
 



 



Анотація дисципліни 

Актуальність вивчення дисципліни полягає у її спрямованості на забезпечення всебічної 

підготовки фахівця, Мистецької освітньої галузі, який буде здатен на високому професійному 

рівні організовувати навчально-виховну, методичну й науково-дослідну роботу з учнями різного 

віку.  

Передумовою для вивчення є музично-теоретичні дисципліни, історія музики, історія 

мистецтв. «Методика художньо-педагогічного аналізу творів мистецтва в ЗЗСО» є посилення 

опанування окремих розділів методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво».  

Ключові слова: архітектура, живопис, кіномистецтво, музика, скульптура, театр, 

хореографія.  

 

Abstract of the discipline 

The urgency of studying the course lies in its focus on providing comprehensive training, 

education "art", which will be able to organize a high professional level of educational, methodological 

and research work with students of different ages; 

Prerequisite for the study are music-theoretical disciplines, music history, art history. 

“Мethodology of artistic and pedagogical analysis of art work” is the basis for mastering certain 

sections of Мethodology of teaching an integrated course "Art". 

Keywords: architecture, painting, cinematography, music, sculpture, theater, choreography.  

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

01. Освіта/Педагогіка Вибіркова   

 Спеціальність  

014 Середня освіта  

Загальна кількість годин -

90 

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

Рік підготовки: 

4  

Семестр 

7  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 ступінь 

бакалавра 

10 год.  

Практичні, семінарські 

20 год.  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/c

ourse/view.php?id=693  

- - 

Самостійна робота 

60 год.  

Вид контролю: залік  

 

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 (30% /70 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=693
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=693


Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

01. Освіта/Педагогіка Вибіркова  

 Спеціальність  

014 Середня освіта  

Загальна кількість годин -

90 

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

Рік підготовки: 

4  

Семестр 

7  

Лекції 

 

ступінь 

бакалавра 

2 год.  

Практичні, семінарські 

6 год.  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/c

ourse/view.php?id=693  

- - 

Самостійна робота 

82  год.  

Вид контролю: залік  

 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 8 год. – аудиторні заняття, 82 год. – самостійна 

робота (5% ~ 95%). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу:  полягає у всебічній підготовці фахівця, майбутнього вчителя Мистецької 

освітньої галузі в ЗЗСО, який буде здатен на високому професійному рівні організовувати 

навчально-виховну, методичну й науково-дослідну роботу з учнями різного віку; навчити 

використовувати здобуті в процесі вивчення курсу знання в дослідницькій і педагогічній 

діяльності; сформувати специфічний світогляд майбутнього вчителя мистецьких дисциплін, 

розвинути його педагогічне мислення; сформувати уявлення про найважливіші події, явища в 

художній культурі; ознайомити з основними культурологічними, мистецтвознавчими 

термінами. 

Завдання курсу: збагатити кругозір майбутнього вчителя, сприяти формуванню 

естетичного смаку, засвоєнню й поглибленню мистецтвознавчих і культурологічних знань;  

навчити студентів використовувати вплив мистецтва в процесі роботи з учнями різного віку з 

метою формування особистої культури, позитивних ідейно-моральних переконань, культури 

спілкування, адекватного сприйняття високохудожніх творів мистецтва; розвинути вміння 

оцінювати, аналізувати, інтерпретувати культурні явища різних епох, стилів, жанрів, форм; 

сформувати вміння формулювати і грамотно аргументувати власні судження, особисту позицію 

щодо орієнтації на ті чи інші моральні, духовні цінності; навчити самостійно, адекватно 

підбирати необхідні засоби, методи, прийоми, форми роботи з учнями в процесі викладання 

комплексу мистецтвознавчих дисциплін. 

Передумови для вивчення дисципліни: музично-теоретичні дисципліни (теорія музики, 

гармонія), історія мистецтв. 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач набуде таких 

компетентностей:  
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК 2. Здатність до розуміння сутнісних особливостей предметної області та оперування 

професійною термінологією у галузі музичного мистецтва.  

ФК 5. Здатність до перенесення системи фахових знань у площину навчальних предметів 

музичне мистецтво/ мистецтво, структурування навчального матеріалу, проектування та 

організації власної діяльності. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 2. Знає основні етапи розвитку філософської думки, історико-культурні процеси 

становлення української нації, основи психолого-педагогічних наук, що сприяють 

соціалізації особистості, формуванню її загальної і професійної культури. 

