
Форма № 09/18 

Затверджена рішенням вченої ради ІДГУ 

від 30.08.2018 р., протокол № 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВ 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «МИСТЕЦТВО»  

ТА МЕТОДИКА ЙОГО НАВЧАННЯ 

(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

освітній ступінь    бакалавр       
(назва освітнього ступеня) 

галузь знань    01Освіта/Педагогіка     
(шифр і назва галузі знань) 

спеціальність 014 Середня освіта (014.12 Образотворче мистецтво)  

014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво)   
(код і назва спеціальності) 

освітня програма Середня освіта: образотворче мистецтво   

Середня освіта: музичне мистецтво    

 

 

тип дисципліни    вибіркова       
(обов’язкова / вибіркова / факультативна) 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл – 2020 



 



1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

24 6 

Загальна кількість годин:120 
Практичні заняття: 

- - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:3-4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 6 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Інтегрований курс «Мистецтво» та 

методика його навчання» – новітня концепція поліцентричної інтеграції змісту загальної 

мистецької освіти, інноваційні науково-методичні підходи та художньо-педагогічні 

технології викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у загальноосвітній школі. 

Метою вивчення дисципліни є: надання майбутнім вчителям знань в галузі методики 

навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у загальноосвітній школі; усвідомлення 

сучасних підходів до викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво», використання 

інноваційних інтегративних педагогічних технологій на уроках «Мистецтва» у школі. 

Передумови для вивчення дисципліни – наявність компетенцій з дисциплін: 

«Методика навчання музичного мистецтва», «Історія зарубіжної та української музики», 

«Теорія музики та сольфеджіо», «Основний музичний інструмент», «Постановка голосу». 

Міждисциплінарні зв’язки «Художня культура», «Методика навчання образотворчого 

мистецтва», «Історія мистецтв», «Аналіз музичних творів», «Мультимедійні засоби 

навчання». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Для вибіркових навчальних дисциплін 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання 

- принципів та функцій сучасної мистецької освіти, форм і методів навчання 

мистецтва у загальноосвітній школі; 

- структури та закономірностей побудови інтегрованого курсу «Мистецтво» у школі; 

- про види та жанри мистецтв, особливості художньо-образної мови музичного та 

візуального мистецтва у взаємозв'язках із синтетичними мистецтвами (хореографією, 

театром і кіномистецтвом); 

- - різновидів уроків мистецтва, їх структуру; 

-  інноваційних педагогічних технологій та особливостей їх використання на уроках 

«Мистецтва» у загальноосвітній школі. 

2. Уміння  



-  розробляти фрагменти уроків інтегрованого курсу «Мистецтво» у загальноосвітній 

школі з використанням різних видів інтеграції та різних педагогічних технологій 

(диференційованого навчання, ігрових, комп’ютерних тощо); 

- створювати аналітичні етюди на основі аналізу-інтерпретації творів мистецтва; 

- добирати наочність та створювати мультимедійний супровід до уроків мистецтва у 

початкових класах. 

3. Комунікація  

толерантне ставлення до загальнолюдських, національних, особистісних, мистецьких 

цінностей;  

- налагоджує духовну спільність, співпереживання і співпрацю учнів і вихованців, 

ефективно працює в мистецько-творчому учнівському і педагогічному колективах 

освітнього закладу, інших мистецьких об’єднаннях;  

- 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.  

4. Автономність та відповідальність  

- здатний вчитися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності 

набуту під час навчання кваліфікацію;  

- здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє середовище;  

- відповідальний за створення позитивного психологічного клімату, забезпечення 

процесу виховання і навчання всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-

економічного контексту. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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1. Тема 1. Сучасна 

структура освітньої 

галузі «Мистецтво»: 

домінування 

інтегративних 

процесів 

4 2 2 - - - 8 - - - - - - 14 

2. Тема 2. Принципи і 

педагогічні умови 

навчання мистецтва 

на сучасному етапі. 

Методи мистецького 

навчання 

4 2 2 - - - 10 - - - - - - 14 

3. Тема 3. Уроки 

мистецтва, їх 

різновиди, 

структура, вимоги до 

проведення 

8 4 4 - - - 10 2 2 - - - - 14 

4. Тема 4. Зміст і 

структура програми 

«Мистецтво» для 

8 4 4 - - - 10 2 2 - - - - 20 



початкової та 

основної школи. 

Інтегративно-

предметна модель 

навчання на уроках 

«Мистецтва» у 

загальноосвітній 

школі (Л.Масол) 

5. Тема 5. Художньо-

інтегративні 

технології на уроках 

«Мистецтва». Види 

інтеграції 

8 4 4 - - - 10 4 2 2 - - - 10 

6. Тема 6. Метод 

аналізу-інтерпретації 

творів мистецтва: 

нові підходи до 

процесу сприймання 

і розуміння 

8 4 4 - - - 10 2 - 2 - - - 16 

7. Тема 7. Технологія 

диференційованого 

навчання та ігрові 

технології на уроках 

«Мистецтва» у 

загальноосвітній 

школі. Використання 

засобів мультимедіа 

на уроках 

«Мистецтва» 

8 4 4 - - - 10 2 - 2 - - - 16 

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 48 24 24 - - - 72 12 6 6 - - - 108 

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Сучасна структура освітньої галузі «Мистецтво»: домінування 

інтегративних процесів 
Мистецтво як процес і результат художньої творчості. Людинотворчий, 

культуротворчий, художньо-творчий, життєтворчий та творчо-розвивальний потенціал 

мистецтва. Соціальні функції мистецтва: специфічні (естетична, гедоністична, 

компенсаторна) і неспецифічні (суспільно-перетворювальна, пізнавально-евристична, 

художньо-концептуальна, комунікативна, інформаційна, навіювальна (сугестивна), виховна). 

Мистецька освіта як суспільне явище. Функції мистецької освіти: мотиваційно-

виховна, культурологічна, пізнавальна, комунікативна, творчо-спонукальна, функція 

психологічної розрядки. 

Духовність та духовна культура особистості. 

Ретроспективний аналіз становлення інтегративного підходу в культурі і освіті. 

Синкретизм мистецтва первісного суспільства та його поліхудожній освітньо-виховний 

потенціал. Естетичні універсалії міфологічного світогляду та їх відображення в освітньо-

виховних феноменах стародавніх цивілізацій. Теоцентричні світоглядні детермінанти 

розвитку середньовічної мистецької освіти та її поліхудожніх орієнтирів. Ідеї 

поліхудожнього розвитку особистості в контексті раціоналізації світоглядних основ 



культури та освіти Нового часу. Інтегративні тенденції мистецької освіти в контексті 

культури Новітнього часу. 

Специфіка розвитку інтеграції у мистецькій освіті країн Європи, США, Японії. 

Тенденції поліхудожньої інтеграції в українській мистецькій освіті. 

