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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з методологічними 

та педагогічними основами мистецької освіти; здобувають навички використання 

цих принципів у професійній діяльності.   

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Рисунок, Живопис, Композиція, 

Історія мистецтв, Інтелектуальна власність. 
 

Прогнозовані результати навчання 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Вміти аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, 

художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і 

декоративного мистецтва.  

ПРН 5. Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітній 

та музейній справах.  

mailto:yurii.sm.od@gmail.com


ПРН 6. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, 

проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу. 

ПРН 7. Володіти методикою проведеннянауковихдосліджень. 

ПРН 8. Здійснювати пошук інформації стосовно об’єкту дослідження. 

ПРН 9. Володіти сучасною культурою мистецтвознавчого дослідження та 

дотримуватися принципів наукової етики і доброчесності. 

ПРН 10. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, 

дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально -

психологічним умовам для якісного виконання роботи. 

ПРН 17. Застосовувати методологічні основи педагогіки та психології у сфері 

мистецької освіти, володіти методикою викладання фахових дисциплін у закладах 

вищої художньої освіти. 

ПРН 13. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних 

теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва та 

мистецьких процесів. 

Диференційовані результати навчання: 

знати:  

- знати основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти, права та 

обов'язки суб'єктів навчального процесу (викладачів, керівників, студентів);   

- розуміти концептуальні основи предметів, їх місце в загальній системі знань і 

цінностей і в навчальному плані навчального закладу; 

- враховувати в педагогічній діяльності індивідуальні особливості студентів, 

включаючи вікові й психологічні;  

- сутність процесів навчання й виховання, їхні психолого-педагогічні основи та 

шляхи вдосконалення майстерності викладача й способи самовдосконалення;  

- дидактику навчальної дисципліни, нові технології навчання; 

- методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих 

здібностей і логічного мислення студентів; 

вміти: 

- організовувати й аналізувати власну педагогічну діяльність; 

- планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану закладу та на 

основі його стратегії;  

- відбирати й використовувати відповідні навчальні засоби для побудови 

власної технології навчання;  

- аналізувати навчальну й учбово-методичну літературу й використовувати її 

для побудови власного викладу програмного матеріалу;  

- розробити навчальну та робочу програму спецсемінару для студентів (за 

темою магістерської роботи);  



- підготувати конспекти лекцій або спецсемінару, обговорити їх з викладачем, 

провести лекційні заняття. 

 

Тематичний план 

 
№ 

п/п Назва тем  
Кількість годин 

лекції практичні самостійні 

1 2 3 4 5 

1 Тема 1. Педагог та його роль в сучасній системі вищої 

освіти. 
2 2  

2 Тема 2. Мета планування та методичного забезпечення 

навчального процесу. 
2 2  

3 Тема 3. Принципи та педагогічні умови викладання 

художніх дисциплін.  
2 2  

4 Тема 4. Принципи та вимоги до вибору навчального 

матеріалу. 
 2  

5 Тема 5. Особливості та специфіка власної педагогічної 

діяльності. 
2 2  

6 Тема 6. Основні компоненти структури та плану власної 

діяльності педагога - художника. 
 2  

7 Тема 7. Вибір видів та форм занять у процесі моделювання 

власної педагогічної діяльності. 
2 2  

8 Тема 8. Концептуальні уроки та їх специфічні можливості у 

реалізації  цілей навчання та методичні аспекти ïx 

проведення. 

2 2  

9 Тема 9. Створення умов для розвитку ключових 

компетентностей через впровадження інноваційних 

технологій навчання. 

 2  

10 Тема 10. Теорія, методика і форми планування та  

організації викладання художніх дисциплін. 
 2  

11 Тема 11. Основні засади проведення науково-дослідної 

педагогічної практики. 
 2  

11 Тема 12. Закріплення матеріалу лекцій   18 

12 Тема 13. Виконання індивідуальних завдань   18 

13 Тема 14. Підготовка до іспиту   20 

 Всього 12 22 56 

 
 Тематика індивідуальних та/або групових завдань. 

З дисципліни передбачено виконання: 

- реферат (за тематикою дисципліни «Планування власної педагогічної 

діяльності»). Тематика реферату обирається відповідно до пройденого лекційного та 

практичного матеріалу.  

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Планування власної педагогічної діяльності» складає 60 балів і може 

бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 



 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

ЧАСТИНА І 

Реферат 1 30 40 

Контроль знань:    

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 30 60 

Разом  60 100 

 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Планування власної 

педагогічної діяльності»: 

 

1) Окресліть роль педагога в сучасній системі вищої освіти. 

2) Що заключають в собі мета планування та методичного забезпечення 

навчального процесу? 

3) Охарактеризуйте основні принципи та педагогічні умови до викладання 

художніх дисциплін.  

4) Особливості та специфіка власної педагогічної діяльності 

5) На яких психолого - педагогічних засадах проходить вибір видів та форм занять у 

процесі моделювання власної педагогічної діяльності? 

6) Розкрийте мету і завдання педагогічної діяльності як науково-дослідну практику. 

7) Охарактеризуйте зміст та опишіть структурні компоненти концептуальних уроків 

та їх специфічних можливостей у реалізації  цілей навчання. 

8) Опишіть методичні аспекти проведення власних концептуальних уроків. 

9) Надайте сою позицію до принципів та вимог до вибору навчального матеріалу. 

10)Що розуміється під створенням умов для розвитку ключових компетентностей 

через впровадження інноваційних технологій навчання? 

11) Виокреміть та назвіть основні компоненти структури та плану власної діяльності 

педагога - художника. 

12) Що є головним в теорії, методиці, формах планування та організації викладання 

художніх дисциплін? 

13) Охарактеризуйте основні засади проведення науково-дослідної педагогічної 

практики. 

14) Розкрийте особливості та специфіку педагогічної діяльності та її моделювання.  



15) Що таке алгоритм створення власної педагогічної моделі діяльності? 
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