ПРН 10. Має навички знаходження, обробки  та аналізу інформації з різних джерел, 

використання в практиці  професійної діяльності науково-педагогічної та музично-

методичної літератури, а також Інтернет-ресурсів. 

ПРН 18. Розуміє значущість культури і мистецтва для виховання і розвитку особистості  

учня,  цінує полікультурність світу  і  здатний керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами  полікультурної толерантності, діалогу і співробітництва. 

 

Програма навчальної дисципліни 

(денна, заочна форми навчання) 

Кредит 1. Художньо-педагогічний аналіз творів просторових видів мистецтва 
Тема 1. Засоби виразності просторових видів мистецтва 

Тема 2. Методика аналізу твору архітектури 

Тема 3. Методика аналізу твору скульптури 



Тема 4. Методика аналізу твору живопису. 

Тема 5. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторових видів мистецтва в 

ЗЗСО. 

Кредит 2. Художньо-педагогічний аналіз творів часових видів мистецтва 
Тема 6. Засоби виразності часових видів мистецтва 

Тема 7. Методика аналізу твору літератури 

Тема 8. Методика аналізу хореографічного твору  

Тема 9. Методика аналізу музичного твору. 

Тема 10. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів часових видів мистецтва в 

ЗЗСО. 

Кредит 3. Художньо-педагогічний аналіз творів просторово-часових видів мистецтва 
Тема 11. Засоби виразності часо-просторових видів мистецтва 

Тема 12. Методика аналізу театрального твору 

Тема 13. Методика аналізу твору кіномистецтва 

Тема 14. Методика аналізу твору телемистецтва 

Тема 15. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторово-часових видів 

мистецтва в ЗЗСО. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Назви кредитів і тем усьо

го 

лек П л інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Художньо-педагогічний аналіз творів просторових видів мистецтва 

Тема 1. Засоби виразності просторових видів 

мистецтва 

6 2    4 

Тема 2. Методика аналізу твору архітектури 6  2   4 

Тема 3. Методика аналізу твору скульптури 6  2   4 

Тема 4. Методика аналізу твору живопису. 6  2   4 

Тема 5. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу 

творів просторових видів мистецтва в ЗЗСО. 

6 2    4 

Разом за Кредит 1: 30 4 6   20 

Кредит 2. Художньо-педагогічний аналіз творів часових видів мистецтва 

Тема 6. Засоби виразності часових видів мистецтва 6 2    4 

Тема 7. Методика аналізу твору літератури 6  2   4 

Тема 8. Методика аналізу хореографічного твору  6  2   4 

Тема 9. Методика аналізу музичного твору. 6  2   4 

Тема 10. Алгоритм художньо-педагогічного 

аналізу творів часових видів мистецтва в ЗЗСО. 

6  2   4 

Разом за Кредит 2: 30 2 8   20 

Кредит 3. Художньо-педагогічний аналіз творів просторово-часових видів мистецтва 

Тема 11. Засоби виразності часо-просторових видів 

мистецтва 

6 2    4 

Тема 12. Методика аналізу театрального твору 6  2   4 

Тема 13. Методика аналізу твору кіномистецтва 6  2   4 

Тема 14. Методика аналізу твору телемистецтва 6  2   4 



Тема 15. Алгоритм художньо-педагогічного 

аналізу творів просторово-часових видів мистецтва 

в ЗЗСО. 

6 2    4 

Разом за Кредит 3: 30 4 6   20 

Усього годин: 90 10 20   60 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем усьо

го 

лек П л інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Художньо-педагогічний аналіз творів просторових видів мистецтва 

Тема 1. Засоби виразності просторових видів 

мистецтва 

6     4 

Тема 2. Методика аналізу твору архітектури 6     6 

Тема 3. Методика аналізу твору скульптури 6     6 

Тема 4. Методика аналізу твору живопису. 6     6 

Тема 5. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу 

творів просторових видів мистецтва в ЗЗСО. 

