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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів  ступеня вищої освіти «Магістр» (на 

базі ступеня вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст») є засобом перевірки якості теоретичної і 

практичної підготовки спеціалістів з початкової освіти.  

Програма покликана перевірити знання абітурієнтів з курсу  методик початкової освіти: методики 

викладання української мови, методики викладання математики та методики викладання 

природознавства, трудове навчання з практикумом, образотворче мистецтво з методикою викладання  

 Вона сприяє виявленню здібностей педагогічного мислення, творчого підходу абітурієнтів до 

розв'язання проблем сучасної початкової освіти.  

З методики викладання української мови виносяться питання, які являються теоретичним 

обґрунтуванням курсу. Це дає можливість виявити необхідні для практичної роботи знання і навички з 

методики, теоретичний рівень оволодіння ними, вміння застосовувати дані знання до розгляду 

окремих питань методики викладання української мови. 

Під час вступних випробувань абітурієнти  повинні продемонструвати знання з теорії і 

практики початкового навчання української мови, викласти психолого-педагогічне обґрунтування того 

чи іншого методичного питання, на яке треба дати відповідь, розкрити завдання виховання і 

всебічного розвитку молодших школярів у процесі вивчення рідної мови. 

 Абітурієнтові необхідно обґрунтувати виховні й навчальні завдання уроків читання в 

початкових класах, розкрити психолого-педагогічні вимоги до формування навичок читання, 

пояснити, в чому виявляється специфіка художньої і науково-популярної літератури як двох форм 

відображення навколишньої дійсності: наукової і художньо-образної. 

З методики викладання математики виносяться в основному питання, що являються 

теоретичним обґрунтуванням початкового курсу математики та розгляд теоретичних питань 

методики. Це дає можливість виявити необхідні для практичної роботи знання і навички з методик, 

теоретичний рівень оволодіння ними, вміння застосовувати математичні знання до розгляду окремих 

питань методики викладання математики. 

На випробуваннях абітурієнти повинні продемонструвати знання із питань, які пов’язані з 

поняттями початкового курсу математики: натуральне число, операції над цілими невід’ємними 

числами, властивості цих операцій; величини, їхні властивості й вимірювання; геометричні фігури 

та їхні властивості, а також із загальними поняттями математики: множина, відношення, 

висловлення та ін. Вони повинні продемонструвати знання змісту початкового курсу математики, 

методів, форм і засобів навчання математики молодших школярів. Свої відповіді абітурієнти повинні 

ілюструвати конкретними прикладами, проявляючи при цьому вміння використовувати основну 

методичну літературу. 

 Програмою вступних випробувань з методики викладання природознавства передбачено 

систему питань та завдань на основі яких побудовано методичну систему навчання природознавства у 

початкових класах. Завдання спрямовані на формування логічного мислення, творчого підходу до 

оцінювання і розв’язання педагогічних задач.  

 На випробуваннях абітурієнти повинні продемонструвати знання змісту програм та підручників 

з природознавства, вільно орієнтуватися в них, володіти методами, формами і засобами навчання. 

Майбутні магістри повинні продемонструвати уміння розробляти основні види і типи 

уроків, екскурсій, позаурочних та позакласних занять; використовувати ігрові прийоми, проблемні 

ситуації інноваційні технології; здійснювати індивідуальний та диференційований підхід; уміння 

методичного аналізу програм, підручників, навчальних посібників, уроків та педагогічних ситуацій. 

Питання з курсу методики викладання образотворчого мистецтва дають можливість виявити рівень 

необхідних для подальшої практичної роботи знань, вмінь та навичок з методики викладання 

образотворчого мистецтва, сформованих у студентів-випускників. 

 З образотворчого мистецтва з методикою викладання виносяться питання, які являються 

теоретичним обґрунтуванням курсу. На випробуваннях студенти повинні продемонструвати знання 

змісту, мети і завдань кожного з розділів методики: малювання з натури, сюжетне малювання, 

декоративно-прикладна діяльність, ліплення, бесіди про образотворче мистецтво; основ теоретичних 

положень образотворчого мистецтва, розуміння їхнього зв’язку з науковими положеннями педагогіки, 

психології, шкільної практики; знати сучасні вимоги до уроку та підготовки вчителя до нього, його 



структуру, основні типи; норми і критерії оцінювання усних відповідей та практичних завдань; 

структуру та вимоги до шкільних програм та підручників. Свої відповіді студенти повинні 

ілюструвати конкретними прикладами, проявляючи вміння використовувати основну методичну 

літературу.  

