
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни  

«Сучасна методика навчання образотворчого мистецтва» 

Викладач – доц. Пастир Іван Васильович 

 

1. Який зміст Ви вкладаєте у поняття «художня  культура особистості»? 
2. Розкрийте структурно-компонентний склад цієї особистісно-

професійної якості сучасного вчителя образотворчого мистецтва. 

3. Розкрийте базові ідеї художньої творчості, спираючись на положення 

ЮНЕСКО, Конвенцію ООН «Про права дитини»,  нормативно-правові 

документи, котрі визначають їхнє втілення у вітчизняну освітянську 

практику.  
4. Схарактеризуйте категорію дитячої  творчості. Надайте стислу 

характеристику. 
5. Які  вміння й навички необхідні для розвитку візуального сприймання  

школярів? Обґрунтуйте свою позицію. 
6. Інтерактивні шляхи становлення  фахівця образотворчого мистецтва. 
7. Методика розвитку  художньої творчості особистості. 
8. Роль та місце методу творчих навчальних проектів. 
9. Творчо-розвивальна потужність методики  «експериментальної 

деформації». 
10.  Своєрідність становлення  майстерності майбутнього  педагога-

художника. 

 
  

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного 

есе (роздумів – розмислів) (мінімальний обсяг – 2 сторінки) із 

додаванням списку використаних джерел. Титульна сторінка має 

віддзеркалювати обране завдання (назву), інформацію про виконавця 

(прізвище, ім’я, по батькові, місце професійної діяльності, дату 

виконання).  
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Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу кафедри 

музичного та образотворчого мистецтв  kafart17@gmail.com   до 29 травня 

2020 року (у темі листа зазначайте свої ПІБ, вид роботи та дисципліну). 
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