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Елементарний підрівень 
(станкове мистецтво та скульптура)

Освітні компоненти (інваріантний складник):

1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО (СТАНКОВЕ ТА ДЕКОРАТИВНЕ) - 280 год

2. ЛІПЛЕННЯ - 280 год

3. БЕСІДИ ПРО МИСТЕЦТВО (3 - 4 роки навчання) - 70 год



Укладачі типової навчальної програми з 
навчальної дисципліни «Образотворче 
мистецтво (станкове та декоративне)»
М. І. Кутняхов – директор Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г. Л. 
Жуковського (м. Київ), викладач вищої категорії, викладач-методист, 
член Національної спілки художників України;
М. В. Кунець – викладач навчальної дисципліни «Скульптура» 
Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г. Л. Жуковського (м. Київ);
О. В. Рябічева – викладач образотворчих дисциплін Дитячої школи 
мистецтв № 6 ім. Г. Л. Жуковського (м. Київ);
Ф. Ф. Чорномор – завідувач міським методичним кабінетом шкіл 
естетичного виховання (м. Кривий Ріг), викладач-методист.



Укладачі типової навчальної програми з 
навчальної дисципліни «Ліплення»

М. І. Кутняхов – директор Дитячої школи мистецтв № 6
ім. Г. Л. Жуковського (м. Київ), викладач вищої категорії, викладач-
методист, член Національної спілки художників України;

М. В. Кунець – викладач навчальної дисципліни «Скульптура» 
Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г. Л. Жуковського (м. Київ);

Ф. Ф. Чорномор – завідувач міським методичним кабінетом шкіл 
естетичного виховання (м. Кривий Ріг), викладач-методист.



Середній (базовий) підрівень 
початкової мистецької освіти 
(станкове мистецтво та скульптура)

Освітні компоненти (інваріантний складник):

1. КОМПОЗИЦІЯ - 420 год

2. РИСУНОК - 420 год

3. ЖИВОПИС - 420 год

4. СКУЛЬПТУРА - 245 год

5. ПЛЕНЕРНА ПРАКТИКА - 270 год

6. ПОЧАТКОВИЙ КУРС ІСТОРІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ - 270 год



Укладачі типової навчальної програми з 
навчальної дисципліни «Композиція»

М. І. Кутняхов – директор Дитячої школи мистецтв № 6
ім. Г. Л. Жуковського (м. Київ), викладач вищої категорії, викладач-методист, член 
Національної спілки художників України;

І. Ю. Іванова  – викладач Комунального позашкільного навчального закладу 
«Сєвєродонецька дитяча художня школа», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

О. В. Валько – викладач Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 
фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша», спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист



Укладачі типової навчальної програми з 
навчальної дисципліни «Рисунок»

О. П. Поліщук – директор Комунального закладу спеціалізованої мистецької 
освіти «Художня школа № 3» Криворізької міської ради, спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист;

Т. М. Захарова – викладач рисунку, живопису Дитячої школи мистецтв №  6 
імені  Г. Л. Жуковського м. Києва, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

О. О. Ляхович – викладач Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва 
імені І. Труша», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист



Укладачі типової навчальної програми з 
навчальної дисципліни «Живопис»

І. О. Безрук – заступник директора з методичної роботи Комунального початкового спеціалізованого 
мистецького навчального закладу «Харківська дитяча художня школа № 1 імені  І. Ю. Рєпіна», спеціаліст 
вищої категорії, викладач-методист;

М. М. Авдикович – завідувач художнього відділення Волочиської дитячої школи мистецтв (Хмельницька 
обл.), член Національної спілки краєзнавців України;

П. І. Баламаджі – викладач малюнку, живопису та композиції Дитячої школи мистецтв №  6 
імені  Г. Л. Жуковського м. Києва, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, член Національної спілки 
художників України;

М. Б. Лукін – завідувач циклової комісії «Образотворче мистецтво» Комунального закладу «Одеський 
художній фаховий коледж імені М. Б. Грекова», викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої 
категорії;

М. Є. Ковальська – викладач предметної комісії малярства Комунального закладу Львівської обласної 
ради «Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша», спеціаліст 
вищої категорії, викладач-методист