Тема 2. Принципи і педагогічні умови навчання мистецтва на сучасному етапі. 

Методи мистецького навчання 

Принципи навчання мистецтва: цілісності; культуровідповідності; естетичної 

спрямованості; індивідуалізації; рефлексії. 

Педагогічні умови навчання мистецтва як цілеспрямовано створені чи 

використовувані обставини мистецького навчання, що забезпечують можливість досягнення 

його результативності: 

• створення позитивної атмосфери навчання; 

• досягнення діалогових засад взаємодії учителя і учня в навчальному процесі; 

• забезпечення пріоритету практичної діяльності. 

Методи мистецького навчання, їх класифікація: 

1. За джерелами передачі та характером сприйняття художньої інформації: словесні 

методи навчання мистецтва, демонстраційно-образні (наочні) і художньо-творчі (практичні). 

2. Відповідно з характером мистецької діяльності: наслідувальні, репродуктивні, 

інтерпретаційні, творчі. 

3. Відповідно з характером художніх завдань по етапах навчання: ознайомлення з 

художнім матеріалом, опрацювання художніх творів, створення художніх образів. 

4. Залежно від завдань розвитку особистісних художніх властивостей учнів. 

Тема 3. Уроки мистецтва, їх різновиди, структура, вимоги до проведення 

Специфічні ознаки уроку мистецтва: 

• пріоритет практичної діяльності над теоретичним засвоєнням учнями матеріалу; 

• максимальне забезпечення художньо-творчої активності учнів. 

Структура уроку мистецтва, її специфіка. 

Дидактичні завдання: засвоєння нових знань і практичних умінь, відпрацювання 

мистецьких прийомів роботи з художнім матеріалом, спонукання учнів до самостійного 

застосування набутих умінь і навичок в процесі художньої діяльності, узагальнення і 

систематизація відомостей щодо мистецтва, контроль і оцінювання знань та практичних 

умінь учнів в галузі мистецтва. 

Вимоги: організаційні, педагогічні, психологічні, валеологічні. 

Тема 4. Зміст і структура програми «Мистецтво» для початкової та основної 

школи. Інтегративно-предметна модель навчання на уроках «Мистецтва» у 

загальноосвітній школі (Л.Масол) 

Нова структура освітньої галузі «Мистецтво».  

Основні завдання викладання мистецтва у загальноосвітній школі:  

 засвоєння знань, основних понять, елементарних понять про види і жанри 

мистецтва; 

 набуття досвіду створення художніх образів у процесі власної елементарної 

творчості; 

 вивчення елементарних світоглядних уявлень і розуміння учнями зв'язків 

мистецтва з природним та культурним середовищем, засобами масової 

інформації; 

 вивчення художніх інтересів, смаків, морально - естетичних ідеалів, потреб у 

художньо-творчій реалізації; 

 збагачення емоційно-чуттєвої сфери; 

 розвиток художніх і загальних здібностей.  

Модель поліцентричної інтеграції змісту мистецької освіти (Л. Масол), що передбачає 

включення до базових шкільних програм поряд із домінантними – музичним та візуальним 

мистецтвами елементів синтетичних видів мистецтв – хореографічного, театрального, екранних.  



Завдання навчального предмету «Мистецтво»: навчальні, виховні, розвивальні. 

Основні принципи програми «Мистецтво»: 

1) єдність універсального (загальнолюдського, полікультурного), національного 

(державного) і регіонального (етнолокального, краєзнавчого) компонентів освіти з 

пріоритетністю національної спрямованості, що забезпечує формування в учнів 

патріотичних почуттів, громадянської свідомості; 

2) цілісність та неперервність, що передбачає багатофакторну взаємодію 

відображених у змісті основних компонентів соціального досвіду – художньо-естетичних 

знань, світоглядних уявлень, емоційно-ціннісного ставлення, художніх умінь, творчості, 

спілкування; 

3) поліхудожність та інтегральність (відображення в змісті освіти об'єктивно 

існуючих зв'язків між видами мистецтв, діалог культур); 

4) варіативність, націленість на художньо-естетичний саморозвиток особистості. 

Тема 5. Художньо-інтегративні технології на уроках «Мистецтва». Види 

інтеграції 

Інтеграція у галузі мистецької освіти. 

Самостійні види мистецтва: музика, образотворчі мистецтва. Сполучення мистецтв та 

їх взаємодія. Синтетичні види мистецтва: театр, кіно, телебачення, хореографія, естрада, 

цирк. Синестезія (співвідчуття). Кольоровий слух, «музичний» живопис. 

Два основних підходи до вивчення мистецьких дисциплін — предметний та 

інтегративний. 

Види художньо-інтегративних технологій з одним або кількома провідними 

інтеграторами (за Л. Масол): 

- духовно-світоглядна (ґрунтується на тематизмі, спільному для усіх видів 

мистецтва); 

- естетико-мистецтвознавча (здійснюється на основі застосування споріднених для 

різних видів мистецтв понять і категорій: інтеграція на засадах естетичних 

категорій, художньо-мовна й жанрова інтеграція). 

Тема 6. Метод аналізу-інтерпретації творів мистецтва: нові підходи до процесу 

сприймання і розуміння 

Культура художнього сприйняття - розвинена у суб'єкта здатність осягнути і оцінити, 

емоційно пережити і осмислити те, що сприймається. 

Критеріальні ознаки художнього сприйняття — його адекватність (об'єктивний 

критерій) та індивідуальна неповторність (суб'єктивний критерій). 

Умови процесу розуміння творів мистецтва: наявність у сприймаючого загальних і 

спеціальних знань та досвіду їх використання у конкретній ситуації аналізу й інтерпретації 

твору. 

Різні типи розуміння мистецтва:  

- упізнання (відбувається сприйняття вже відомого твору);  

- усвідомлення звичного за стилем, жанром і формою, але невідомого раніше твору 

(вимагає детального аналізу об'єкта розуміння, визначення елементів та цілісності 

його структури);  

- осягнення невідомого раніше твору, художня форма якого відрізняється від 

звичних для сприйняття схем (спостерігається «відкриття нового», що передбачає 

зустрічну адаптацію особистісного мислення реципієнта до отриманої інформації). 

Структура художнього сприйняття. Індивідуально-типологічні особливості 

художнього сприйняття. 

Метод аналізу-інтерпретації творів мистецтва, який демонструє нові підходи до 

традиційних компонентів процесу сприймання творів мистецтва. 

Тема 7. Технологія диференційованого навчання та ігрові технології на уроках 

«Мистецтва» у загальноосвітній школі. Використання засобів мультимедіа на уроках 

«Мистецтва» 



Загальні особливості технології диференційованого навчання, специфіка її 

використання на уроках «Мистецтва» у початковій та основній школі. Диференціювання 

дітей класу за рівнем художніх здібностей (сучасні підходи до діагностики здібностей). 

