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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА УСТАНОВ, ЩО НАДАЮТЬ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ
02 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО,
РЕСТАВРАЦІЯ: «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

ВІННИЦЯ 2021

Укладач програми

ЗУЗЯК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, завідувач кафедри технологічної освіти, економіки і
безпеки життєдіяльності, професор, доктор педагогічних наук
Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
Найменування
працівників закладів освіти та установ, що надають освітні послуги зі спеціальності 023
програми
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Розвиток професійної компетентності педагогічних та науково-педагогічних
Мета
працівників закладів освіти та установ, що надають освітні послуги зі спеціальності 023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація щодо впровадження
інноваційних технологій з метою підвищення якості освіти
Розвиток професійної компетентності педагогічних та науково-педагогічних
Напрям підвищення
працівників закладів освіти та установ, що надають освітні послуги зі спеціальності 023
кваліфікації
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
Кількість годин та види
Зміст програми
навчальних занять
№
Практичне
Модулі / теми
Лекція
заняття
І.
Теорія мистецтва
1.
Структура мистецтва. Побудова художнього змісту і форми
2
2.
Функції мистецтва: комунікативна, просвітницька, виховна.
2
ІІ.
Інноваційні технології навчання образотворчого та декоративного
мистецтва.
1.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення
2
образотворчого та декоративного мистецтва
2.
Можливості сучасних комп’ютерних технологій навчання образотворчого та
2
декоративного мистецтва
ІІІ. Методика навчання образотворчого та декоративного мистецтва
1.

Майстерність організації та побудови педагогічної взаємодії

2

-

IV.
1.
2.
V.
1.
2.
3.
VI.

VII.

Інноваційні педагогічні технології на заняттях з образотвочого та декоративноужиткового мистецтва
Основи образотворчого мистецтва
Особливості виконання графічних вправ
Академічний навчальний живопис та його особливості
Декоративно-ужиткове мистецтво та методики навчання.
Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання засобами
декоративно-ужиткового мистецтва
Технологія виготовлення виробів з рослинних матеріалів як засіб розвитку
патріотичних почуттів учнів
Традиційні види вишивальних технік Поділля як засіб виховання учнів

2

-

-

2
2

2

-

2

2

-

2

Робота в матеріалі
Сучасні матеріали та можливості їх використання в образотворчому
мистецтві
Підсумковий контроль

2

2

Всього

16

Семінарське
заняття
2 год.
14

Обсяг програми
Тривалість
Форма підвищення
кваліфікації
Перелік
компетентностей,
що вдосконалю-

30 годин, 1 кредит ЄКТС
5 днів
Очна форма підвищення кваліфікації
Загальні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі образотворчого мистецтва,
декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва під час практичної діяльності або у

ватимуться/
набуватимуться

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.
Здатність генерувати нові ідеї, креативність.
Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Здатність працювати в міжнародному контексті.
Здатність розробляти та керувати проектами.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву,
використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.
Фахові компетентності спеціальності
Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних,
соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.
Здатність використовувати знання та практичні навички з сценографії з метою
найвиразнішого розкриття концепції і змісту драматичного твору та його художнього
втілення.
Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об’єктів, формулювати
кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової
реставрації.
Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або
декоративного мистецтва.
Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи
інших аспектів художньої творчості.
Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами
до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного мистецтва та
реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.
Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в
контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.

Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт
образотворчого та/або декоративного мистецтва.
Терміни виконання
2021-2023 рр.
програми
Очікувані
• знання концептуальних засад реформування освіти України, забезпечення якості освіти у
результати навчання сфері образотворчого, декоративного мистецтва та реставрації, реалізація можливостей
компетентнісного підходу;
• готовність до ефективного використання в практичній діяльності основних принципів,
методів та підходів у сфері образотворчого, декоративного мистецтва та реставрації;
• самостійне планування освітнього процесу, розроблення та впровадження інноваційних
технологій у сфері образотворчого, декоративного мистецтва та реставрації;
.• забезпечення реалізації принципів педагогіки партнерства;
• формування громадянських та соціальних компетентностей, пов’язаних з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробутом та здоровим способом життя,
усвідомлення рівних прав і можливостей для всіх учасників освітнього процесу.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Місце виконання
Адреса: вулиця Острозького, 32, Вінниця, Вінницька область, 21000
програми
Освітні послуги надаються за рахунок державної субвенції
Вартість/
або кошти фізичних чи юридичних осіб
безоплатність
надання освітньої
послуги
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації

