвещение. 1986. – 199 с. 

5. Дубовик М.Ф. Ліплення в дитячому садку / М. Ф. Дубовик. –   К.: Рад. Школа, 1984. – 

124с. 

6. Історія української культури / Заг. Ред. І.Крип'якевича. –  К.: Либідь, 1994. – 85с.    

7. Казакова T. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников / Т. Т. Казакова. 

– M.: Просвещение. 1980. – 105 с.  

8. Казакова   Т.Г.   Развивайте   у   дошкольников   творчество. / Т. Г. Казакова.  –  M.: 

Просвещение. 1985. – 96 с. 

9. Кириченко Н.Т. Сюжетне малювання в дитячому садку / Н. Т. Кириченко. – К.: Рад. 

Школа, 1986. – 172 с. 

10. Комарова T.С. Изобразительная деятельность в детском саду / Т. С. Комарова. –

 M.: Просвещение, 1982. – 176 с. 

11. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке / Л. В. Компанцева – 

M.: Просвещение, 1985. – 96 с. 

12. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: 

Навчальний посібник / В. П. Котляр. – К.: Кондор, 2009. – 200с. 

13. Кузнецова Л.С. Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре / Л. С.  Кузнецова. 

– К.: Paд. Школа.,1989. – 128 с. 

14. Курочкина H.А. Детям о книжной графике / Н.А. Курочкина. – С. П.: Акцидент, 1997. – 

124с. 

15. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / Ред, Яртися А. В – 

Львів; Світ, 1994. – 86с. 

16. Лиштван З.В. Конструирование / З. В. Лиштван. – M.: Просвещение. 1981. – 96с. 

17. Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з мистецтвом витинанки: Методичні 

рекомендації / Укл. Ликова И.О., – K.: І СДО, 1995. – 200с. 

18. Пантелеев И.Н., Максимов Ю.В., Пантелеева Л.В. Декоративное 

искусство  детям. –  M. : Просвещение, 1976. – 145с. 

19. Підготовка до школи в дитячому садку. –  К.: Рад. Школа. 1989. – 84с. 

20. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль : 

Мандрівець, 2012. – 104 с.  

21. Сакулина Н.П., Рисование в дошкольном детстве / Н. П. Сакулина. – M.: Просвещение, 

1965. – 96 с. 

22. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – M.: 

Просвещение, 1983. – 230 с. 

23. Сірченко Л.І., Скиданова Л.Я. Декоративне малювання в дитячому 

садку. Альбом. –  К.: Рад. Школа, 1991. – 216 с. 
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24. Скиданова Г.В., Сірченко Л.І. Декоративне малювання в дитячому садку: Альбом. –  К.: 

Рад. Школа, 1991. – 148 с. 

25. Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур. Образотворче мистецтво з 

методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. Підручник. За заг. ред. Г. 

В. Сухорукової. – К.: Ви-давничий Дім «Слово», 2010. – 376с. 

26. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. 

/ Ред. Косминская В.Б. и др.,  – M.: Просвещение, 1985. – 142 с. 

27. Україно, нене моя! / Укл. Шевченко О.,  –   К.: Веселка, 1993. 

28. Українська культура: історія і сучасність. /Ред. Черепі нової С.О., – Львів: Світ, 1994. –  
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