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Анотація 

Навчальний курс 
допоможе 
оволодіти базовими 
знаннями теорії 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва та 
методики 
викладання у 
профільних класах 
середніх 
загальноосвітніх 
закладів освіти.  

 

Ви знайдете відповіді на питання:  

?   як аналізувати вироби декоративно-
ужиткового мистецтва з точки зору 
освітньої практики;  

? як аналізувати шкільну навчальну 
програму рівня профільної середньої 
освіти з ДУМ; 

?   яку структуру мають заняття з ДУМ;  

? як готувати дидактичні презентаційні 
матеріали для уроків;  

?  чим вирізняються методи вивчення 
різних видів ДУМ.  

 

Курс базований на 
науково обґрунтованій 
інформації щодо історії 
культури, народного 
мистецтва, 
декоративної 
композиції, 
кольорознавства 
педагогіки і методики 
викладання 
профільних дисциплін 
в середніх 
загальноосвітніх 
закладах освіти 



Мета 
Формування у здобувачів вищої освіти системних знань з теорії 
народного декоративно-ужиткового мистецтва, теорії і практики 
методики викладання для рівня профільної середньої освіти. 

Компетентності 

Очікувані результати 

Здатність до практичної художньої діяльності. 

Готовність проводити заняття у профільних класах ЗССО з ДУМ. 

Здатність бути критичним і самокритичним у питанні роботи над виробом 

Готовність діяти соціально відповідально та свідомо при вирішенні творчих завдань 

Уміння аналізувати, класифікувати й оцінювати вироби декоративно-ужиткового 
мистецтва, технологію їх виготовлення і декорування 

Уміння правильно планувати, організовувати і реалізовувати навчальний процес 

Розуміння особливостей застосування комп’ютерних технологій у освітній практиці 
викладання ДУМ 

Практичне володіння сучасними методиками і освітніми технологіями викладання ДУМ 

 



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни 

• Діалектика 
художнього 
сприйняття 
видів 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

•  Форми 
організації 
навчально-
виховної 
роботи з ДУМ 

• Практика 
декоративно-
прикладних 
робіт 

• Методи 
педагогічної 
діяльності в 
профільних 
класах з ДУМ 