6 2    6 

Разом за Кредит 1: 30 2 0   28 

Кредит 2. Художньо-педагогічний аналіз творів часових видів мистецтва 

Тема 6. Засоби виразності часових видів мистецтва 6     6 

Тема 7. Методика аналізу твору літератури 6     6 

Тема 8. Методика аналізу хореографічного твору  6     6 

Тема 9. Методика аналізу музичного твору. 6     6 

Тема 10. Алгоритм художньо-педагогічного 

аналізу творів часових видів мистецтва в ЗЗСО. 

6  2   4 

Разом за Кредит 2: 30  2   28 

Кредит 3. Художньо-педагогічний аналіз творів просторово-часових видів мистецтва 

Тема 11. Засоби виразності часо-просторових видів 

мистецтва 

6     6 

Тема 12. Методика аналізу театрального твору 6     6 

Тема 13. Методика аналізу твору кіномистецтва 6     6 

Тема 14. Методика аналізу твору телемистецтва 6     6 

Тема 15. Алгоритм художньо-педагогічного 

аналізу творів просторово-часових видів мистецтва 

в ЗЗСО. 

6  2   4 

Разом за Кредит 3: 30  2   28 

Усього годин: 90 2 4   84 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Теми лекційних занять 

денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Художньо-педагогічний аналіз творів просторових видів мистецтва 

1 Тема 1. Засоби виразності просторових видів мистецтва 2 

2 Тема 2. Методика аналізу твору архітектури  

3 Тема 3. Методика аналізу твору скульптури  

4 Тема 4. Методика аналізу твору живопису.  

5 Тема 5. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

2 

Кредит 2. Художньо-педагогічний аналіз творів часових видів мистецтва 

6 Тема 6. Засоби виразності часових видів мистецтва 2 

7 Тема 7. Методика аналізу твору літератури  

8 Тема 8. Методика аналізу хореографічного твору   

9 Тема 9. Методика аналізу музичного твору.  

10 Тема 10. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів часових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

 

Кредит 3. Художньо-педагогічний аналіз творів просторово-часових видів мистецтва 

11 Тема 11. Засоби виразності часо-просторових видів мистецтва 2 

12 Тема 12. Методика аналізу театрального твору  

13 Тема 13. Методика аналізу твору кіномистецтва  

14 Тема 14. Методика аналізу твору телемистецтва  

15 Тема 15. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторово-

часових видів мистецтва в ЗЗСО. 

2 

 Разом: 10 

заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Художньо-педагогічний аналіз творів просторових видів мистецтва 

1 Тема 1. Засоби виразності просторових видів мистецтва  

2 Тема 2. Методика аналізу твору архітектури  

3 Тема 3. Методика аналізу твору скульптури  

4 Тема 4. Методика аналізу твору живопису.  

5 Тема 5. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

2 

Кредит 2. Художньо-педагогічний аналіз творів часових видів мистецтва 

6 Тема 6. Засоби виразності часових видів мистецтва  

7 Тема 7. Методика аналізу твору літератури  

8 Тема 8. Методика аналізу хореографічного твору   

9 Тема 9. Методика аналізу музичного твору.  

10 Тема 10. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів часових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

 

Кредит 3. Художньо-педагогічний аналіз творів просторово-часових видів мистецтва 

11 Тема 11. Засоби виразності часо-просторових видів мистецтва  

12 Тема 12. Методика аналізу театрального твору  

13 Тема 13. Методика аналізу твору кіномистецтва  



14 Тема 14. Методика аналізу твору телемистецтва  

15 Тема 15. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторово-

часових видів мистецтва в ЗЗСО. 

 

 Разом: 2 

 

6. Теми практичних занять 

денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Художньо-педагогічний аналіз творів просторових видів мистецтва 

1 Тема 1. Засоби виразності просторових видів мистецтва  

2 Тема 2. Методика аналізу твору архітектури 2 

3 Тема 3. Методика аналізу твору скульптури 2 

4 Тема 4. Методика аналізу твору живопису. 2 

5 Тема 5. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

 

Кредит 2. Художньо-педагогічний аналіз творів часових видів мистецтва 

6 Тема 6. Засоби виразності часових видів мистецтва  

7 Тема 7. Методика аналізу твору літератури 2 

8 Тема 8. Методика аналізу хореографічного твору  2 

9 Тема 9. Методика аналізу музичного твору. 2 

10 Тема 10. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів часових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

2 

Кредит 3. Художньо-педагогічний аналіз творів просторово-часових видів мистецтва 

11 Тема 11. Засоби виразності часо-просторових видів мистецтва  

12 Тема 12. Методика аналізу театрального твору 2 

13 Тема 13. Методика аналізу твору кіномистецтва 2 

14 Тема 14. Методика аналізу твору телемистецтва 2 

15 Тема 15. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторово-

часових видів мистецтва в ЗЗСО. 

