


Дисципліни  вільного вибору здобувачів вищої освіти  

(Образотворче мистецтво)  

циклу професійної та практичної підготовки магістрів                   

спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 Проектування художньо-естетичної діяльності в ЗДО 

 Дизайнерська діяльність у ЗДО 

 Організація та керівництво образотворчою 

діяльністю дітей у дошкільних установах  

 Інноваційні технології художнього навчання з 

практикумом 



Проектування художньо-естетичної діяльності в ЗДО 

 

Викладач: доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та 

мистецьких дисциплін Давидова Марина Олександрівна 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 

 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування художньо-

естетичної діяльності в ЗДО» є всебічний художньо-естетичний 

розвиток особистості здобувача-магістранта, засвоєння ним 

культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва, формування 

ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетенцій. 

 

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Проектування художньо-естетичної діяльності в ЗДО» є надання 

знань про закони образотворчого мистецтва: основи композиції,  

засоби виразності, чинники, що впливають на створення художнього 

образу;  формування уявлень про види, жанри образотворчого та інших 

візуальних мистецтв, особливості художньо-образної мови; навичок у 

роботі в традиційних і сучасних художніх техніках, 



Проектування художньо-естетичної діяльності в ЗДО 

Під час вивчення дисципліни ви 

 

Дізнаєтесь про: 

 термінологію образотворчого мистецтва в обсязі, необхідному для 

успішного виконання завдань на певному професійному рівні; 

 закони зображення та виразні засоби живопису, малюнку, 

декоративної композиції; 

 методику роботи над живописною, графічною, декоративною 

композицією. 

 

Навчитесь: 

 користуватись основними виразними засобами живопису, малюнку, 

композиції в досягненні враження об’ємності та просторовості 

зображення; 

 передавати художніми засобами інформацію про предметний світ; 

 використовувати основи професійних знань, основи дизайнерських 

прийомів та засоби живописного, графічного моделювання під час 

візуалізації авторської ідеї при створенні творчих проектів. 



Дизайнерська діяльність у ЗДО 

Викладач: доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та 

мистецьких дисциплін Давидова Марина Олександрівна 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 

 

 Метою викладання навчальної дисципліни « Дизайнерська діяльності 

у ЗДО» є  ознайомлення студентів-магістрантів із специфікою 

архітектурно-дизайнерської діяльності, «проектною мовою» 

архітектора, стадіями архітектурно-дизайнерського проектування, 

поняттям «дизайн архітектурного середовища». 

 

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Дизайнерська діяльності у ЗДО» є ознайомлення з історією 

дизайну; розвиток у студентів комплексного підходу до  

«середовищного проектування»; формування навичок користування 

«проектною мовою» при вирішенні архітектурного середовища. 



Дизайнерська діяльності у ЗДО 

Під час вивчення дисципліни ви 

 

Дізнаєтесь про: 

 сутність фундаментальних понять та категорій дизайну, 

основні тенденції розвитку світового та вітчизняного 

дизайну, історичний розвиток світового дизайну; 

 теоретичні концепції дизайнерської діяльності в ЗДО, 

особливості творчості видатних дизайнерів, основні критерії 

естетичної цінності продукту дизайн-діяльності. 

 

Навчитесь: 

 орієнтуватися в сучасних творчих тенденціях розвитку 

дизайну; 

 аналізувати і оцінювати дизайнерські вироби; 

 володіти професійною термінологією; 

 пояснювати, узагальнювати і критично оцінювати діяльність 

зарубіжних та вітчизняних дизайнерів та дизайнерських 

об’єднань. 



Організація та керівництво образотворчою діяльністю 

дітей у дошкільних установах 

 Викладач: доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та 

мистецьких дисциплін Шевченко Надія Олександрівна 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 

 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та 

керівництво образотворчою діяльністю дітей у дошкільних 

установах» є  формування у студентів-магістрантів теоретичних 

знань та практичних навичок з організації та керівництва 

образотворчою діяльністю дітей та готовності до їх використання в 

освітньому процесі ЗДО та центрах розвитку дитини. 

 

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Організація 

та керівництво образотворчою діяльністю дітей у дошкільних 

установах» є ознайомлення магістрантів із особливостями 

організації образотворчої діяльності дошкільників в різноманітних 

освітніх закладах; оволодіння практичними вміннями та навичками 

організації та керівництва образотворчою діяльністю дітей. 



Організація та керівництво образотворчою діяльністю  

дітей у дошкільних установах 

Під час вивчення дисципліни ви 

 

Дізнаєтесь про: 

 особливості організації видів та форм образотворчої 

діяльності дошкільників;  

 сучасні програми навчання образотворчої діяльності дітей; 

 основи керування образотворчою діяльністю дітей в ЗДО та 

в центрах розвитку дитини. 

 

Навчитесь: 

 організовувати процес образотворчої діяльності 

дошкільників;  

 володіти різноманітними техніками малюнка, ліплення, 

аплікації, конструювання; 

 використовувати традиційні та інноваційні форми навчання. 



Інноваційні технології художнього навчання  

з практикумом 

Викладач: доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та 

мистецьких дисциплін Шевченко Надія Олександрівна 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 

 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології 

художнього навчання з практикумом» є  методологічна і практична 

підготовка магістрантів до реалізації в педагогічному процесі 

виховного і розвиваючого потенціалу мистецтва і художньої 

творчості дітей 

 

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні 

технології художнього навчання з практикумом» є засвоєння знань 

о сутності сучасних концепцій художньо-естетичного виховання 

дітей; формування вмінь проектування, конструювання і 

діагностування процесу художньо-естетичного виховання дітей з 

використанням сучасних технологій. 



Інноваційні технології художнього навчання  

з практикумом 

Під час вивчення дисципліни ви 

 

Дізнаєтесь про: 

 особливості і засоби організації сучасного художньо-

естетичного розвивального середовища; 

 форми і методи художньо-естетичного розвитку дітей на 

основі особистісно-орієнтованого, інтегративного, 

розвиваючого підходів у художньо-естетичному вихованні 

 

Навчитесь: 

 використовувати сучасні педагогічні технології в системі 

художньо-естетичного виховання дітей; 

 аналізувати принципи конструювання і застосування сучасних 

художньо-педагогічних технологій в освітньому процесі ЗДО 


