
Опис навчальної дисципліни__ПН _  

С/К Інтеграційні засади навчання предметів мистецького циклу 

Загальнi характеристики дисциплiни Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань01 

(шифр, назва)Освіта/Педагогіка 

 

Кiлькiсть кредитiв – 3ЄКТС Методи навчання. 

 

За характером 

пізнавальноїдіяльності: 

пояснювально-

ілюстративний, 

інструктивно-

репродуктивний, 

проблемного 

викладу, дослідницькі 

методи. 

Інноваційні:ігрові, тренінги 

Спецiальнiсть013 

(код, назва) Початкова освіта 

  

Загальна кiлькiсть годин - 90

  

Денна Заочна  

Освiтнiйрiвеньбакалавр 

(бакалавр/магiстр) 

 

Лекцiї: 

14 - 

Семiнарськi (практичнi) 

заняття: 

Статус дисциплінивибіркова 

(Нормативна/вибіркова) 

 

16 - 

Лабораторнi заняття: 

Рiквивченнядисциплiни 

за навчальним планом 4 

 

 - Форми поточного контролю. 

Усне і письмове опитування, 

модульні контрольніроботи, 

підсумкові проектні роботи 

Індивiдуальна робота: 

Семестр 7  або 8 - - 

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:30годин 

- самостiйна робота: 60 год. 

60 - Форма пiдсумкового 

контролю: 

Екзамен . 

Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

Мова навчання- українська  

1/2 

 

1/ 7,5 Передумови навчання 

 «Дидактика», «Теорія і методика 

виховання» 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни полягає у підготовці студентів – майбутніх учителів 

початкової школи до професійного викладання предметів художньо-естетичного циклу, 

здатного до саморозвитку та фахового зростання, який вміє на високому рівні організувати й 

реалізувати інтеграцію у змісті означених предметів і методах їх викладання; сформувати у 

школярів початкової школи мистецьких компетентностей. Завдання курсу: формування 

готовності майбутніх фахівців до реалізації інтегрованого підходу при викладанні предметів 

мистецького циклу; сформувати знання з вимог Державного стандарту в освітній галузі «Мистецтво»;  

підготовка студентів до складання розгорнутих конспектів уроків з предмету «Мистецтво»; 

оволодіння сучасними технологіями навчання при викладанні інтегрованих курсів 

мистецького циклу; оволодіти технологіями аналізу уроків з мистецтва, проводити самоаналіз 

уроків, рефлексію; оволодіти вміннями визначити рівень сформованості мистецьких 

компетентностей школярів з інтегрованого курсу з мистецтва 

Програма навчальної дисципліни: Теоретичні аспекти реалізації інтегрованого підходу в 

системі мистецької освіти. Мистецькі компетентності учнів початкової школи. Реалізація інтеграція 

змісту навчання та методів при викладанні предметів мистецького циклу. Емоційно-ціннісний, 

змістовий, творчий компоненти інтегрованих курсів мистецького циклу. Традиційні та нетрадиційні 

форми організації мистецької освіти у початковій школі.Мистецьке освітнє середовище початкової 

школи.  Діалог культур та творча взаємодія як умова розвитку особистості  школяра  початкової 

школи.  Діагностика й оцінювання результатів базових мистецьких компетентностей. 



Бібліографія: Алексюк О.М. Музична педагогіка: навч. посіб. / А.М. Алексюк. – 

К.:КНУКіМ,  2006. – 188 с.; Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька : навч. посіб. 

/О. П. Рудницька . – К.,  2002. – 270 с.;Теорія та методика диригентсько-хорової освіти у 

вищих навчальних закладах:психолого-педагогічний аспект: Монографія. /Т. А. Смирнова . – 

ХНПУ,  2008. – 445 с.; Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /уклад. Н. П. 

Наволокова. – Х.:Основа, 2012. – 176с. ; Падалка Г. М. Педегогіка мистецтва (Теорія і методика 

викладання мистецьких дисциплін).— К.: Освіта України, 2008. 274с.; Формування базових 

компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегративної мистецької освіти: 

посіб. для вчителя / [ Л. Масол, Н. Миропольська, В. Рагозіна та ін..]. – К. : Педагогічна думка, 

2010. – 232 с. 

Методичне забезпечення: завдання для практичних занять і самостійної роботи, 

мультимедійний супровід лекцій і практичних, пакети завдань для поточного і проміжного контролів, 

методичні посібники для вчителя початкової школи, схеми-таблиці з предмета вивчення. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)  

Зауваження: необхідні загальні знання з педагогічної майстерності, дидактики та педагогічної і 

вікової психології. 

Лектор:Лук`янченко Ольга Миколаївна, канд. пед. наук, доцент . 

Факультет: Педагогіки і психології. 

Адреса: 01054, м.Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-06, факс.486-40-06 

 