 Крім того, відповідаючи на питання з методики, студенти повинні показати необхідні практичні 

вміння поєднувати процес навчання з вихованням естетичних почуттів та розвитком творчих 

здібностей учнів; шукати шляхи залучення молодших школярів до постійного спілкування з 

образотворчим мистецтвом. 

З трудового навчання з практикумом виносяться питання, які являються теоретичним 

обґрунтуванням курсу. На випробуваннях студенти з курсу методика викладання трудового навчання 

дають можливість виявити рівень необхідних для подальшої практичної роботи знань, вмінь та 

навичок з даного курсу, сформованих у студентів-випускників. 

 Оцінювання відповідей  проводять за існуючими вимогами і нормами. 

На вступних випробуваннях перевіряють також уміння грамотно, логічно та послідовно 

розкривати сутність питання, оперувати  науковою термінологію і символікою. 

У ході іспиту абітурієнт має продемонструвати свої знання та, частково, професійні уміння.  

Зарахування абітурієнтів відбувається на підставі результатів вступного випробування. Вступний 

рейтинг визначається сумою балів, отриманих за результатами вступного іспиту. Максимальна кількість 

балів - 200. 

При підготовці до  екзамену абітурієнти повинні бути ознайомлені з його програмами і 

вимогами до відповіді. 

 

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Основними критеріями оцінювання виконання завдань фахового вступного випробування є: 

- повнота та правильність виконання завдань; 

- здатність абітурієнта до творчого застосування набутих ним знань, умінь та навичок, а саме: 

диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; застосовувати правила, методи, принципи та 

закони в конкретних ситуаціях; встановлювати різницю між причинами та наслідками; інтерпретувати 

схеми, графіки, діаграми; аналізувати та оцінювати факти і події, прогнозувати очікувані результати 

від прийнятих рішень; викладати матеріал на папері логічно, послідовно з дотриманням встановлених 

вимог. 

Оцінювання виконаних завдань фахового вступного випробування проводиться відповідно до 

прийнятого порядку за стобальною системою.  

Критерії оцінки виконання завдань вступного іспиту  до магістратури 
Оцінювання завдань здійснюється у відповідності до європейських стандартів за такою шкалою: 

     „А”    -    „відмінно”    -    100% - 90% правильно виконаних завдань 

     „В”    -    „дуже добре”   -   89% - 80% правильно виконаних завдань 

     „С”    -    „добре”        -       79% - 70% правильно виконаних завдань 

     „D”    -    „задовільно”   -   69% - 60% правильно виконаних завдань 

     „Е”    -    „ задовільно ”   -   59% - 50% правильно виконаних завдань 

     „F”   -  „незадовільно” - менш ніж 50% правильно виконаних завдань 

Максимальна кількість балів – 200, відповідно шкала оцінювання загальних результатів буде такою: 

180-200 „відмінно” 

160-179 „дуже добре” 

159-140 „добре” 

139-120 „задовільно” 

100-119 „задовільно” 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Предмет і завдання курсу “Методика викладання української мови в початкових класах”. 

Наукові основи методики початкового навчання української мови як педагогічної науки та актуальні 

проблеми удосконалення 

змісту і методики викладання української мови в початкових класах; зв’язок її з іншими науками, 

раціональне поєднання методів та прийомів у методиці викладання української мови. 

Методика навчання грамоти. Психологічні і лінгвістичні основи методики навчання грамоти. 

Прийоми звукового аналізу і синтезу, розвитку фонетичного слуху, різних способів читання й письма, 

звукового та звукобуквенного аналізу. Основні періоди та етапи навчання грамоти. Реалізація 

навчально-виховних завдань з рідної мови у період навчання грамоти. Типи та структура уроків 

навчання грамоти, вимоги до техніки та засобів письма. Види роботи з розвитку зв’язного мовлення і 

мислення в період навчання грамоти; дидактичний матеріал та особливості його використання на 

даному етапі. 

