
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

ДИЗАЙН З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ  
 (назва) 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань:  01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність:  014 Середня освіта (014.12 Образотворче мистецтво)  

Освітня програма:  Початкова освіта. Образотворче мистецтво. 

Рік навчання: 4-й Семестр: 7-й 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: денна - 20; 28 - семінарські; 

заочна – 6 – лекції, 6 – семінарські. 

Мова викладання:  українська 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Пастирь Іван Васильович 

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

Кафедра: музичного та образотворчого мистецтв 

Робочій e-mail: pastyr56@gmail.com 

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

3. Опис та мета дисципліни 
 

Навчальна дисципліни «Дизайн з методикою навчання»  займає важливе місце  

у підготовці майбутніх вчителів , вміщує загальні основи принципів та 

закономірностей формоутворення і підтримана теоретичними та практичними 

матеріалами. Теоретичний матеріал закріплюється практичними вправами 

побудованими на формальному, комбінаторному, асоціативному та логічному 

мисленні, що надає студентові можливість продуктивніше сприйняти 

сутність дизайну, сформувати власний інтелект, оскільки використовуються 

три типи розумової діяльності: наочно -практична, чуттєво -образна, 

поняттєво-логічна. 

Мета курсу «Дизайн з методикою навчання»  – сформувати у студентів систему 

професійних умінь та навичок; розвинути творчі здібності; підготувати фахівців з високим 

рівнем художньо-проектного мислення стосовно самостійного творчого вирішення 

завдань художньо-проектної та педагогічної діяльності. 

 Передумовою курсу являються заняття з образотворчого мистецтва, малюнку, 

історії мистецтв та художньо праці. Програма розрахована і з урахуванням підготовки 

спеціаліста – вчителя образотворчого мистецтва і включає три розділи професійно-

діяльнісного напрямку: теоретичного матеріалу, практичної аудиторної та самостійної 

творчої розробки наочності за темою.  



Проблематика курсу «Дизайн з методикою навчання» базуються на загальних 

знаннях з основ малюнку, живопису та взаємопов’язані  з такими дисциплінами: 

«Академічний малюнок», «Композиція, «Графіка», «Дизайн» тощо.  

 

4. Результати навчання 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знати: 

- психологічні властивості кольорів і їх сполучень  та вільне і грамотне оперування ними 

при створенні образних кольорових композицій (студенти постійно будуть мати під рукою 

для виконання у подальшому художньо-проектних завдань власну, свого роду, 

кольоротеку; 

- отримати наочно уяву про психофізіологічні властивості кольорів та їх відтінків; 

- досконало знати еволюцію розвитку художньо-проектної діяльності 

   людини та стильові ознаки художньо-матеріальної культури людства; 

- досконало знати принципи та закономірності формоутворення, володіти  прийомами 

та засобами графічного втілення дизайн-проекту. 

2. Вміти: 

- формулювати свої творчі ідеї за допомогою різних графічних  засобів  та 

матеріалів на площині (еск із, проект, креслення) і  в    об ’ємі   (макет, модель); 

- використовувати  набуті  знання  з  інших  суміжних  дисциплін  (малюнок, живопис, 

графіка, скульптура, паперопластика, декоративно-прикладне мистецтво тощо) у 

створенні дизайнерських розробок; 

- методично та творчо використовувати закономірності кольорознавства в творчій роботі ( 

поняття про темні, світлі кольори, нюансні та контрасті, локальні, однотональні, 

різнонасиченні, допоміжні), асоційоване відображення кольором. 

 - досконало володіти способами та прийомами створення різних фактур і 

поверхонь; 

- вміло  застосовувати отримані знання в будь -якій сфері художньо-проектної 

діяльності. 

 

 

5. Структура дисципліни 
 

Тема № 1. Науково-теоретичні основи дизайну 

Перелік питань/завдань,що виносяться 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Стисла історіографічна довідка. 

2. Зображувальні матеріали, інструменти, 

засоби графічного вираження та супутні 

пристосування. 

1.Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє 

конструювання, Київ - 1987 . 