Розробка диференційованих завдань з різних видів мистецтва. Індивідуальні завдання та 

робота в групах. 

Місце гри у навчанні молодших школярів. Введення ігор у різні етапи уроку 

«Мистецтва». Розробка ігор з різних видів мистецької діяльності (музичних, хореографічних, 

ігри-драматизації тощо). 

Мультимедіа як сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що об'єднує п’ять 

типів різнорідних даних (графічне зображення, текст, звук, відео й анімацію) в єдине ціле.  

Мультимедійні презентації на уроках мистецтва, їх переваги: 

 інформаційна ємність (можливість у одній презентації розмістити великий обсяг 

графічної, текстової, звукової інформації);  

 компактність (для презентації можна використовувати різні типи сучасних носіїв, 

що вирізняються малим розміром та зручністю);  

 емоційна привабливість (презентації надають можливість подати інформацію не 

лише в зручній для сприйняття послідовності, але й ефектно поєднувати звукові 

та візуальні образи, добирати домінантні кольори, що створюють у адресатів 

позитивне ставлення до інформації);  

 наочність (презентація унаочнює, конкретизує чи обґрунтовує певні теоретичні 

положення). 

Педагогічні програмні засоби «Мистецтво» для 1-8-х класів (ППЗ) – мультимедійні 

підручники, за допомогою яких може бути організовано навчально-пізнавальну діяльність 

учнів протягом усього курсу.  

Структурна основа ППЗ з мистецтва – погодинне планування уроків для початкової та 

основної школи.  

Дидактична структура мультимедійних уроків: тема уроку, вступ або вступна бесіда, 

демонстрація пісні, розучування пісні, караоке, розповідь про музику, слухання музики, 

аналіз прослуханого твору, питання, тестові завдання, споглядання та аналіз репродукцій, 

перегляд фрагментів кінофільмів, мультфільмів, творчі завдання, ритмічні вправи, спів з нот. 

5.2. Тематика семінарських (практичних) занять 

Тема 1. Сучасна структура освітньої галузі «Мистецтво»: домінування інтегративних 

процесів. Ретроспективний аналіз становлення інтегративного підходу в культурі і освіті. 

Інтеграція у сучасній мистецькій освіті зарубіжних країн. 

Тема 2. Принципи і педагогічні умови навчання мистецтва на сучасному етапі. Методи 

мистецького навчання. 

Тема 3. Уроки мистецтва, їх різновиди, структура, вимоги до проведення. 

Тема 4. Зміст і структура програми «Мистецтво» для початкової та основної школи. 

Інтегративно-предметна модель навчання на уроках «Мистецтва» в загальноосвітній школі 

(Л. Масол). 

Тема 5. Художньо-інтегративні технології на уроках «Мистецтва». Види інтеграції. 

Тема 6. Метод аналізу-інтерпретації творів мистецтва: нові підходи до процесу 

сприймання і розуміння. 

Тема 7. Технологія диференційованого навчання та ігрові технології на уроках 

«Мистецтва» у початковій та основній школі. Використання засобів мультимедіа на уроках 

«Мистецтва». 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до семінарських занять 12 (12) Конспект 



2. Опрацювання лекційного матеріалу 8 (14) Відповідь (усна, або 

письмова) 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- опрацювання першоджерел: пошук 

додаткового навчального матеріалу до заданих 

тем; 

- розробка поурочних планів-конспектів 

інтегрованих уроків «Мистецтво»; 

- аналіз паперових та електронних шкільних 

підручників «Мистецтво»; 

- підготовка ескізів емблеми дисципліни 

«Мистецтво»; 

-підготовка реферату  

8 (14) 

 

 

8 (14) 

 

8 (14) 

 

8 (16) 

 

16 (20) 

 

Конспект, повідомлення, 

доповідь 

План-конспект уроків 

 

Заповнена форма звітності 

Презентація 

 

Екземпляр емблеми 

 

Реферат 

4. Підготовка до проміжного контролю 4 (4) Модульна контрольна 

робота 

 Разом 72 (108)  

 
Тематика індивідуальних завдань 

1. Пошук додаткового навчального матеріалу до тем: 

 Технологія проективного моделювання уроків. 

 Типи, жанри і структура уроків мистецтва. 

 Художньо-педагогічна драматургія уроку «Мистецтво». 

 Єдність видів діяльності учнів на уроках мистецтва. 

 Інтегративні художньо-педагогічні технології на уроках «Мистецтва». 

 Сугестивні та терапевтичні художньо-педагогічні технології. 

 Технології оцінювання результатів мистецької освіти. 

2. Підготувати розробки інтегрованих уроків з навчального предмету «Мистецтво» з 

використанням різних технологій (по 2 уроки для кожного класу початкової та 

основної школи).  

Орієнтовна тематика уроків 

• Урок «Мистецтва» з використанням інтегрованої технології на тему «Казка на 

оперній сцені» (3 клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням технології диференційованого навчання на 

тему «Діалог музики і живопису» (3 клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням інтегрованих технологій (жанрової та духовно-

світоглядної) «Звуки і кольори природи» (2 клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням комп’ютерних засобів на тему «Снігова 

королева» (3 клас). 

• Урок «Мистецтва» на тему «Картинки з виставки» із застосуванням методу 

аналізу-інтерпретації творів та залученням програмних творів музичного й 

образотворчого мистецтва (6 клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням ігрової технології на тему «Гумор у мистецтві» 

(3 клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням ігрової технології на тему «Казковий світ» (3 

клас). 

3. Аналіз паперових підручників. Проаналізуйте підручники «Мистецтво» (1-4, 1-8 клас) 

та заповніть форму для звітності: цілі і завдання курсу через структуру підручника; 

обсяг змісту та доцільність його подання з огляду на психологічні механізмів освоєння 

учнями навчального матеріалу; методична достатність супроводу основних текстів; 

варіативність завдань з огляду на реалізацію принципів індивідуальної диференціації. 

4. Аналіз електронних посібників з «Мистецтва» (ППЗ) для 1-4 та 5-8 класів: структура, 

специфіка розкриття змісту засобами мультимедіа, простір для творчості. 



5. Створити емблему навчальної дисципліни «Мистецтво». 

6. Підготувати (на основі вимог програми «Мистецтво») аналіз-інтерпретацію 3-х творів 

різних видів мистецтва за вибором: музичного твору для слухання, твору візуального 

мистецтва (картини, ілюстрації, гравюри, скульптури тощо), твору кіно- або 

театрального мистецтва.  

7. Розробити 2-3 уроки мистецтва на будь-яку тему з використанням комп’ютерних 

засобів (слайд-шоу, відео- та аудіо фрагменти музичних творів тощо) з домінуванням 

музичного та образотворчого мистецтв. 