Методика розвитку мовлення учнів; наукові основи методики розвитку зв’язного мовлення, 

основні напрямки з розвиту мовлення. Формування в учнів уявлення про мову і мовлення, діалогічне і 

монологічне мовлення, стилі мовлення. Загальні вимоги до усного і писемного мовлення згідно вимог 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

Сутність процесу творення тексту, типи текстів та його структура; засоби зв’язності тексту. 

Перекази, твори, методика їх проведення; критерії і норми оцінювання творчих робіт молодших 

школярів. 

Мовленнєвий розвиток у курсі “Читання” в початкових класах. Наукові засади методики 

класного читання, види і якості читання. Літературознавча пропедевтика, етапи аналізу художнього 

твору на уроках читання. Методика роботи над творами різних жанрів. Оцінювання знань учнів з 

читання. Типи уроків класного читання. Позакласне читання, етапи формування читацької 

самостійності. 

Реалізація змістової мовленнєвої (комунікативної), мовної (лінгвістичної) лінії на уроках 

української мови в початкових класах. Типи, структура і методика проведення уроків української 

мови. Сучасні вимоги до уроків української мови. Традиційні і нетрадиційні уроки української мови.  

Методика роботи над синонімами, антонімами, омонімами та багатозначними словами. Пряме і 

переносне значення слова. Види роботи над усвідомленням етимології слова.  

Морфемна будова слова. Типи та види словотворчих вправ. Морфемний розбір слів, зв’язок 

його зі звукобуквеним, орфографічним та словотворчим аналізом. Зв’язок фонетики з орфоепією та 

графікою. Повторення, узагальнення й систематизація фонетичних знань. Види вправ з фонетики. 

Система роботи над самостійними частинами мови у початкових класах їх лексико-

граматичними ознаками. Морфологічний розбір слів. Особливості роботи над допоміжними 

частинами мови: займенником, прислівником, числівником, сполучником. 

Роль і місце синтаксису в граматичному курсі української мови. Методика розкриття 

синтаксичних понять. Словосполучення, речення. Види вправ на розвиток уміння виділяти 

словосполучення з речень. Однорідні члени речення, складносурядне та складнопідрядне речення, 

синтаксичний зв’язок між членами речення. Елементарні пунктуаційні навички. Синтаксичний та 

пунктуаційний розбір у початкових класах.  

Аналіз лінгвістичної природи орфограм. Опора методики навчання орфографії на принципи 

українського правопису. Дидактичні умови успішного засвоєння орфографії. 

Види орфографічних вправ, їхнє значення у формуванні правописних навичок школярів. 

Диктанти. Методика їх проведення. Основні типи орфографічних помилок учнів на різних 

етапах навчання. Діагностика помилок, їх виправлення та попередження. Орфографічний розбір і його 

види. Вимоги до уроків навчання орфографії.  

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ 
Предмет, завдання та основні періоди становлення методики початкового навчання математики 

як педагогічної науки. Місце методики математики в системі педагогічних наук; зв’язок її з іншими 

науками. Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання початкового курсу математики. Зміст 



початкового курсу математики Основні нормативні документи щодо реалізації змісту початкового 

курсу математики. Засоби навчання математики. Контроль, корекція та оцінювання знань учнів з 

математики.  

Урок математики – основна форма організації навчальної діяльності молодших школярів. Типи 

уроків математики. Основні компоненти структури комбінованого уроку, аналіз їх мікроелементів. 

Основні методи вивчення нового матеріалу. Позакласна робота з математики як невід’ємна частина 

навчально-виховного процесу. Зміст і завдання позакласної роботи. Види та форми позакласної 

роботи.  

Дочисловий період в початковому курсі математики як важливий підготовчий етап вивчення 

концентру “Десяток”. Нумерація чисел в межах 10. Додавання та віднімання в межах 10. Основні 

напрями роботи щодо формування обчислювальних навичок при вивченні концентру “Десяток”. 

Місце задач в системі розділу “Нумерація чисел першого десятка”. 

Нумерація чисел 11-20. Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток. Нумерація 

чисел 21-100. Усне і письмове додавання і віднімання в межах 100. Складання і засвоєння таблиці 

множення та ділення в межах 100. 

Нумерація чисел 1010-1000. Додавання і віднімання в межах 1000. Усне множення і ділення в 

межах 1000. Письмове множення та ділення в межах 1000. 