 

 Разом: 20 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Художньо-педагогічний аналіз творів просторових видів мистецтва 

1 Тема 1. Засоби виразності просторових видів мистецтва  

2 Тема 2. Методика аналізу твору архітектури  

3 Тема 3. Методика аналізу твору скульптури  

4 Тема 4. Методика аналізу твору живопису.  

5 Тема 5. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

 

Кредит 2. Художньо-педагогічний аналіз творів часових видів мистецтва 

6 Тема 6. Засоби виразності часових видів мистецтва  

7 Тема 7. Методика аналізу твору літератури  

8 Тема 8. Методика аналізу хореографічного твору   

9 Тема 9. Методика аналізу музичного твору.  



10 Тема 10. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів часових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

2 

Кредит 3. Художньо-педагогічний аналіз творів просторово-часових видів мистецтва 

11 Тема 11. Засоби виразності часо-просторових видів мистецтва  

12 Тема 12. Методика аналізу театрального твору  

13 Тема 13. Методика аналізу твору кіномистецтва  

14 Тема 14. Методика аналізу твору телемистецтва  

15 Тема 15. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторово-

часових видів мистецтва в ЗЗСО. 

2 

 Разом: 4 

7. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

8. Самостійна робота 

денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Художньо-педагогічний аналіз творів просторових видів мистецтва 

1 Тема 1. Засоби виразності просторових видів мистецтва 4 

2 Тема 2. Методика аналізу твору архітектури 4 

3 Тема 3. Методика аналізу твору скульптури 4 

4 Тема 4. Методика аналізу твору живопису. 4 

5 Тема 5. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

4 

Кредит 2. Художньо-педагогічний аналіз творів часових видів мистецтва 

6 Тема 6. Засоби виразності часових видів мистецтва 4 

7 Тема 7. Методика аналізу твору літератури 4 

8 Тема 8. Методика аналізу хореографічного твору  4 

9 Тема 9. Методика аналізу музичного твору. 4 

10 Тема 10. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів часових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

4 

Кредит 3. Художньо-педагогічний аналіз творів просторово-часових видів мистецтва 

11 Тема 11. Засоби виразності часо-просторових видів мистецтва 4 

12 Тема 12. Методика аналізу театрального твору 4 

13 Тема 13. Методика аналізу твору кіномистецтва 4 

14 Тема 14. Методика аналізу твору телемистецтва 4 

15 Тема 15. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторово-

часових видів мистецтва в ЗЗСО. 

4 

 Разом: 60 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Художньо-педагогічний аналіз творів просторових видів мистецтва 

1 Тема 1. Засоби виразності просторових видів мистецтва 6 

2 Тема 2. Методика аналізу твору архітектури 6 

3 Тема 3. Методика аналізу твору скульптури 6 



4 Тема 4. Методика аналізу твору живопису. 6 

5 Тема 5. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

4 

Кредит 2. Художньо-педагогічний аналіз творів часових видів мистецтва 

6 Тема 6. Засоби виразності часових видів мистецтва 6 

7 Тема 7. Методика аналізу твору літератури 6 

8 Тема 8. Методика аналізу хореографічного твору  6 

9 Тема 9. Методика аналізу музичного твору. 6 

10 Тема 10. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів часових 

видів мистецтва в ЗЗСО. 

4 

Кредит 3. Художньо-педагогічний аналіз творів просторово-часових видів мистецтва 

11 Тема 11. Засоби виразності часо-просторових видів мистецтва 6 

12 Тема 12. Методика аналізу театрального твору 6 

13 Тема 13. Методика аналізу твору кіномистецтва 6 

14 Тема 14. Методика аналізу твору телемистецтва 6 

15 Тема 15. Алгоритм художньо-педагогічного аналізу творів просторово-

часових видів мистецтва в ЗЗСО. 

