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IIол іти ка діісцп ііл іни Академічна доброчесність. Викладання навчальної дисципліни ґрунтується 
на засадах академічної доброчесності сукупності етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання з метою забезпечення довіри до 
результаті в навчан ня.

Відвідування занять. Обов'язкове

Що будемо вивчати? Ознайомлення студентів з теоретичними основами керівництва
образотворчим мистецтвом дітей дошкільного віку; оволодіння уміннями та 

навичками організовувати і моделювати різні види занять з образотворчого 
мистецтва в ЗДО; використовувати сучасні, інноваційні методи зображення.

І Чому це треба вивчати? Курс спрямований на підготовку майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів до здійснення художньо-естетичного виховання і 

різнобічного розвитку дітей дошкільного віку засобами образотворчого 
мистецтва та образотворчої діяльності; володіти навичками самоорганізації та 
саморегуляції; здатність організувати навчально-пізнавальнх. виховт 

діяльність на заняттях з образотворчого мистецтва, що забезпечить 
покращення якості роботи та професійної майстерності.

Яких результатів можна 
досягнути?

Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 
завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в 
роботі з дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки 
і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 
Володіти уміннями і навичками забезпечення організації освітнього процесу з 
урахуванням принципів демократизму. дитиноцентризму.
здоров'я збереження. інклюзії. розвивального навчання, особистістю 
орієнтованого підходу, суб’єкт-суб'єктної взаємодії, компе гентнісного 
підходу тощо. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей 
раннього і дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про 
культурно-історичний досвід українського народу, загальнолюдські культурні 
та етико-естетичні цінності. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі

mailto:n.i.skrypnyk@udpu.edu.ua


методик і технологій навчання і виховання, при визначенні зони актуального 
розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку.

Як можна використати набуті 
знання та уміння?

Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 
особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода І 
поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага); здатність до формування 1 
в дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень про різні види 
мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та і 
досвіду самостійної творчої діяльності; здатність до організації і керівництва 
ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою і художньо-продуктивною 
(образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього і дошкільного 
віку; здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та 
застосовувати її в роботі з дітьми, батьками; до комунікативної взаємодії з 
дітьми, батьками, колегами: до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в 
освіті для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, 
перетворення набуття освіти в процес, який триває впродовж усього життя 
людини.

Завдання вивчення курсу. Методика керівництва образотворчою діяльністю 
дітей як наука. Функціональна природа мистецтва як основа проектування 
інтегрованої педагогічної технології образотворчої діяльності. Організація та 
планування процесу навчання образотворчого 
групах закладу дошкільної освіти. Програмові 
зображувальної діяльності в різних 
образотворчої діяльності дітей. Малювання 
дитини. Розвиток дитини в процесі занять 
педагогічного супроводу занять аплікацією 
спрямованість конструктивної діяльності,
навчального закладу та сім’ї з питань 
образотворчого мистецтва. Інноваційно-пошукова робота педагогів у галузі 
методики образотворчої діяльності.
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Обов’я іконі завдання Здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мас виконувати 
практичні заняття, модульний та підсумковий контролі. ІНДЗ.

Планування і управління в системі дошкільної освіти. Теорія і методики 
співпраці з родинами. І Іедаї оі ічна творчість
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