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Анотація до курсу
• Запропонована програма ставить за мету забезпечення теоретичною та практичною 

підготовкою здобувачів вищої освіти з питань застосування технологій розвитку 
художньо-образного мислення у сфері загальної середньої освіти.

• Предмет дисципліни – теоретико-методологічні засади розвитку художньо-
образного мислення особистості.

• Завдання: розвиток і систематизація знань про науково-теоретичні основи вивчення
технологій розвитку художньо-образного мислення та досвіду їх застосування в 
освітній практиці; формування компетентностей в області креативного проєктування, 
моделювання і організації різних форм навчання з використанням інноваційних 
технологій освіти, методичного інструментарію; підготовка до практичної реалізації 
професійних компетентностей в педагогічній діяльності, спрямованій на розвиток 
художньо-образного мислення.

• Переваги: програма базується на новітніх досягненнях педагогічної науки та 
сучасних здобутках національного та зарубіжного інноваційно-педагогічного досвіду, 
спрямована на набуття компетентностей для організації і реалізації освітнього 
процесу спрямованого на  розвиток художньо-образного мислення та емоційного 
інтелекту особистості.



Очікувані результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен

знати:

• сутність та структуру художньо-образного мислення; 

• можливості взаємозв’язку мистецтва і різних навчальних предметів у розвитку художньо-
образного мислення; 

• методико-педагогічний інструментарій розвитку художньо-образного мислення;

• стратегії і способи розвитку художньо-образного мислення; 

• особливості застосування технологій розвитку художньо-образного мислення в 
освітньому процесі; 



Очікувані результати навчання.

вміти:

• визначати доцільність застосування методу художньо-образного мислення в освітньому 
процесі;

• використовувати засоби різних видів мистецтв у розвитку художньо-образного мислення;

• комбінувати та адаптувати педагогічний інструментарій розвитку художньо-образного 
мислення у відповідності до навчальної мети;

• обирати навчальні стратегії і способи реалізації технологій розвитку художньо-образного 
мислення;

• створювати освітній продукт, спрямований на розвиток художньо-образного мислення;

• використовувати організаційні форми у процесі розвитку художньо-образного мислення;

• у формуванні умінь образотворення фокусувати увагу на генеруванні ідей під час 
створення суб’єктивно нового інсайт-продукту, що відображає ціннісні орієнтири школяра;

• забезпечувати фасилітовану підтримку процесу художньої-образної комунікації

• проєктувати освітній процес, спрямований на розвиток художньо-образного мислення та 
емоційного інтелекту.



Політика курсу

• Під час лекційних занять здобувач має усвідомлено сприймати матеріал, який надається
викладачем, конспектувати основні положення теми, брати участь в дискусіях, пошуково-
дослідницькій діяльності та інтерактиві..

• До кожного практичного заняття здобувач має сумлінно готуватися: вивчати
навчальний матеріал за темою відповідно до навчальної програми дисципліни,
виконувати практичні завдання, готувати виступи і презентації. Під час проведення
практично-семінарського заняття здобувачі мають брати активну участь в обговоренні
теми, відповідати на питання викладача та своїх одногрупників, брати активну участь у
всіх видах навчальної діяльності, організованої викладачем.

• Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань,
визначених навчальною програмою дисципліни, ведення тематичного словника,
підготовку навчальних та аналітичних матеріалів, виконання практичних завдань для
роботи на практично-семінарських заняттях.

• Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти при виконанні
самостійної роботи, індивідуальних завдань повинен дотримуватись принципів
академічної доброчесності, не допускати академічний плагіат. Усі письмові роботи
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту з коректними текстовими
запозиченнями, які не повинні перевищувати 20%. Списування під час виконання
самостійних робіт та на іспитв заборонені.

• Політика щодо дед-лайнів та перескладань. Перескладання академічних 
заборгованостей відбувається за наявності поважних причин.