8. Підготувати доповідь (оформити у вигляді реферату) про мистецьку освіту у країнах 

Європи (за матеріалами журналу «Мистецтво та освіта» та мережі Інтернет): 

 Л. Волинець. Мистецька складова освіти в ліцеях Франції / Мистецтво та 

освіта. – 2016. – №1. – С.20-26. 

 Л. Волинець. Загальна мистецька освіта у школах Швеції / Мистецтво та 

освіта. – 2014. - №3. – С.10-15 

 Л. Волинець. Загальна мистецька освіта в школах Норвегії / Мистецтво та 

освіта. – 2014. - №1 (31). – С.21-26. 

 С. Сидоренко. Позакласна робота в середніх спеціалізованих школах мистецтв 

Великобританії / Мистецтво та освіта. – 2009. - №3 (53). – С.11-13. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю:  самостійні та практичні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подається в силабусі навчальної дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подається в силабусі навчальної дисципліни. 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), музичний 

інструмент. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

8.1. Основні джерела 

1. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К.: Наука, 1994. – 

20с. 

2. Державний стандарт початкової загальної освіти //Початкова школа. – 2006. - №2. – С.22-

47. 

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч.посібник. – К.: Академвидав, 

2004. – 352с. 

4. Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1– 4 класи. – 

Х.: Вид. група “Основа”, 2007. – 160 с. 

5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод.посіб. / Авт.-уклад.: 

О.Помітун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136с. 

6. Лємешева Н. Мистецтво: підруч. інтегров. курсу для 1 кл. закладів заг. серед. освіти. 

Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2018. 128 с. 

7. Лємешева Н. Мистецтво: підруч. інтегров. курсу для 2 кл. закладів заг. серед. освіти. 

Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2019. 128 с. 

8. Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: Монографія / Л.М.Масол. – К.: Промінь, 

2006. – 432с. 

9. Масол Л. Концепція загальної мистецької освіти / Мистецтво та освіта. – 2004. - №1 (31). 

– С.2-4. 



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

Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В.Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко.- Х.: Веста: 

Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с. 

11. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. -368с. 

12. Отич О.М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога 

професійного навчання: теоретичний і методологічний аспекти: Монографія / О.М.Отич; за 

наук.ред.І.А.Зязюна. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 752с. 

13. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких 

дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274с. 

14. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. К.: Початкова школа. - 2008.- 432 с. 

15. Просіна О.В. Технології інтегрованого викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

16. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна і мистецька: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан, 2005. – 360с. 

8.2. Допоміжні джерела 

1. Василенко Е.В. Шляхи застосування комп’ютерних технологій на уроках музичного 

мистецтва // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня література). - 

№1(13). – 2010. – С.3-5. 

2. Гумінська О. Використання мультимедійних засобів – оновлення методики викладання 

мистецтв // Мистецтво та освіта. - №3(53). – 2009. – С.21-25. - №4(54). – 2009. – С.19-22.  

3. Клепко С. Інтегративна освіта і поліморфізм знання. Київ – Полтава – Харків, 1998. 360 с. 

4. Миропольська Н., Ничкало С., Рагозіна В., Хлєбнікова Л., Шахрай В. Уроки художньо-

естетичного циклу в школі: навчання і виховання: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2006. – 240с. 

5. Мистецтво у розвитку особистості: Монографія / За ред., передмова і післямова 

Н.Г.Ничкало. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 224с. 

6. Пальчевський С. Сугестопедагогіка. Рівне, 2002. 394 с. 

7. Пасічний А. Образотворче мистецтво : словник-довідник. Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан. 2008. 216 с. 
8. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике: Книга 1: Стратегии и 

методики. – М.: Издательский дом «Классика-ХХІ», 2007. – 128с. 

8.3. Інтернет-ресурси 

1. Державний стандарт повної загальної середньої освіти. URL: 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ 

2. Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19/paran186#n186 

3. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934 
4. Типові освітні програми (МОН України). URL: https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

5. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. Київ: Генеза, 

Брістар, 2018. URL: https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

6. Електронний ресурс. URL: https://stud.com.ua/49824/pedagogika/zasobi_navchannya 

7. Електронний ресурс. URL: http://schools.techno.ru/sch1529/mxk/mxk.htm  

8. Електронний ресурс. URL: http://artclassic.edu.ru/ 

9. Електронний ресурс. URL: http://www.classic-music.ru/ 

10. Електронний ресурс. URL:  http://www.world-art.ru  (World Art: Art in all display) 

11. Електронний ресурс. URL: http://jivopis.ru 
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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «МИСТЕЦТВО»  

ТА МЕТОДИКА ЙОГО НАВЧАННЯ 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.) 

денна: 24 год. – лекції; 24 год. – семінарські; 72 год. – самостійна робота 

заочна: 6 год. – лекції; 6 год. – семінарські; 108 год. – самостійна робота 

Мова викладання: українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Google Classroom (код класу): 4sqzcrf 

 

2. Інформація про викладача 

ПІБ: Сироткіна Жанна Єрофіївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри музичного та образотворчого мистецтв ІДГУ 

Кафедра: музичного та образотворчого мистецтв 

Робочій e-mail:syrotkina@idguonline.net 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 15:00–16:00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

В останні роки, з розвитком теорії та практики використання інтегративного підходу, 

зусиллями науковців та педагогів-нрактиків запроваджується система інтегративно-

предметного навчання. Її принципами є: орієнтація навчання на сьогоденні вимоги 

суспільного розвитку, формування цілісної системи знань, єдиної картини світу, наукового 

світогляду, поєднання інтегративного й диференційованого підходів до навчання, 

безперервність освіти та її вихід на рівень професійної освіти. 

Важливим завданням сучасної системи вищої музично-педагогічної освіти є 

підготовка висококваліфікованого фахівця, який здатний бути активним провідником 

передових тенденцій та прогресивних методів музичної педагогіки. Протягом останніх 

десятиліть у багатьох вітчизняних ЗЗСО активно впроваджувався альтернативний 

інтегрований курс «Мистецтво», зміст якого поєднував базові мистецькі предмети «Музичне 

мистецтво» та «Образотворче мистецтво», а також елементи синтетичних видів мистецтва 

(хореографії, театру, кіно). Такий підхід сприяв забезпеченню системності художніх знань 

учнів, розвитку їх художньо-образного мислення, становлення в них цілісної та багатомірної 

картини світу. 

Вибіркова дисципліна «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»» 

дозволить майбутньому фахівцю під час навчання в ЗВО більш ґрунтовно опанувати теорію 

інтеграції та методику викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» учням різного 

шкільного віку. Дисципліна сприяє поглибленню знань, вдосконаленню вмінь і навичок, 

отриманих студентом при вивченні обов’язкового курсу «Методика навчання музичного 

мистецтва». В процесі засвоєння дисципліни реалізуються міжпредметні зв’язки з різними 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

mailto:drozdov.viktor@idgu.edu.ua


психолого-педагогічними, музично-теоретичними та виконавськими дисциплінами 

навчального плану підготовки майбутнього фахівця. 

