
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказ комунального закладу «Мала 

академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради  

від 26.02.2021р. №  20-О 
 

Повна назва закладу освіти – 

суб’єкта підвищення кваліфікації 

Комунальний заклад «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради 

Вид програми з підвищення 

кваліфікації 

спецкурс 

Автори (розробники):  Левченко Микола Григорович, заслужений працівник культури України, кандидат педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри культурології, декан факультету культури і мистецтв Херсонського державного 

університету; 

Лимаренко Лідія Іванівна, заслужена працівниця культури України, докторка педагогічних наук, доцентка, 

завідувачка кафедри культурології факультету культури і мистецтв Херсонського державного 

університету;  

 Форостян Анатолій Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології факультету 

культури і мистецтв Херсонського державного університету; 

Думасенко Сергій Анатолійович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології факультету 

культури і мистецтв Херсонського державного університету; 

Терешенко Наталія Віталіївна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри хореографічного 

мистецтва факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету;  

Пономарьов Олексій Михайлович, заслужений діяч мистецтв України, старший викладач кафедри 

музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету; 

Протасова Анастасія Сергіївна, викладачка кафедри культурології факультету культури і мистецтв 

Херсонського державного університету; 

Кузякіна Діана Володимирівна, викладачка кафедри культурології факультету культури і мистецтв 

Херсонського державного університету 

Назва програми з підвищення 

кваліфікації  

«Інноваційна педагогічна діяльність викладачів мистецьких освітніх компонент» 

Категорія слухачів Педагогічні працівників закладів позашкільної та загальної середньої освіти 

Мета Підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників мистецької освітньої галузі 

загальної середньої освіти, художньо-естетичного та дослідницько-експериментального 

(мистецтвознавство) напрямів позашкільної освіти. 

Спрямувати діяльність педагогів на активізацію роботи з обдарованою учнівською молоддю в галузі 

мистецтвознавства. 

Напрям Розвиток загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.  



Коротка анотація змісту 

програми 

Курс покликаний ознайомити слухачів із сучасними трендами активізації освітнього процесу, 

методичними підходами, які використовуються під час викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 

закладах загальної середньої освіти  та навчального матеріалу в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях 

тощо закладів позашкільної освіти художньо-естетичного напряму, дослідницько-експериментального 

напряму (мистецтвознавство). Особлива увага приділяється питанням організації та проведення 

учнівських досліджень в галузі мистецтвознавства. 

 

№ 

з/п 

Тема заняття Тривалість 

(годин) 

 І блок «Мистецтво як фактор напрацювання нових навичок»  

1.  Вступ. Мистецтво в дискурсі соціокультурної комунікації (мистецтво і релігія, 

мистецтво і соціум, мистецтво і політика, мистецтво і гроші) 

2 

2. Soundtrack, як квінтесенція сучасної музики та візуального мистецтва 2 

3. Грантові програми для культурно-мистецьких проектів 1 

 ІІ блок «Підвищення академічної культури»  

4. Методи активізації освітнього процесу: сучасні тренди 1 

5. Методи арт-терапії у роботі з дітьми 1 

6. Використання місцевого матеріалу при викладанні інтегрованого курсу «Мистецтво» 1 

7. Методика роботи з театральним колективом 1 

 ІІІ блок «Якість мистецької освіти»  

8. Методика написання мистецтвознавчого дослідження 3 

9. Академічна доброчесність. Технологічні та процедурні інструменти виявлення 

академічного плагіату у наукових учнівських роботах 

1 

10. Підсумок 2 
 

Графік освітнього процесу 

(орієнтовні дати/дні, час) 

Березень-квітень 2021 р. 

Вівторок, четвер  17.00 

Обсяг (годин) 15 годин (у т.ч. 13 контактних годин, 2 години самостійної роботи) 

Форма підвищення кваліфікації Дистанційна 

Перелік компетентностей, що 

вдосконалюватимуться/ 

набуватимуться 

Загальні компетентності: здатність генерувати нові ідеї; здатність розробляти і керувати 

проектами; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові) компетентності: здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел; здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної діяльності; 

здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою 

Сертифікат 

 