Багатоцифрові числа. Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел. Додавання і 

віднімання багатоцифрових чисел. Арифметичні дії в межах мільйона. 

Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач. Складові процесу 

розв’язування задач. Культура запису розв’язування задач. Класифікація простих задач. Типи 

складених задач.  

Величини (довжина, площа, маса, місткість, час, вартість, ціна, швидкість) в контексті вивчення 

курсу. Вивчення величин і одиниць їх вимірювання. 

Пропедевтика алгебри в початкових класах. Числові вирази, рівності і нерівності. 

Вирази із змінною. Рівняння. Формування уявлень учнів про функціональну залежність.  

Пропедевтика геометрії в початкових класах. Розвиток просторових уявлень молодших 

школярів. Формування уявлень про лінії і відрізки. Прямий кут. Прямокутники. Многокутник. 

Периметр многокутника. 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА  
Методика навчання природознавства в початкових класах як педагогічна наука, її предмет.  

Основні історичні етапи становлення методики навчання природознавства в початкових класах. 

Поняття «навчання», «процес навчання». Компоненти процесу навчання: діяльність учителя 

(педагогічне управління); діяльність учнів (учіння). Сутність основних дидактичних відносин у 

процесі навчання. 

Загальна характеристика власне педагогічних цілей процесу навчання. 

Загальна характеристика учіння (змістовий, операційний, мотиваційний компоненти). 

Класифікація засобів наочності з природознавства для початкової школи: натуральні, 

образотворчі, аудіовізуальні, моделі. 

Класифікація методів навчання природознавства. 

Розповідь, загальні вимоги до розповіді. Особливості педагогічного управління пізнавальною 

діяльністю учнів під час розповіді. 

Бесіда. Загальні вимоги до бесіди. Види бесіди. 

Спостереження, дослід, практична робота як методи навчання, їхня загальна сутність, структура 

і значення. 

Використання різних видів наочних посібників як методи навчання. 

Поняття «форма організації процесу навчання». Види форм організації процесу навчання. 

Урок – основна форма організації процесу навчання природознавства. Загальні вимоги до уроку 

природознавства. 

Комбінований урок. Макроструктура уроку, її варіативність. Методика підготовки і проведення 

макроетапів уроку. 



Предметний урок. Особливості структури його предметного змісту. Дидактична 

макроструктура уроку, її варіативність. 

Урок-екскурсія. Значення в процесі навчання природознавства. Загальні вимоги до підготовки 

уроку-екскурсії. Класифікація уроків-екскурсій. 

Узагальнювальний урок. Особливості методики підготовки і проведення. 

Позаурочна робота. Види позаурочних робіт. 

Домашні завдання  – частина позаурочної роботи. Види домашніх завдань. Вимоги до їхнього 

змісту, способів, способів і форм виконання. 

Позакласна робота. Її власне педагогічні й дидактичні цілі. Зміст позакласної роботи. 

Власне педагогічні цілі навчання природознавства в 3 і 4 класах. Аналіз змісту природознавства 

в 3 і 4 класах. 

Матеріальна база курсу природознавства початкової школи.  

Краєзнавчий куточок. Дидактичні вимоги до його змісту. 

Куточок живої природи. Дидактичні вимоги до його організації й обладнання. 

Географічний майданчик. Обладнання майданчика для початкових класів. 

Навчально-дослідна ділянка. Організація території ділянки. Особливості її планування. 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ПРАКТИКУМОМ 

Предмет методики трудового навчання. Структура знань і вмінь, якими повинні оволодіти 

школярі. Вивчення методики – важлива умова професійної підготовки майбутніх вчителів. Завдання і 

зміст трудового навчання учнів початкових класів: з історії викладання праці в школі; мета і завдання 

трудової підготовки школярів.  

Урок – основна форма трудового навчання школярів. Специфіка і типи уроків трудового 

навчання. Психолого-педагогічні вимоги до уроків. Структура уроків праці: організація класу, 

мотивація навчально-трудової діяльності, актуалізація знань учнів, послідовність трудових дій, 

самостійна робота учнів, аналіз і оцінка учнівських робіт, прибирання робочих робіт. 