Метою вивчення дисципліни є: надання майбутнім вчителям знань в галузі методики 

навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у загальноосвітній школі; усвідомлення 

сучасних підходів до викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво», використання 

інноваційних інтегративних педагогічних технологій на уроках «Мистецтва» у школі. 

Передумови для вивчення дисципліни – наявність компетенцій з дисциплін: 

«Методика навчання музичного мистецтва», «Історія зарубіжної та української музики», 

«Теорія музики та сольфеджіо», «Основний музичний інструмент», «Постановка голосу». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Художня культура», «Методика навчання 

образотворчого мистецтва», «Історія мистецтв», «Аналіз музичних творів», «Мультимедійні 

засоби навчання». 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

 

1. Знання 

- принципів та функцій сучасної мистецької освіти, форм і методів навчання мистецтва у 

загальноосвітній школі; 

- структури та закономірностей побудови інтегрованого курсу «Мистецтво» у школі; 

- про види та жанри мистецтв, особливості художньо-образної мови музичного та 

візуального мистецтва у взаємозв'язках із синтетичними мистецтвами (хореографією, 

театром і кіномистецтвом); 

- різновидів уроків мистецтва, їх структуру; 

- інноваційних педагогічних технологій та особливостей їх використання на уроках 

«Мистецтва» у загальноосвітній школі. 

 

2. Уміння  

- розробляти фрагменти уроків інтегрованого курсу «Мистецтво» у загальноосвітній школі з 

використанням різних видів інтеграції та різних педагогічних технологій 

(диференційованого навчання, ігрових, комп’ютерних тощо); 

- створювати аналітичні етюди на основі аналізу-інтерпретації творів мистецтва; 

- добирати наочність та створювати мультимедійний супровід до уроків мистецтва у 

початкових класах. 

 

3. Комунікація  

- толерантне ставлення до загальнолюдських, національних, особистісних, мистецьких 

цінностей;  

- налагоджує духовну спільність, співпереживання і співпрацю учнів і вихованців, ефективно 

працює в мистецько-творчому учнівському і педагогічному колективах освітнього закладу, 

інших мистецьких об’єднаннях;  

- 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. 

 

4. Автономність та відповідальність  

- здатний вчитися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту 

під час навчання кваліфікацію;  

- здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє середовище;  

- відповідальний за створення позитивного психологічного клімату, забезпечення процесу 

виховання і навчання всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного 

контексту. 



5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема 1. Сучасна структура освітньої галузі «Мистецтво»: домінування інтегративних 

процесів 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Мистецтво як процес і результат 

художньої творчості. 

2. Мистецька освіта як суспільне 

явище.  

3. Духовність та духовна культура 

особистості. 

4. Ретроспективний аналіз становлення 

інтегративного підходу в культурі і 

освіті. 

5. Специфіка розвитку інтеграції у 

мистецькій освіті країн Європи, США, 

Японії.  

6. Тенденції поліхудожньої інтеграції в 

українській мистецькій освіті 

1. Інтерактивні технології навчання: теорія, 

практика, досвід: метод.посіб. / Авт.-уклад.: 

О.Помітун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 

136с. 

2. Клепко С. Інтегративна освіта і 

поліморфізм знання. Київ – Полтава – Харків, 

1998. 360 с. 

3. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. 

Сучасні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 

2000. -368с. 

4. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна і 

мистецька: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. – 

360с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Сучасна структура освітньої галузі 

«Мистецтво»: домінування інтегративних 

процесів.  

2. Ретроспективний аналіз становлення 

інтегративного підходу в культурі і освіті.  

3. Інтеграція у сучасній мистецькій освіті 

зарубіжних країн 

1. Державний стандарт повної загальної 

середньої освіти. URL: 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні 

технології: навч.посібник. – К.: Академвидав, 

2004. – 352с. 

3. Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934 

4. Масол Л. Концепція загальної мистецької 

освіти / Мистецтво та освіта. – 2004. - №1 

(31). – С.2-4. 

5. Пальчевський С. Сугестопедагогіка. Рівне, 

2002. 394 с. 

Просіна О.В. Технології 

інтегрованого викладання предметів 

„Мистецтво” та «Художня культура» 

в загально-освітній школі. 

Навчально-методичний посібник. – 

Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 

200с. 

Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

Опрацювати першоджерела: знайти та 

законспектувати додатковий навчальний 

матеріал до тем: 

 Технологія проективного моделювання 

уроків. 

 Типи, жанри і структура уроків 

мистецтва. 

 Художньо-педагогічна драматургія 

уроку «Мистецтво». 

 Єдність видів діяльності учнів на уроках 

мистецтва 

 

Тема 2. Принципи і педагогічні умови навчання мистецтва на сучасному етапі. Методи 

мистецького навчання 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934


Лекція (2 год.) 

1. Принципи навчання мистецтва: 

цілісності; культуровідповідності; 

естетичної спрямованості; 

індивідуалізації; рефлексії. 

6. Педагогічні умови навчання 

мистецтва як цілеспрямовано створені 

чи використовувані обставини 

мистецького навчання, що 

забезпечують можливість досягнення 

його результативності. 

7. Методи мистецького навчання, їх 

класифікація 

1. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

2. Рудницька О.П. Педагогіка: 

загальна і мистецька: Навчальний 

посібник. – Тернопіль: Навчальна 

книга - Богдан, 2005. – 360с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Принципи і педагогічні умови навчання 

мистецтва на сучасному етапі.  

2. Методи мистецького навчання 

17. Масол Л.М. Методика навчання 

мистецтва у початковій школі: Посібник для 

вчителів / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, 

Е.В.Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко.- 

Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 

с. 

 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Опрацювати першоджерела: знайти та 

законспектувати додатковий навчальний 

матеріалу до заданих тем 

 Інтегративні художньо-педагогічні 

технології на уроках «Мистецтва». 

 Сугестивні та терапевтичні художньо-

педагогічні технології. 

 Технології оцінювання результатів 

мистецької освіти 

 

Тема 3. Уроки мистецтва, їх різновиди, структура, вимоги до проведення 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.) 

1. Специфічні ознаки уроку мистецтва 

2. Структура уроку мистецтва, її 

специфіка 

3. Дидактичні завдання. 

4. Вимоги: організаційні, педагогічні, 

психологічні 

1. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

 

Семінарське заняття (4 год.): 

Уроки мистецтва, їх різновиди, структура, 

вимоги до проведення 

9. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в 

музыкальной педагогике: Книга 1: Стратегии 

и методики. – М.: Издательский дом 

«Классика-ХХІ», 2007. – 128с. 

2. Типові освітні програми (МОН України). 

