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ПЕРЕДМОВА
Навчально-методичний посібник «Технології викладання 

освітньої галузі «Мистецтво», опрацьований для студентів на-
пряму підготовки 8.01010201 Початкова освіта, галузі знань 
0101 Педагогічна освіта. Під час підготовки магістрів художньо-
педагогічна освіта має на меті оптимальне поєднання теоретично-
го і практичного навчання, проявів високої форми активності та 
самостійності у процесі практичного застосування набутих художньо-
педагогічних знань і вмінь, розширення сфери евристичної діяльності, 
набуття досвіду застосування інноваційних художньо-педагогічних 
технологій, інтенсифікацію науково-дослідної роботи у галузі 
педагогіки мистецтва. 

Даний навчально-методичний посібник структуровано на 
основі змісту робочої програми курсу «Методика викладання 
освітньої галузі «Мистецтво». Навчальна дисципліна передбачає 
формування основ професійної свідомості викладача професійно 
орієнтованих дисциплін художньо-педагогічного спрямування у 
вищому навчальному закладі. Зокрема має на меті поглиблення, 
систематизацію знань, удосконалення вмінь і навичок студентів-
магістрантів з дисциплін професійного спрямування: «Образотвор-
че мистецтво з методикою викладання», «Музичне виховання і ос-
нови хореографії з методикою викладання», «Методика викладання 
інтегрованого курсу «Мистецтво» та озброєння їх теоретичними 
знаннями, практичними уміннями і навичками використання су-
часних педагогічних технологій під час викладання художньо-
естетичних дисциплін у початковій школі та знаннями про зміст, 
форми, методи, технології викладання та організаційні засади по-
будови навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Відповідно до реалізації змісту професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи в галузі мистецької освіти у навчально-
методичному посібнику розкриваються освітні інновації: інтенсивні 
технології навчання; технології духовно-світоглядної, естетико-
мистецтвознавчої та комплексної інтеграції; технології діалогової 
взаємодії; художньо-педагогічні сензитивно-вербальні та продуктивно-
творчі освітні технології; технології контекстного навчання; 
інформаційно-комунікаційні технології.

Матеріали, опубліковані в даному методичному посібнику, 
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Передмова
апробовано в системі підготовки студентів педагогічного фа-
культету Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука у процесі аудиторної (чи-
тання лекцій, проведення лабораторно-практичного кур-
су), позааудиторної (гурток з методики образотворчого мистецтва) 
підготовки, науково-дослідницької роботи, дистанційного навчан-
ня, спрямовані на засвоєння технологій художньо-педагогічної 
підготовки з орієнтацією на розширення поля професійного вико-
ристання і є корисними для викладачів ВНЗ, педагогів початкової 
школи, студентів педагогічних факультетів.