Планування і організація трудового процесу. Підготовка вчителя до уроків праці. Обладнання 

уроків праці. Планування трудового процесу на уроці. Загальнодидактичні принципи і їх дотримання 

на уроках трудового навчання: принцип науковості та наочності; свідомості і активності навчання; 

доступності, зв'язку теорії і практики, єдність навчання і виховання. 

Навчання учнів технологічних операцій по обробці матеріалів. Характеристика основних 

технологічних операцій. Зміст графічної підготовки молодших школярів. Здійснення політехнічного 

принципу у трудовій підготовці молодших школярів: поняття принципу політехнізації і зміст 

політехнічної підготовки учнів молодших класів. 

Елементи конструювання і технічного моделювання на уроках трудового навчання. Поняття 

про конструювання і моделювання. Класифікація моделей. Основні етапи моделювання і 

конструювання. Конструювання із деталей конструктора. 

Інструктаж – основний метод трудового навчання школярів. Поняття і  вимоги до інструктажу. 

Види інструктажу і їх характеристика.  

Проведення екскурсій в початкових класах. Мета і профорієнтаційна спрямованість екскурсій. 

Вимоги  до проведення екскурсій. Етапи підготовки і проведення екскурсій. 

Організація спостереження і дослідів на уроках праці. Дослідження і спостереження під час 

роботи з папером і картоном. Задачі демонстрування при роботі з нитками і тканинами.  

Спостереження і досліди при обробці інших матеріалів. 

Організація навчально-трудового процесу в робочій і класній кімнатах. Обладнання робочої 

кімнати. Обладнання і організація робочого місця. Матеріальне і методичне забезпечення трудового 

процесу. 

Правила безпечної роботи на уроках трудового навчання. Основні і загальні правила безпечної 

праці на уроках.  

Оцінка результатів праці молодших школярів. Форми і методи перевірки успішності учнів. 

Основні критерії оцінювання. Характеристика рівнів навчальних досягнень. 



Позакласна робота з трудового навчання. Задачі, зміст і організація позакласної роботи з 

трудового навчання. Організація роботи в групах продовженого дня, шкільних гуртках. Участь дітей в 

позашкільних закладах. 

Робота з папером. Виготовлення виробів способом згинання. Історія винайдення паперу. 

Структура паперу. Виготовлення паперу. Згинання паперу. Вироби, що виготовляються на уроках 

праці згинанням і складанням.  

 Характеристика схеми виробництва паперу. Моделювання фрагменту  уроку. 

Робота з папером. Виготовлення аплікації. Види паперу і його найважливіші властивості. Види 

розмітки на папері. Прийоми різання ножицями і ножиком. Правила техніки безпеки. Виготовлення 

аплікацій з кольорового паперу. Моделювання фрагменту уроку. 

Робота з картоном. Виготовлення динамічної іграшки. Види картону. Раціональний розкрій 

заготовки. Шаблони і трафарети. Способи кріплення деталей з картону. Інструменти та дотримання 

техніки безпеки при роботі. Виготовлення рухомої іграшки з картону. Моделювання уроку. 

Виготовлення об’ємних виробів з паперу. Розмітка за ескізом на папері. Поняття розгортки. 

Способи з’єднання елементів розгортки. Інструменти. Техніка безпеки при роботі. Виготовлення 

іграшок із застосуванням куба, паралелепіпеда, конуса, піраміди. Моделювання фрагменту уроку. 

Нитки. Виготовлення виробів з кусочків ниток. Волокнисті матеріали. Прядіння волокон. 

Інструменти. Техніка безпеки при роботі. Виготовлення виробів з ниток. Моделювання уроку. 

Нитки. Вишивання хрестиком, гладдю. Види і властивості ниток. Види вишивок. Специфіка 

вишивання хрестиком та гладдю. Інструменти. Техніка безпеки при роботі. Виготовлення серветки. 

Складання візерунку вишивки хрестиком і гладдю. Моделювання фрагменту уроку. 

Робота з тканинами. Виготовлення об’ємної іграшки. Властивості тканини. Застосування 

тканини. Способи з’єднання тканин. Види швів. Інструменти для роботи з тканиною. Техніка безпеки. 

Особливості виготовлення м’якої іграшки. Моделювання фрагменту уроку. 

Виготовлення виробів з пластиліну (глини). Глина і її застосування. Заготовка глини. 