Критерії оцінювання результатів 
навчання

За 

національ

ною 

шкалою 

Шкала ЄКTС 
Критерії оцінювання навчальних досягнень

Теоретична підготовка Практична підготовка

0…100 F…A
Здобувач вищої освіти 

В
ід

м
ін

н
о

90-100 A

Здобувач освіти виявив всебічні, 

систематичні й глибокі знання з 

питань технологій розвитку 

художньо-образного мислення, 

володіє відповідною 

термінологією; розуміє сутність 

понять, проявив творчі здібності в 

розумінні, логічному, стислому і 

ясному трактуванні навчального 

матеріалу. 

Здобувач освіти вільно орієнтується в 

матеріалах модулів. Активно приймає 

участь у дискусіях. Вміє обґрунтувати і 

довести власну точку зору. Виконує всі 

практичні завдання самостійно, творчо, 

у повному обсязі.  Доцільно обирає 

методичний  інструментарій.



Критерії оцінювання результатів 
навчання

За 

національ

ною 

шкалою

Шкала 

ЄКTС 

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Теоретична підготовка Практична підготовка

0…100 F…A Здобувач вищої освіти 

Д
о
б

р
е 75    

…          

89

С   

…   

В

Здобувач освіти виявив загалом добрі знання 

навчального матеріалу з питань технологій 

розвитку художньо-образного мислення, що 

передбачені програмою, але допустив не 

суттєві помилки; засвоїв основний 

методичний інструментарій; здатний до 

самостійного  використання та поповнення 

надбаних знань у процесі подальшої роботи.

Завдання практичної роботи виконано 

самостійно, але стандартно. Здобувач 

освіти впевнений у власних висновках, але 

вони потребують подальшого осмислення 

та реалізації у практичній роботі. Приймає 

активну участь у дискусіях і інтерактивних 

вправах. 

Розуміється на доборі відповідного 

методичного інструментарію.

З
а

д
о
в

іл
ь

н
о

60

…

74

Е

…

D

Здобувач освіти виявив базові знання 

основного навчального матеріалу дисципліни. 

В основному виконав завдання, передбачені 

програмою; допустив помилки при виконанні 

практичних завдань, але спроможний 

самостійно доопрацювати програмний 

матеріал.

Завдання виконує стандартно. Здобувач

освіти невпевнений у власних висновках.

Задовільно орієнтується в матеріалі

дисципліни, а також у проблемі,

поставленій у завданні. Невпевнено

обирає методичний інструментарій.



Критерії оцінювання результатів 
навчання

За 

національ

ною 

шкалою

Шкала 

ЄКTС 

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Теоретична підготовка Практична підготовка

0…100 F…A Здобувач вищої освіти 

Н
е
за

д
о
в

іл
ь

н
о 35

…

59

FX Здобувач освіти має значні прогалини в

знаннях основного навчального матеріалу

курсу; допускав принципові помилки при

виконанні передбачених програмою завдань,

які може усунути лише під керівництвом та

за допомогою викладача.

Виконує частину завдання за

допомогою викладача.

Н
е
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д
о
в

іл
ь

н
о

0

…

34

F Здобувач освіти не володіє навчальним

матеріалом.

Виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної 

допомоги викладача.



Поточний та/або періодичний контроль Підсум

ковий 

контро

ль

Загальн

а 

підсумк

ова 

оцінка 

(сума 

балів)

Змістови

й модуль 

№1

Змістовий модуль 

№ 2

Змістовий

модуль № 3

Змістовий

модуль № 4

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12

0 100

ср ср ср с/п ср ср ср ср с/п ср с/п ср ср ср ср ср

6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 6

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої 
освіти



Електронні інформаційні ресурси

1. http://osvita.ua Освітній портал «Освіта.UA». 

2. http://ukped.com Українська педагогіка. 

3. http://www.intellect-invest.org.ua Портал сучасних педагогічних 
ресурсів. 

4. http://znannya.info Інформаційний портал «Знання» 

5. www.npu.edu.ua (elib@npu.edu.ua) Електронна бібліотека НПУ імені 
М.П. Драгоманова 
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