URL: https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

3. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія 

і методика викладання мистецьких 

дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 

274с. 

4. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Розробити поурочні плани-конспекти 

інтегрованих уроків з навчального 

предмету «Мистецтво» з 

використанням різних технологій (2 

уроки: 1 для початкової та 1 для 

основної школи).  

Орієнтовна тематика уроків 

• Урок «Мистецтва» з використанням 

інтегрованої технології на тему «Казка 

на оперній сцені» (3 клас). 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli


• Урок «Мистецтва» з використанням 

технології диференційованого навчання 

на тему «Діалог музики і живопису» (5 

клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням 

інтегрованих технологій (жанрової та 

духовно-світоглядної) «Звуки і кольори 

природи» (4 клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням 

комп’ютерних засобів на тему «Снігова 

королева» (2 клас). 

• Урок «Мистецтва» на тему 

«Картинки з виставки» із 

застосуванням методу аналізу-

інтерпретації творів та залученням 

програмних творів музичного й 

образотворчого мистецтва (6 клас) 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Зміст і структура програми «Мистецтво» для початкової та основної школи. 

Інтегративно-предметна модель навчання на уроках «Мистецтва» 

у загальноосвітній школі (Л. Масол) 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.) 

1.Нова структура освітньої галузі 

«Мистецтво».  

2.Основні завдання викладання мистецтва у 

загальноосвітній школі Дидактичні 

завдання. 

3.Модель поліцентричної інтеграції змісту 

мистецької освіти (Л. Масол) 

4. Завдання навчального предмету 

«Мистецтво» 

1. Закон України «Про освіту». 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19/paran186#n186 

2.  Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Зміст і структура програми «Мистецтво» 

для початкової та основної школи.  

2. Інтегративно-предметна модель навчання 

на уроках «Мистецтва» в загальноосвітній 

школі (Л. Масол) 

1. Типові освітні програми (МОН України). 

URL: https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

2. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

3. Лємешева Н. Мистецтво: підруч. інтегров. 

курсу для 1 кл. закладів заг. серед. освіти. 

Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2018. 128 

с. 

4. Лємешева Н. Мистецтво: підруч. інтегров. 

курсу для 2 кл. закладів заг. серед. освіти. 

Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2019. 128 

с. 

5. https://pidruchnyk.com.ua/1202-mystectvo-1-

klas-kalinichenko.html 

6. https://pidruchnyk.com.ua/1203-mystectvo-1-

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

1. Зробити аналіз електронних посібників з 

«Мистецтва» для 1-4 та 5-8 класів: 

структура, специфіка розкриття змісту 

засобами мультимедіа, простір для 

творчості. 

2. Проаналізувати паперові підручники 

«Мистецтво» (1-4, 1-8 клас) та заповнити 

форму для звітності: цілі і завдання курсу 

через структуру підручника; обсяг змісту 

та доцільність його подання з огляду на 

психологічні механізмів освоєння учнями 

навчального матеріалу; методична 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran186#n186
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran186#n186
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk
https://pidruchnyk.com.ua/1202-mystectvo-1-klas-kalinichenko.html
https://pidruchnyk.com.ua/1202-mystectvo-1-klas-kalinichenko.html
https://pidruchnyk.com.ua/1203-mystectvo-1-klas-kondratova.html


достатність супроводу основних текстів; 

варіативність завдань з огляду на 

реалізацію принципів індивідуальної 

диференціації 

klas-kondratova.html 

7. https://pidruchnyk.com.ua/19-mistectvo-

masol-gaydamaka-ocheretyana-1-klas.html 

8. https://pidruchnyk.com.ua/1206-mystectvo-1-

klas-lobova.html 

9. https://pidruchnyk.com.ua/1204-mystectvo-1-

klas-lemesheva.html 

10. https://pick.net.ua/uk/1-class/2180-

mystetstvo 

 

Тема 5. Художньо-інтегративні технології на уроках «Мистецтва». Види 

інтеграції 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.) 

1. Інтеграція у галузі мистецької освіти. 

2. Самостійні види мистецтва: музика, 

образотворчі мистецтва. Сполучення 

мистецтв та їх взаємодія. 

3. Два основних підходи до вивчення 

мистецьких дисциплін — предметний та 

інтегративний. 

4. Види художньо-інтегративних 

технологій з одним або кількома 

провідними інтеграторами (за Л. Масол) 

1. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

2. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія 

і методика викладання мистецьких 

дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 

274с. 

3. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Художньо-інтегративні технології на 

уроках «Мистецтва».  

2. Види інтеграції 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні 

технології: навч.посібник. – К.: Академвидав, 

2004. – 352с. 

18. Пасічний А. Образотворче мистецтво : 

словник-довідник. Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан. 2008. 216 с. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Створити емблему навчальної дисципліни 

«Мистецтво»; підготувати реферат з 

проблеми мистецької освіти у країнах 

Європи 

 

Тема 6. Метод аналізу-інтерпретації творів мистецтва: нові підходи до процесу 

сприймання і розуміння 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція(4 год.) 

1. Культура художнього сприйняття. 

2. Критеріальні ознаки художнього 

сприйняття. 

3. Умови процесу розуміння творів 

мистецтва. 

4. Структура художнього сприйняття. 

Індивідуально-типологічні особливості 

художнього сприйняття. 

5. Метод аналізу-інтерпретації творів 

мистецтва, який демонструє нові підходи до 

1. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

 

https://pidruchnyk.com.ua/1203-mystectvo-1-klas-kondratova.html
https://pidruchnyk.com.ua/19-mistectvo-masol-gaydamaka-ocheretyana-1-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/19-mistectvo-masol-gaydamaka-ocheretyana-1-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/1206-mystectvo-1-klas-lobova.html
https://pidruchnyk.com.ua/1206-mystectvo-1-klas-lobova.html
https://pidruchnyk.com.ua/1204-mystectvo-1-klas-lemesheva.html
https://pidruchnyk.com.ua/1204-mystectvo-1-klas-lemesheva.html
https://pick.net.ua/uk/1-class/2180-mystetstvo
https://pick.net.ua/uk/1-class/2180-mystetstvo
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk


традиційних компонентів процесу 

сприймання творів мистецтва 

Семінарське заняття (4 год.): 

 Методи аналізу-інтерпретації творів 

мистецтва: нові підходи до процесу 

сприймання і розуміння. 

1. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія 

і методика викладання мистецьких 

дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 

274с. 

2. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

3. Електронний ресурс. 