Пластилін. Порівняння властивостей пластиліну і глини. Основні прийоми ліплення виробів з глини і 

пластиліну. Інструменти і пристосування. Моделювання фрагменту уроку. 

Аплікація з природного матеріалу. Особливості виготовлення виробів з природного матеріалу. 

Збір, обробка і зберігання листя, квітів, соломки. Інструменти для обробки природних матеріалів. 

Техніка безпеки. Особливості виготовлення аплікації з соломки. Моделювання фрагменту уроку. 

Метали. Виготовлення виробів з дроту. Чорні та кольорові метали та їх сплави. Виробництво 

металів. Використання металів в народному господарстві. Інструменти для обробки металів. Техніка 

безпеки. Дріт, його властивості і застосування. Виготовлення виробів із  дроту. Моделювання 

фрагменту уроку. 

Метали. Виготовлення виробів із жерсті (фольги). Виготовлення  жерсті (фольги). Інструменти 

для обробки металів. Техніка безпеки. Жерсть. Художня обробка жерсті і фольги. Виготовлення 

виробів із  фольги. Моделювання фрагменту уроку. 

Пластмаси. Виготовлення виробів з поролону, пінопласту, пластикових пляшок. Виготовлення, 

властивості і види пластичних мас. Застосування пінопласту та вироби з нього. Прийоми обробки 

пластмас. Інструменти. Техніка безпеки. Вироби з пластмасових відходів. Моделювання фрагменту 

уроку. 

Деревина. Випилювання лобзиком. Породи деревини, її властивості, використання. 

Виготовлення і властивості фанери. Прийоми обробки фанери. Інструменти. Техніка безпеки. 

Прийоми випилювання лобзиком. Моделювання уроку. 

Деревина. Оздоблення виробів випалюванням. Оздоблення деревини лаками, фарбами. Будова і 

прийоми роботи електровипалювачем. Види різьби. Інструменти. Техніка безпеки. Дерев’яні знаряддя 

праці українських хліборобів. Моделювання фрагменту уроку. 

Робота з конструкторами. Ознайомлення з технічним моделюванням і конструюванням. 

Особливості роботи з конструктором. Будівельний конструктор. Геометричне лото, лего-конструктор. 

Металевий конструктор. Особливості роботи з електроконструктором. Моделювання фрагменту 

уроку. 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ  



Мета, завдання та предмет курсу «Образотворче мистецтво з методикою викладання». Історія 

розвитку сучасної методики образотворчого мистецтва. Роль принципів дидактики у навчально-

виховному процесі з образотворчого мистецтва у початковій школі. Педагогічні умови навчання 

образотворчого мистецтва у початкових класах. Методологічні засади викладання образотворчого 

мистецтва у початковій школі. 

Поняття про методи навчання образотворчого мистецтва та їх класифікація. 

Зміст методів навчання образотворчого мистецтва за джерелом передачі та характером 

сприйняття інформації. Зміст методів навчання образотворчого мистецтва за характером керівництва 

розумовою діяльністю учнів. Інтерактивні методи навчання образотворчого мистецтва. Методи 

наукового дослідження. 

Засоби навчання образотворчого мистецтва. Слово вчителя у системі  дидактичних засобів 

навчання образотворчого мистецтва. Навчально-методичний комплект до уроків образотворчого 

мистецтва. Демонстраційний матеріал до уроків образотворчого мистецтва. ТЗН та сучасні технології 

навчання образотворчого мистецтва. Оснащення кабінету образотворчого мистецтва у школі. 

Урок – основна форма організації навчально-виховного процесу з образотворчого мистецтва в 

1-4 класах. Типи уроків образотворчого мистецтва у початкових класах. Дидактична структура уроку 

образотворчого мистецтва. Етапи уроку образотворчого мистецтва та їх зміст. Форми організації 

навчально-пізнавальної діяльності на уроці образотворчого мистецтва. 

Контроль та оцінка навчальних досягнень учнів початкових класів з образотворчого мистецтва. 

Форми контролю на уроках образотворчого мистецтва. Критерії та рівні оцінювання усних відповідей 

та практичних творчих робіт на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі. 

Основні напрямки та зміст естетичного виховання у позаурочній, позакласній роботі та 

позашкільних навчальних закладах. Сутність, мета, завдання позаурочної, позакласної та позашкільної 

освіти та виховання. Планування позаурочної, позакласної та позашкільної роботи з образотворчого 

мистецтва. 