2. http://namu.kiev.ua/ – Національний 

художній музей України; 

3. http://honchar.org.ua/pro-muzey/ – 

Український центр народної культури 

“Музей Івана Гончара”; 

4. http://www.mundm.kiev.ua/–Національний 

музей українського народного 

декоративного мистецтва; 

5.http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flas

h.jsp – Лувр (Париж, Франція); 

6. http://www.hermitagemuseum.org/ – 

Ермітаж (Санкт-Петербург, Росія); 

7. http://www.khm.at/ – Музей історії 

http://namu.kiev.ua/
http://honchar.org.ua/pro-muzey/
http://www.mundm.kiev.ua/
http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp
http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.khm.at/


мистецтва (Відень); 

8. http://staratel.com/ – напрямки живопису;  

9. http://www.abc-

people.com/typework/paint/index.htm  – 

мистецтво живопису, художники. 

Завдання для самостійної роботи: : 

Розробка ескізного проекту дитячого 

ігрового містечка 

 

Образотворче мистецтво .Журнал 

Національної Спілки художників України. 

Юний художник 

 

Тема № 2. Зображальні  матеріали  та  засоби  графічного  вираження 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Властивості зображувальних матеріалів та 

їх застосування в навчальному процесі.   

2. Імітація природних та штучних матеріалів. 

1. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє 

конструювання, Київ - 1987 . 

2. Волкотруб І.Т. Основи художнього 

конструювання. - Київ: Вища школа, 1982. – 

152 с. 

3.Shevchenko Anna. Genesis of Design 

Education in Ukraine / Anna Shevchenko // 

Intellectual Archive. – Toronto : Shiny 

Word.Corp. (Canada). – 2017. – March/April. 

– Vol. 6. – No. 2. – PP. 139−145.  

4. Shevchenko Anna. Pedagogical model 

training process for future designers to Art 

Design / Anna Shevchenko // Topical 

questions of contemporary science: Collection 

of scientific articles. - Aspekt Publishing of 

Budget Printing Center, Taunton, MA 02780, 

United States of America, 2017. 

Завдання для самостійної роботи:  Образотворче мистецтво . Журнал 

Національної Спілки художників України. 

Юний художник 

 

Тема № 3. Науково-теоретичні  основи    кольорознавства   

в  художньому  проектуванні. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Функція кольору в дизайні. 

2. Психофізіологічні властивості кольорів та 

їх  сполучень. 

 

1. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє 
конструювання, Київ - 1987 . 
2. Волкотруб И.Т. Основи художнього 
конструювання. - Київ: Вища школа, 1982. – 

152 с. 
3.Shevchenko Anna. Genesis of Design Education 
in Ukraine / Anna Shevchenko // Intellectual 
Archive. – Toronto : Shiny Word.Corp. (Canada). – 
2017. – March/April. – Vol. 6. – No. 2. – PP. 
139−145.  
4. Shevchenko Anna. Pedagogical model training 

process for future designers to Art Design / Anna 
Shevchenko // Topical questions of contemporary 

http://www.abc-people.com/typework/paint/index.htm
http://www.abc-people.com/typework/paint/index.htm


science: Collection of scientific articles. - Aspekt 
Publishing of Budget Printing Center, Taunton, 
MA 02780, United States of America, 2017. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розробка ескізного проекту художнього 

оформлення шкільної сцени. 

Образотворче мистецтво . Журнал 

Національної Спілки художників України. 

Юний художник. 

 

Тема № 4. Вимоги до створення ескізного проекту інформаційного стенду. 

Оформлення інтер’єру шкільного приміщення. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Вимоги до створення ескізного проекту 

інформаційного стенду.  

2. Оформлення інтер’єру шкільного 

приміщення. 

1. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє 
конструювання, Київ - 1987 . 
2. Волкотруб И.Т. Основи художнього 

конструювання. - Київ: Вища школа, 1982. – 
152 с. 
3.Shevchenko Anna. Genesis of Design Education 
in Ukraine / Anna Shevchenko // Intellectual 
Archive. – Toronto : Shiny Word.Corp. (Canada). – 
2017. – March/April. – Vol. 6. – No. 2. – PP. 
139−145.  
4. Shevchenko Anna. Pedagogical model training 

process for future designers to Art Design / Anna 
Shevchenko // Topical questions of contemporary 
science: Collection of scientific articles. - Aspekt 
Publishing of Budget Printing Center, Taunton, 
MA 02780, United States of America, 2017. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розробка ескізного проекту художнього 

оформлення шкільної сцени. 

http://staratel.com/ – напрямки живопису;  

http://www.abc-

people.com/typework/paint/index.htm  – 

мистецтво живопису, художники.  

 

Тема № 5. Розробка ескізного проекту дитячого ігрового містечка 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Вимоги до створення дитячого ігрового 

містечка.  

2. Оформлення інтер’єру дитячого ігрового 

містечка.  

1. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє 
конструювання, Київ - 1987 . 
2. Волкотруб И.Т. Основи художнього 
конструювання. - Київ: Вища школа, 1982. – 
152 с. 
3.Shevchenko Anna. Genesis of Design Education 

in Ukraine / Anna Shevchenko // Intellectual 
Archive. – Toronto : Shiny Word.Corp. (Canada). 
– 2017. – March/April. – Vol. 6. – No. 2. – PP. 
139−145.  
4. Shevchenko Anna. Pedagogical model training 
process for future designers to Art Design / Anna 
Shevchenko // Topical questions of contemporary 

science: Collection of scientific articles. - Aspekt 
Publishing of Budget Printing Center, Taunton, 
MA 02780, United States of America, 2017. 

http://www.abc-people.com/typework/paint/index.htm
http://www.abc-people.com/typework/paint/index.htm


Завдання для самостійної роботи: : 

Розробка ескізного проекту дитячого 

ігрового містечка 

 

Образотворче мистецтво . Журнал 

Національної Спілки художників України. 

Юний художник.  

 

Тема № 6. Розробка ескізного проекту художнього оформлення шкільної сцени  

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Вимоги до створення ескізного проекту 

художнього оформлення шкільної сцени.  

2. Оформлення інтер’єру шкільної сцени. 

1. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє 
конструювання, Київ - 1987 . 
2. Волкотруб И.Т. Основи художнього 
конструювання. - Київ: Вища школа, 1982. – 

152 с. 
3.Shevchenko Anna. Genesis of Design Education 
in Ukraine / Anna Shevchenko // Intellectual 
Archive. – Toronto : Shiny Word.Corp. (Canada). 
– 2017. – March/April. – Vol. 6. – No. 2. – PP. 
139−145.  
4. Shevchenko Anna. Pedagogical model training 

process for future designers to Art Design / Anna 
Shevchenko // Topical questions of contemporary 
science: Collection of scientific articles. - Aspekt 
Publishing of Budget Printing Center, Taunton, 
MA 02780, United States of America, 2017. 
 

Завдання для самостійної роботи: 

Розробка ескізного проекту художнього 

оформлення шкільної сцени. 

Образотворче мистецтво . Журнал 

Національної Спілки художників України. 

Юний художник.  

 

 

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 лекційних і 

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

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 

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

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

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 
 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності в ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 
 

7. Проміжний і підсумковий контроль 
Форма проміжного контролю 



Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає теоретичне 

запитання та практичне завдання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння знаннями з теоретичних основ підготовки фахівців для вищої освіти у 

зарубіжжі, а також вміння комплексно застосовувати ці знання у процесі розробки 

авторських програм навчальних дисциплін. 

 

Форма підсумкового контролю 

Іспит (усно). 
 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 
 

 

 

 

 

Схема розподілу балів 

 Поточний контроль 
Проміжний 

контроль 
Підсумковий 

контроль 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів – середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100-бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4 

10 балів – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної роботи 

50 балів – за 

результатами 

відповіді на 

екзамені 

Мінімальний 

пороговий рівень 
20 балів 6 балів 25 балів 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та підсумкового 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ».  

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом з дизайну, 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. На прикладі малюнка і фоторепродукцій 
здобутків майстрів закордонного і вітчизняного мистецтва розкривае основні поняття 
зображувально-виразної мови  образотворчої грамоти, а також терміни, зазначені в 
програмі, які повинні знати учні.  

4 бали  
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом з диззайну, 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. 
 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Вид Максимальна кількість балів 

 Характерні риси й образотворчі можливості  

художнього оформлення шкільної сцени 
5 

 Матеріали та інструменти. Художні техніки і 

прийоми зображення до педагогічного малюнка. 
5 

Науково-методична розробка робочої програми 

(навчальної теми). Складання освітньо-виховного 

комплексу навчально-репродуктивних вправ. 

5 

Питання по оволодінню засобами педагогічного 

малювання як форма формування методичної 

майстерності майбутніх учителів. 

5 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Питання теоретичного спрямування 10 балів  

Питання практичного спрямування 20 балів  

Усього 30 балів 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та підсумкового 
контролю. Результат підсумкового (екзаменаційного) контролю визначається як 

середньоарифметичне усіх оцінок (середньозважений бал) студента, які він отримав за кожне з 
питань екзаменаційного білета. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений 
показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих. Мінімальний пороговий 
рівень за відповідь на екзамені складає 25 балів. 
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