URL:http://www.classic-music.ru/ 

 

 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Підготувати (на основі вимог програми 

«Мистецтво») аналіз-інтерпретацію 3-х 

творів різних видів мистецтва за вибором: 

музичного твору для слухання, твору 

візуального мистецтва (картини, 

ілюстрації, гравюри, скульптури тощо), 

твору кіно- або театрального мистецтва 

 

Тема 7. Технологія диференційованого навчання та ігрові технології на уроках 

«Мистецтва» у загальноосвітній школі. Використання засобів мультимедіа на уроках 

«Мистецтва» 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год) 

1. Загальні особливості технології 

диференційованого навчання, специфіка її 

використання на уроках «Мистецтва» у 

початковій та основній школі. 

Диференціювання дітей класу за рівнем 

художніх здібностей. 

2. Місце гри у навчанні молодших 

школярів. Введення ігор у різні етапи уроку 

«Мистецтва». Розробка ігор з різних видів 

мистецької діяльності.  

3. Мультимедіа як сучасна комп’ютерна 

інформаційна технологія, що об'єднує п’ять 

типів різнорідних даних. 

4. Педагогічні програмні засоби 

«Мистецтво» для 1-8-х класів. Структурна 

основа програми з мистецтва. Дидактична 

структура мультимедійних уроків 

1. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

2. Інтерактивні технології навчання: теорія, 

практика, досвід: метод.посіб. / Авт.-уклад.: 

О.Помітун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 

136с. 

3. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

 

 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Технологія диференційованого навчання 

та ігрові технології на уроках «Мистецтва» 

у початковій та основній школі. 

2. Використання засобів мультимедіа на 

уроках «Мистецтва» 

1. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

2. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в 

музыкальной педагогике: Книга 1: Стратегии 

и методики. – М.: Издательский дом 

«Классика-ХХІ», 2007. – 128с. 

 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Розробити 2-3 уроки мистецтва на будь-

яку тему з використанням комп’ютерних 

засобів (слайд-шоу, відео- та аудіо 

фрагменти музичних творів тощо) з 

домінуванням музичного та 

образотворчого мистецтв 

http://www.classic-music.ru/
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk


Заочна форма навчання 

Тема 1. Сучасна структура освітньої галузі «Мистецтво»: домінування інтегративних 

процесів 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної роботи (14 год.): 

Опрацювати першоджерела: знайти та 

законспектувати додатковий навчальний 

матеріал до тем: 

 Технологія проективного моделювання 

уроків. 

 Типи, жанри і структура уроків 

мистецтва. 

 Художньо-педагогічна драматургія 

уроку «Мистецтво». 

 Єдність видів діяльності учнів на уроках 

мистецтва 

1. Державний стандарт повної загальної 

середньої освіти. URL: 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні 

технології: навч.посібник. – К.: Академвидав, 

2004. – 352с. 

3. Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 

року. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934 

1. Масол Л. Концепція загальної мистецької 

освіти / Мистецтво та освіта. – 2004. - №1 (31). 

– С.2-4. 

2. Пальчевський С. Сугестопедагогіка. Рівне, 

2002. 394 с. 

3. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

 

 

Тема 2. Принципи і педагогічні умови навчання мистецтва на сучасному етапі. Методи 

мистецького навчання 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної роботи (14 год.): 

Опрацювати першоджерела: знайти та 

законспектувати додатковий навчальний 

матеріалу до заданих тем 

 Інтегративні художньо-педагогічні 

технології на уроках «Мистецтва». 

 Сугестивні та терапевтичні художньо-

педагогічні технології. 

Технології оцінювання результатів 

мистецької освіти 

1. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

2. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна і 

мистецька: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан, 2005. – 360с. 

3. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у 

початковій школі: Посібник для вчителів / 

Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В.Бєлкіна, О.В. 

Калініченко, І.В. Руденко.- Х.: Веста: 

Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с. 

 

 

Тема 3. Уроки мистецтва, їх різновиди, структура, вимоги до проведення 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk


Лекція(2 год.): 

1. Специфічні ознаки уроку мистецтва 

2. Структура уроку мистецтва, її 

специфіка 

3. Дидактичні завдання. 

4. Вимоги: організаційні, педагогічні, 

психологічні, валеологічні 

1. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

 

Завдання для самостійної роботи (14 год.): 

Розробити поурочні плани-конспекти 

інтегрованих уроків з навчального 

предмету «Мистецтво» з 

використанням різних технологій (2 

уроки: 1 для початкової та 1 для 

основної школи).  

Орієнтовна тематика уроків 

• Урок «Мистецтва» з використанням 

інтегрованої технології на тему «Казка 

на оперній сцені» (3 клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням 

технології диференційованого навчання 

на тему «Діалог музики і живопису» (5 

клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням 

інтегрованих технологій (жанрової та 

духовно-світоглядної) «Звуки і кольори 

природи» (4 клас). 

• Урок «Мистецтва» з використанням 

комп’ютерних засобів на тему «Снігова 

королева» (2 клас). 

• Урок «Мистецтва» на тему 

«Картинки з виставки» із 

застосуванням методу аналізу-

інтерпретації творів та залученням 

програмних творів музичного й 

образотворчого мистецтва (6 клас) 

1. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в 

музыкальной педагогике: Книга 1: Стратегии и 

методики. – М.: Издательский дом «Классика-

ХХІ», 2007. – 128с. 

2. Типові освітні програми (МОН України). 

URL: https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

3. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія 

і методика викладання мистецьких 

дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 

274с. 

4. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Зміст і структура програми «Мистецтво» для початкової та основної школи. 

Інтегративно-предметна модель навчання на уроках «Мистецтва» 

у загальноосвітній школі (Л. Масол) 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Нова структура освітньої галузі 

«Мистецтво».  

2.Основні завдання викладання мистецтва у 

загальноосвітній школі Дидактичні 

завдання. 

3.Модель поліцентричної інтеграції змісту 

мистецької освіти (Л. Масол) 

4. Завдання навчального предмету 

«Мистецтво» 

1. Закон України «Про освіту». 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19/paran186#n186 

2. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran186#n186
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran186#n186
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk


Завдання для самостійної роботи (20 год.): 

1. Зробити аналіз електронних посібників з 

«Мистецтва» для 1-4 та 5-8 класів: 

структура, специфіка розкриття змісту 

засобами мультимедіа, простір для 

творчості. 

2. Проаналізувати паперові підручники 

«Мистецтво» (1-4, 1-8 клас) та заповнити 

форму для звітності: цілі і завдання курсу 

через структуру підручника; обсяг змісту 

та доцільність його подання з огляду на 

психологічні механізмів освоєння учнями 

навчального матеріалу; методична 

достатність супроводу основних текстів; 

варіативність завдань з огляду на 

реалізацію принципів індивідуальної 

диференціації 

1. Типові освітні програми (МОН України). 

URL: https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

2. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

3. Лємешева Н. Мистецтво: підруч. інтегров. 

курсу для 1 кл. закладів заг. серед. освіти. 

Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2018. 128 

с. 

4. Лємешева Н. Мистецтво: підруч. інтегров. 

курсу для 2 кл. закладів заг. серед. освіти. 

Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2019. 128 

с. 

5. https://pidruchnyk.com.ua/1202-mystectvo-1-

klas-kalinichenko.html 

6. https://pidruchnyk.com.ua/1203-mystectvo-1-

klas-kondratova.html 

7. https://pidruchnyk.com.ua/19-mistectvo-

masol-gaydamaka-ocheretyana-1-klas.html 

8. https://pidruchnyk.com.ua/1206-mystectvo-1-

klas-lobova.html 

9. https://pidruchnyk.com.ua/1204-mystectvo-1-

klas-lemesheva.html 

10. https://pick.net.ua/uk/1-class/2180-

mystetstvo 

 

 

Тема 5. Художньо-інтегративні технології на уроках «Мистецтва». Види 

інтеграції 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Інтеграція у галузі мистецької освіти. 

2. Самостійні види мистецтва: музика, 

образотворчі мистецтва. Сполучення 

мистецтв та їх взаємодія. 

3. Два основних підходи до вивчення 

мистецьких дисциплін — предметний та 

інтегративний. 

4. Види художньо-інтегративних 

технологій з одним або кількома 

провідними інтеграторами (за Л. Масол) 

4. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. 

Мистецтво : Електронний підручник. 1 кл. 

Київ: Генеза, Брістар, 2018. URL: 

https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk 

5. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія 

і методика викладання мистецьких 

дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 

274с. 

6. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Художньо-інтегративні технології на 

уроках «Мистецтва».  

2. Види інтеграції 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні 

технології: навч.посібник. – К.: Академвидав, 

2004. – 352с. 

19. Пасічний А. Образотворче мистецтво : 

https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk
https://pidruchnyk.com.ua/1202-mystectvo-1-klas-kalinichenko.html
https://pidruchnyk.com.ua/1202-mystectvo-1-klas-kalinichenko.html
https://pidruchnyk.com.ua/1203-mystectvo-1-klas-kondratova.html
https://pidruchnyk.com.ua/1203-mystectvo-1-klas-kondratova.html
https://pidruchnyk.com.ua/19-mistectvo-masol-gaydamaka-ocheretyana-1-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/19-mistectvo-masol-gaydamaka-ocheretyana-1-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/1206-mystectvo-1-klas-lobova.html
https://pidruchnyk.com.ua/1206-mystectvo-1-klas-lobova.html
https://pidruchnyk.com.ua/1204-mystectvo-1-klas-lemesheva.html
https://pidruchnyk.com.ua/1204-mystectvo-1-klas-lemesheva.html
https://pick.net.ua/uk/1-class/2180-mystetstvo
https://pick.net.ua/uk/1-class/2180-mystetstvo
https://bristarstudio.com/uk/books/book_arts_uk


Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Створити емблему навчальної дисципліни 

«Мистецтво»; підготувати реферат з 

проблеми мистецької освіти у країнах 

Європи 

словник-довідник. Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан. 2008. 216 с. 

 

Тема 6. Метод аналізу-інтерпретації творів мистецтва: нові підходи до процесу 

сприймання і розуміння 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (2 год.): 

Методи аналізу-інтерпретації творів 

мистецтва: нові підходи до процесу 

сприймання і розуміння 

1. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і 

методика викладання мистецьких дисциплін). 

– К.: Освіта України, 2008. – 274с. 

2. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

3. Електронний ресурс. URL:http://www.classic-

music.ru/ 

 

 

Завдання для самостійної роботи (16 год.): 

Підготувати (на основі вимог програми 

«Мистецтво») аналіз-інтерпретацію 3-х 

творів різних видів мистецтва за вибором: 

музичного твору для слухання, твору 

візуального мистецтва (картини, 

ілюстрації, гравюри, скульптури тощо), 

твору кіно- або театрального мистецтва 

 

Тема 7. Технологія диференційованого навчання та ігрові технології на уроках 

«Мистецтва» у загальноосвітній школі. Використання засобів мультимедіа на уроках 

«Мистецтва» 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Технологія диференційованого навчання 

та ігрові технології на уроках «Мистецтва» 

у початковій та основній школі. 

2. Використання засобів мультимедіа на 

уроках «Мистецтва» 

1. Просіна О.В. Технології інтегрованого 

викладання предметів „Мистецтво” та «Художня 

культура» в загально-освітній школі. Навчально-

методичний посібник. – Луганськ: СПД Рєзніков 

В.С., 2007. – 200с. 

2. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в 

музыкальной педагогике: Книга 1: Стратегии и 

методики. – М.: Издательский дом «Классика-

ХХІ», 2007. – 128с. 

 

Завдання для самостійної роботи (16 год.): 

Розробити 2-3 уроки мистецтва на будь-

яку тему з використанням комп’ютерних 

засобів (слайд-шоу, відео- та аудіо 

фрагменти музичних творів тощо) з 

домінуванням музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий 

термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

http://www.classic-music.ru/
http://www.classic-music.ru/


в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем.  

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ».  

 

7. Проміжний контроль 

7.1. Форми поточного контролю:  самостійні та практичні завдання. 

7.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота у вигляді письмових 

відповідей на теоретичні питання. 

Модульна контрольна робота складається з трьох питань: 1)питання теоретичного 

спрямування; 2) питання методичного спрямування; 3) питання практичного спрямування 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Мистецько-культурологічні передумови інтеграції в шкільній 

мистецькій освіті. 

2. Особливості оцінювання результатів навчання в освітній галузі 

«Мистецтво». 

3. Розробити модель уроку згідно з програмою інтегрованого курсу «Мистецтво» – 3 

клас(тема за вибором студента). 

7.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

8. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

- індивідуальне або групове опитування,  

- контрольна робота,  

- індивідуальна або групова презентація (представлення виконаного завдання), 

-  підготовка реферату, ділові ігри, захист виконаного завдання; 

- план-конспект уроку; 

- проведення фрагменту уроку та ін. 

 

9. Критерії оцінювання результатів навчання 

9.1. Шкала та критерії підсумкового оцінювання знань студентів 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді 

на семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться 

у 100-бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів 

(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 
35 балів (поточний контроль) 

16 балів 
(проміжний 

контроль) 



9.2 Критерії оцінювання під час аудиторних (індивідуальних) занять та 

індивідуальних завдань 

 

9.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Опрацювання першоджерел 5 

Розробка поурочних планів-конспектів інтегрованих 

уроків «Мистецтво» 
5 

Аналіз паперових та електронних шкільних 

підручників «Мистецтво» 
5 

Підготовка ескізів емблеми дисципліни «Мистецтво» 5 

Підготовка реферату 5 

 

Критеріями оцінювання роботи з першоджерелами є здатність студента тезово 

розкрити зміст запропонованого матеріалу. Розробка поурочних планів-конспектів  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні 

формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі 

питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних 

питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 
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