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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні 

листи і тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в темі листа обов’язково має 

бути зазначена назва дисципліни (скорочено — МІФ); 2) в полі тексту листа 

позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли 

підписувати таким чином: прізвище_ завдання. Розширення: текст — doc, 

docx, ілюстрації — jpeg, pdf. Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи 

для рубіжного контролю мають бути надіслані на 

поштувикладача.Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною, у 

коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем в стінах 

академії відбуваються у визначені дні та години. Можливе листування у Viber 

тощо. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Володіння знаннями, сформованими під час навчання на дисциплінах 

«Основи наукових досліджень», «Історія зарубіжного мистецтва» та «Історія 

українського мистецтва». 

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Мархайчук Н., Тарасов В. Методика викладання: навчальний посібник для 

студентів художніх спеціальностей. Харків: ХДАДМ, 2008. 98 с. 

 

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ  

Додаткові навчальні матеріали зберігаються в електронному вигляді на 

кафедрі ТІМ ХДАДМ. 

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Блокнот для конспекту, ручка. Комп’ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) 

з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання 

завдань: Microsoft Word. 

 



МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Метою навчальної дисципліни «Методика викладання дисциплін 

образотворчого мистецтва» є формування у студентів системного уявлення 

про основні особливості педагогічної діяльності, а також формування 

відповідних знань та навичок для викладання мистецтвознавчих дисциплін в 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: поглиблення і систематизація 

знань з обраного фаху; створення відчуття професійної приналежності до 

обраного фаху на рівні критичного аналізу актуальних проблем, пов’язаних з 

методикою викладання у вищій школі в умовах сучасного розвитку 

суспільства та шляхів їхнього розв’язання; забезпечення необхідної 

теоретичної підготовки студентів до професійної діяльності. 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Програма курсу спрямована на вивчення процесів становлення і розвитку 

мистецтвознавчої думки, проблематики та основних напрямків мистецько-

теоретичної діяльності. Дисципліна «Методика викладання дисциплін 

образотворчого мистецтва» вивчається студентами 3-го року навчання зі 

спеціальності: «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та 

реставрація». Структура дисципліни у весняному семестрі складається з 2-х 

змістових модулів Інформативний зміст навчальної дисципліни складається з 

9 тем (3 кредитів ECTS, 90 год.). На вивчення дисципліни у весняному 

семестрі відводиться 90 год. (15 год. лекційних, 15 год. семінарських і 60 год. 

самостійної роботи). 

 

 

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 



Тема 1. Сучасні підходи в педагогіці. Психолого-педагогічні основи 

засвоєння знань у процесі навчання 

Тема 2. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів. Дидактичні вимоги 

до проведення уроків. 

Тема 3. Методи контролю знань, умінь та навичок. 

Тема 4. Сутність, структура та стилі педагогічного спілкування. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ 

МИСТЕЦТВА 

Тема 5. Вікова специфіка сприйняття мистецтва дітьми та підлітками. 

Тема 6. Мета та особливості організації навчального процесу в позашкільних 

спеціальних мистецьких закладах. 

Тема 7. Підходи до організації структури навчального курсу історії мистецтв. 

Тема 8. Мистецтвознавчі методи у організації дидактичної та розвиваючої 

складової уроків. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкриваються шляхом лекційних та семінарських занять. Самостійна 

робота студента спрямована на завершення семінарських завдань та 

закріплення лекційних тем. Зміст самостійної роботи складає пошук 

додаткової інформації та її аналіз, підготовка усних доповідей за лекційними 

темами дисципліни. Додаткових завдань для самостійної роботи не 

передбачено. 

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формою контролю є заліки. Для отримання заліку достатньо пройти рубіжні 

етапи контролю у формі поточних перевірок процесу самостійної роботи. Для 

тих студентів, які бажають покращити результат, передбачені контрольні 

питання за темами дисципліни, на які даються відповіді в усному форматі під 

час заліку (10 балів). 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 



Національна Бали ECTS Національна Бали ECTS 

відмінно 
90–100  

А 
задовільно 64–74 D 

 незадовільно 35–59 FX 

добре 

82–89 В незадовільно 

(повторне 

проходження) 

0–34 F 
75–81 С 

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, 

так і викладачу. Вітається власна думка з теми заняття, аргументоване 

відстоювання позиції. У разі відрядження, хвороби тощо викладач має 

перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю зі 

студентами. 

 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску 

мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент 

пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на 

наступному занятті відповісти на ключові питання.  

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у 

своїх доповідях, статтях, при складанні  екзаменів тощо). Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час 

рубіжного контролю помічено списування, аспірант втрачає право отримати 

бали за тему і перескладає її під час заліку. Якщо це відбулось в процесі заліку 

— студенти отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи 

контролю. 

Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-

akademichna-dobrochesnist-325783.html 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-

studentiv-na-dumtsi/ 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/


 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (3 рік навчання) 

Дата Тема 
Вид 

заняття 
Зміст 

Годи

н 
Рубіжний контроль Деталі 

02.02 1 Лекція Сучасні підходи 

в педагогіці. 

Психолого-

педагогічні 

основи засвоєння 

знань у процесі 

навчання 

1   

03.02 1 Лекція Сучасні підходи 

в педагогіці. 

Психолого-

педагогічні 

основи засвоєння 

знань у процесі 

навчання 

1   

09.02 1 Семінар Методика та 

технології 

організації 

освітнього 

процесу. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

10.02 1 Семінар Методика та 

технології 

організації 

освітнього 

процесу. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

16.02 2 Лекція Методи 

активізації 

пізнавальної 

діяльності учнів. 

Дидактичні 

1   



вимоги до 

проведення 

уроків. 

17.02 2 Лекція Методи 

активізації 

пізнавальної 

діяльності учнів. 

Дидактичні 

вимоги до 

проведення 

уроків. 

1   

23.02 2 Семінар Форми, 

структура та 

підходи до 

організації 

уроків  

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

24.02 2 Семінар Форми, 

структура та 

підходи до 

організації 

уроків 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

02.03 3 Лекція Методи 

контролю знань, 

умінь та навичок. 

1   

03.03 3 Лекція Методи 

контролю знань, 

умінь та навичок. 

1   

09.03 3 Семінар Методи 

контролю знань, 

умінь та навичок. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

10.03 3 Семінар Методи 

контролю знань, 

умінь та навичок. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 



16.03 4 Лекція Сутність, 

структура та 

стилі 

педагогічного 

спілкування 

1   

17.03 4 Лекція Сутність, 

структура та 

стилі 

педагогічного 

спілкування 

1 Модульна контрольна 

робота 

Письм

ово 

23.03 4 Семінар Основи 

риторичної 

майстерності 

викладача. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

24.03 4 Семінар Основи 

риторичної 

майстерності 

викладача. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

30.03 5 Лекція Вікова специфіка 

сприйняття 

мистецтва дітьми 

та підлітками. 

1   

31.03 5 Лекція Вікова специфіка 

сприйняття 

мистецтва дітьми 

та підлітками. 

1   

06.04 5 Семінар Вікова специфіка 

сприйняття 

мистецтва дітьми 

та підлітками. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

07.04 5 Семінар Вікова специфіка 

сприйняття 

мистецтва дітьми 

та підлітками. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 



13.04 6 Лекція Мета та 

особливості 

організації 

навчального 

процесу в 

позашкільних 

спеціальних 

мистецьких 

закладах. 

1   

14.04 6 Лекція Мета та 

особливості 

організації 

навчального 

процесу в 

позашкільних 

спеціальних 

мистецьких 

закладах. 

1   

20.04 6 Семінар Тематичне 

планування як 

етап організації 

навчального 

процесу. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

21.04 6 Семінар Тематичне 

планування як 

етап організації 

навчального 

процесу. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

27.04 7 Лекція Підходи до 

організації 

структури 

навчального 

курсу історії 

мистецтв. 

1   

28.04 7 Лекція Підходи до 

організації 

1   



 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

 

Тема Форма звітності Бали 

1-4 Поточний 

контроль 

0–50 

5-8 Поточний 

контроль 

0–50 

 Всього балів 100 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

структури 

навчального 

курсу історії 

мистецтв. 

05.05 7 Семінар Структурування 

навчальної 

програми 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 

11.05 8 Лекція Мистецтвознавчі 

методи у 

організації 

дидактичної та 

розвиваючої 

складової уроків. 

1 Модульна контрольна 

робота 

Письм

ово 

14.05 8 Семінар Мистецтвознавчі 

методи у 

організації 

дидактичної та 

розвиваючої 

складової уроків. 

1 Доповідь з теми 

семінарського заняття 

Усно 



Бали 
Критерії оцінювання 

 0–15 0–20 

А 15 16-19 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, 

надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, 

без помилок 

В 13 14  Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, але 

зробив декілька незначних помилок 

С 9–10 11–12  Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, але  

зробив значні помилки, є невеликі проблеми з 

форматуванням 

D 5-6 7–8 Студент не в повному обсязі опанував матеріал теми, 

робота виконана на недостатньому рівні із значними 

недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, 

відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з 

форматуванням 

Е 1–2  3–4  Студент в недостатньому  обсязі опанував матеріал 

теми, виконана робота має багато значних недоліків 

(недостатньо розкрита тема, малий обсяг, 

невідповідність завданню, невчасна подача виконаної 

роботи, неохайність подання тощо). 

 0  0  Пропуск рубіжного контролю 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

Передбачено додаткові бали за активність студента під час семінарських 

занять (3), виступ на конференції або публікацію статті за темою 

дослідження, виконані в межах дисципліни (5–8), а також участь у житті 

групи (1–3). Максимальна кількість балів: 10. 
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