4 

 Разом: 84 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної 

індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-

конструкторського характеру, яке використовується у процесі вивчення програмного 

матеріалу навчального курсу і завершується підсумковим контролем. 

Мета ІНДЗ - самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з 

навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. 

ІНДЗ - це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми 

курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, 

семінарських та практичних, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.  

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Методика художньо-

педагогічного аналізу творів мистецтва в ЗЗСО» впроваджується у вигляді творчого 

реферату. 

Основне завдання цього виду діяльності – самостійне вивчення частини програмного 

матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування 

знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) логічність викладення результатів 

2) творчий підхід до виконання завдання 

3) правильність оформлення 

 

 

 

 

 

 



10. 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: міні контрольні роботи, прилюдний 

виступ з доповіддю, тести, перевірка письмових робіт, перевірка конспектів та практичних 

матеріалів. 

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

програмового матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно коли студент 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 дав 

відповідь на усі тестові завдання.  

Студенту виставляється дуже добре якщо студент 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 дав відповідь на більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре якщо студент 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 дав відповідь на 

половину тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо коли студент 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 коли студент 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 7 семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

 



Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

Денна форма навчання: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

11. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: поточний 

контроль: підготовка та виступ на семінарських заняттях, виконання практичних робіт, 

самостійна підготовка, захист індивідуальних завдань; підсумковий моніторинг та рейтингове 

оцінювання складається із: результатів поточного моніторингу (практичні, семінарські, 

індивідуальні та самостійні завдання), індивідуальне  наукове або практично-дослідне завдання, 

контрольна робота, контрольний підсумковий тест. 

12. Методи навчання 
Основними методами навчання виступають традиційні : 

Аудиторні - лекції, семінари, практичні, індивідуальні, та самостійна позааудиторна 

робота студентів.  

Лекційне заняття – форма організації навчання ознакою яких є надання головного 

теоретичного матеріалу з дисципліни. 

Практичні заняття форма  організації навчання, яке має за мету закріплення  

теоретичного матеріалу лекційних занять, набуття навичок опрацювання та аналізу 

методичних документів, проробку деяких практичних форм педагогічної  діяльності 

(методичних прийомів та художньо-педагогічних технологій), створення навчальних проектів, 

наочних об’єктів,  психолого-педагогічне моделювання елементів  навчальної діяльності 

(фрагментів уроку). Практичні заняття мають форму семінару, фасилітованої дискусії.        

Індивідуальне заняття - форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, 

узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також 

застосування цих знань на практиці. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. 

Відповідним інноваційним технологіям навчання різновидом індивідуальних занять є 

індивідуальні навчально-дослідні завдання. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 
1. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах / Л.М. Масол, Н.І Ганнусенко, 

О.А. Комаровська, С.А.Ничкало, О.І. Оніщенко, В.В. Рагозіна // Інформаційний 

збірник МОН України. 2004. № 10. С. 4-32. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 40 300/100* 

20 20 20 20 20 15 15 15 15 20 

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15        

15 15 15 15 20        



2. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів/ Л.М. 

Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. Харків: Вид. 

«Ранок», 2006. 256 с. 

3. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти/ О.Я.Ростовський //Навч.-метод. 

посібник. –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 2011. 640 с.  

4. Силко Р.М. Методика викладання художньої культури: Методичні рекомендації до 

практичних занятьдля студентів спеціальності 014 Середня освіта (музичне 

мистецтво). Чернігів: НУЧК, 2018. 45с.  

5. Хайрулліна Ю.О. Методика викладання художньої культури в загальноосвітній 

школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204 

«Музичне мистецтво». Миколаїв: ФОП Швець В.Д., 2016. 164с. 

6. Щолокова О.П. Методика викладання світової художньої культури: підручник для 

студ. пед. ун-тів. Вид. 2-е. Київ, 2009. 288 с  

7. Яремків М., Кругляк О. Мистецтво: види, жанри. Словник-довідник образотворчих 

термінів. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 80 с.  

Допоміжна 

1. Колоянова О. Г. Формування готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до інтерпретації художніх творів. Дисертація на здобуття наукового 
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