Укладачі типової навчальної програми з 
навчальної дисципліни «Скульптура»
Л. А. Якименко – викладач Комунального початкового спеціалізованого мистецького 
навчального закладу «Харківська дитяча художня школа № 1 імені І. Ю. Рєпіна», 
спеціаліст першої категорії, член Національної спілки художників України;

Н. В. Агхахова – викладач Дитячої  художньої школи м. Миколаєва;

М. В. Кунець – викладач скульптури Дитячої школи мистецтв №  6 
імені  Г. Л. Жуковського м. Києва, спеціаліст першої  категорії;

Ю. Г. Квасниця – голова комісії академічного ліплення Комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового 
мистецтва імені І. Труша», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, член 
Національної спілки художників України



Укладачі типової навчальної програми з 
навчальної дисципліни «Пленерна практика»
І. О. Лисенко – завідувачка художнім відділом мистецької школи при Комунальному закладі 
«Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені  М. Заньковецької» Чернігівської 
обласної ради, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Ф. Ф. Чорномор – завідувач міського методичного кабінету мистецьких шкіл м. Кривого 
Рогу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Т. С. Масьома – завідувачка станкового відділення Комунального початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу «Харківська дитяча художня школа № 1 
імені І. Ю. Рєпіна», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Н. М. Могилат-Турчинська – викладач живопису Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. 
Труша», спеціаліст другої категорії



Укладачі типової навчальної програми з 
навчальної дисципліни «Початковий курс історії 
образотворчого мистецтва та архітектури»

М.  М. Авдикович – завідувач художнього відділення Волочиської дитячої школи мистецтв 
(Хмельницька обл.), член Національної спілки краєзнавців України;

О. С. Коваленко  – викладач Київської дитячої школи мистецтв № 5 імені  Л. Ревуцького та 
Київської дитячої школи мистецтв імені М. Леонтовича, спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист;

М. І. Ваврух  – заступник директора з навчальної роботи Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. 
Труша», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат мистецтвознавства, 
доцент



Дитиноцентризм і студентоцентризм — 
сучасні парадигми як загальної, так і вищої 
освіти,
проекції людиноцентризму
на загальний і професійний освітні простори.

Пріоритетним у сучасній освіті 
стає принцип 
дитиноцентризму, але не в 
значенні уваги до дитини як 
такої, до дитини абстрактної, 
узагальненої, а до конкретної 
дитини з її сутнісними 
характеристиками.



Дитиноцентроване навчання:

●Навчання, орієнтоване на вихід.
●Компетентнісний підхід в побудові та реалізації 
навчальних програм.
●Навчання, орієнтоване на результати.

Дитиноцентроване навчання розглядається 
як в контексті побудови,

так і реалізації освітніх програм.





Зміст, форми та технології реалізації
мистецьких освітніх програм:
- орієнтовані як на загальний, так й на професійний 
розвиток;
- орієнтовані не на викладача, а на дитину;
- програми за формою опису “читабельні”, вербально 
описові стосовно вимірюваного за якістю результату;
- використовують інструментарій перевірки 
сформованих компетентностей;
- автономія викладача в технологіях/методиках навчання;
- передбачають можливість індивідуальних траєкторій 
навчання.



Основні напрямки діяльності ДНМЦЗКМО:
●розроблення навчальних програм та стандартів (початкова, 
фахова передвища мистецька освіта);
●вивчення, узагальнення, поширення педагогічних досягнень: 
методів, освітніх технологій, досвіду (експертиза, 
рецензування);
●створення електронного репозитарію науково-методичних 
матеріалів мистецької освіти;
●організацією та підтримкою наукових-, навчально-практичних 
заходів (конференції, семінари, курси тощо).



Державний науково-методичний центр
змісту культурно-мистецької освіти
сайт: http://www.dnmczkmo.org.ua

e-mail: center@dnmczkmo.org.ua

сторінка в соцмережі Facebook:

https://www.facebook.com/dnmczkmo

адреса: вул. Бориса Гринченка 1,

телефон: 066 870 77 30