Головні напрями і завдання художньої діяльності з питання «композиції» в програмі 

«Образотворче мистецтво» для 1-4 класів. Систематизований обсяг програмових вимог до формування 

знань, умінь і навичок молодших школярів у галузі «композиція». Формування поняття про 

композицію та основні її закономірності і засоби. Зміст і методика уроків тематичного малювання у 

початкових класах. 

Ознайомлення молодших школярів з мистецтвом оформлення книги. Стилізація образів 

казкових персонажів – тварин і людей на уроках ілюстрування. Методика виконання ескізу сюжетної 

композиції на теми дитячих казок. 

Поняття про форму предметів, конструкцію, пропорції. Методика їх передачі в дитячих 

малюнках. Систематизований обсяг програмових вимог до формування знань, умінь і навичок 

молодших школярів у галузі «форма». Методика передачі форм навколишнього світу.  

Головні напрямки роботи за навчальною проблемою «колір» в програмі «Образотворче 

мистецтво» для 1-4 класів.  Систематизований обсяг знань, умінь і навичок молодших школярів з 

наскрізної змістової лінії програми образотворчого мистецтва у початкових класах з проблеми 

«колір». Формування поняття про колір та його властивості у молодших школярів на уроках 

образотворчого мистецтва. 

Формування практичних навичок роботи з різними художніми матеріалами під час виконання 

вправ на розвиток відчуття кольору молодших школярів. Методика кольорового вирішення предметів 

умовно-плоскої та об’ємної форми у початкових класах. Формування навички емоційно-естетичної 

оцінки колориту художніх творів на уроках – бесідах про мистецтво.  

Навчально-творчі завдання з ліплення у початкових класах. Систематизований обсяг знань, 

умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва стосовно проблеми «об’єм». 

Поняття про скульптуру і ліплення. Матеріали ліплення, приладдя для роботи. Способи і прийоми 

ліплення. Методика навчання ліплення у початкових класах. 

Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого 

мистецтва стосовно проблеми «простір». Роль художнього сприймання в естетичному 

вихованні молодших школярів. 

Зміст і завдання розділу «Сприймання» програми «Образотворче мистецтво» для 

1-4 класів. Систематизований обсяг знань, умінь і уявлень учнів 1-4 класів у галузі 



образотворчого мистецтва стосовно навчальної проблеми «сприймання». Методика 

аналізу художніх творів різних жанрів на уроці образотворчого мистецтва в початкових 

класах.  Ведення мистецтвознавчих словників на уроці сприймання мистецтва. 

Навчально-виховні завдання курсу образотворчого мистецтва. Оволодіння учнями 

образотворчими знаннями.  Виховання учнів у курсі образотворчого мистецтва у початковій школі. 

Класифікація образотворчих понять. Вивчення основ образотворчої грамоти у початкових 

класах. Особливості програмового змісту уроків образотворчого мистецтва у початковій школі. Види 

занять з образотворчого мистецтва. 

Календарне планування уроків образотворчого мистецтва у початкових класах. Основні 

принципи перспективного, календарного та поурочного планування. Розробка фрагменту 

календарного плану за програмою «Образотворче мистецтво» для 1-4 класів. 

Встановлення міжпредметних зв’язків образотворчого мистецтва з предметами початкової 

школи. Принципи розвиваючого навчання. Чинники сприяння формування пізнавальної активності на 

уроках образотворчого мистецтва в початкових класах. 

Опрацювання методики малювання тварин у спокої та русі. Зарисовки та начерки свійських та 

хижих тварин. Виконання схем малювання тварин. 

Опрацювання методики малювання предметів умовно-плоскої форми. Зарисовки та начерки 

листя, квітів. Виконання схем предметів умовно-плоскої форми. 

Опрацювання методики малювання людини. Вивчення основних пропорцій фігури людини. 

Малювання схем передачі фігури людини у русі та міміки обличчя людини. 

Методика викладання образотворчого мистецтва у зарубіжній педагогіці.  Вивчення 

передового зарубіжного досвіду викладання образотворчого мистецтва у школі. Методика викладання 

образотворчого мистецтва в США, Великобританії, Німеччині, Японії. 
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