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1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми Цідило І.І., Мацишин З.А., Пацалюк І.І. 

Найменування програми  Новітні технології напрямів освіти «Дизайн» та 

«Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Вид підвищення  

кваліфікації (стажування) 
Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  6 кредитів ЄКТС (180 год) 

Місце виконання 

програми  

ТНПУ, кафедра образотворчого мистецтва, 

дизайну та  методики їх навчання 

Форма підвищення 

кваліфікації 
Очна, заочна, дистанційна 

Документ який видається 

після завершення 

стажування 

Довідка 

Напрям Дизайн на етапі повсюдного розповсюдження 

комп’ютерної техніки; мистецтвознавчий 

контекст сучасних комп’ютерних технологій;  

технології та особливості застосування 

комп’ютерної графіки; формування 



образотворчих та декоративних знань, умінь, 

навичок учнів в умовах навчання у школі; 

класичні методи викладання, педагогічний 

малюнок. 

 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 

Підвищення методичного та практичного рівнів використання 

комп’ютерних технологій у професійній підготовці майбутніх дизайнерів; 

особливості використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності 

дизайнера;  підвищення методичного та практичного рівнів використання 

образотворчих та декоративних знань у сучасній школі; здатність формувати 

в учнів ЗВО уміння користуватися мовою образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, виконувати передбачені навчальними програмами 

завдання із видів образотворчого мистецтва; підвищення методичного та 

практичного рівнів використання педагогічного малюнку та класичних 

методів малювання у сучасній школі. 

1.3.Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ 

набуватимуться  (загальні, фахові, тощо). 

Загальні: усвідомлення необхідності диференційованого освоєння 

інформаційно-графічних засобів художньо-проектної діяльності 

дизайнера; уміння визначати цілі художньо-проектної діяльності засобами 

комп’ютерних технологій; здатність усвідомлювати власну причетність до 

традицій і цінностей національної культури, зберігати і примножувати 

культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

мистецтва, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність використовувати 

сучасні інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності; 

здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до 



інтеграції естетичних та інформаційно-візуальних інновацій у навчальному 

дизайн-проектуванні; здатність використовувати сучасні технічні засоби 

навчання в освітньому процесі; здатність керувати художньо-творчою 

діяльністю учнів, ураховуючи їх вікові та індивідуальні можливості; 

здатність застосовувати сучасні методики і освітні технології для 

забезпечення якості оволодіння основами образотворчості в закладах 

загальної середньої освіти, закладах з поглибленим вивченням 

образотворчого мистецтва. 

 

Фахові: здатність до гнучкого та оригінального застосування 

комп’ютерної технології (актуальність, складність); уміння обирати 

програмні засоби для вирішення дизайн-образу; уміння застосовувати 

можливості комп’ютерних графічних інструментів як художньо-виражальні 

засоби; уміння визначати рівень готовності до використання комп’ютерних 

технологій у професійній діяльності; уміння та навички візуалізувати 

проектований об’єкт художньо-образними засобами в середовищі графічного 

редактора; володіння професійними навичками та прийомами художньої 

діяльності в процесі створення виробів декоративного і прикладного 

мистецтва; здатність до особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва; 

знання і розуміння особливостей предметної галузі та сфери професійної 

діяльності, уміння застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях; 

знання видів і технік декоративно-прикладного мистецтва; здатність 

використовувати сучасні технічні засоби навчання в освітньому процесі; 

здатність керувати художньо-творчою діяльністю учнів, ураховуючи їх вікові 

та індивідуальні можливості; здатність застосовувати сучасні методики і 

освітні технології для забезпечення якості оволодіння основами 

образотворчості в закладах загальної середньої освіти, закладах з 

поглибленим вивченням образотворчого мистецтва. 

 

1.4. Програма стажування  



№ 

з\п 

Зміст програми Очікувані результати 

навчання 

Кількість  

кредитів 

(ЄКТС) год. 

1. Інформаційно-

технологічна 

підготовка дизайнера 

Знання й розуміння 

особливостей сучасної 

художньо-проектної діяльності 

дизайнера;  

 знання й розуміння 

особливостей комп’ютерної 

графіки як основної 

комп’ютерної технології 

дизайнера; 

знання і розуміння художньо-

виражальних особливостей 

комп’ютерних інструментів. 

 

2 кредити  

(60 год) 

2. Організація і 

методика проведення 

занять з декоративно-

прикладного 

мистецтва в школі 

знання й розуміння 

особливостей сучасного 

декоративно-прикладного 

мистецтва;  

знання й розуміння 

особливостей методів 

стимулювання активізації 

художньої діяльності школярів; 

знання і розуміння методики 

проведення занять з 

декоративно-прикладного 

мистецтва. 

 

2 кредити 

(60 год) 

3. Класичні методи здатність до адаптації та дії в 2 кредити  



викладання. 

Педагогічний 

малюнок 

новій ситуації; 

здатність працювати в команді; 

переконувати та впливати на 

інших учасників колективу при 

вирішенні питань будь-якого 

рівня складності; знаходити 

компромісні рішення й брати на 

себе відповідальність за їх 

втілення; 

здатність застосовувати набуті 

знання в практичних ситуаціях; 

здатність навчатися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

 

(60 год) 

 

 

Проректор з наукової роботи 

та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 


