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Змістове наповнення підручника відповідає 

типовим освітнім програмам з курсу 

«Мистецтво», які розроблені під керівництвом 

О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна з урахуванням 

багаторічного досвіду апробації освітньої 

технології цілісного розвитку дітей, і забезпечує 

реалізацію мистецької освітньої галузі 

Державного стандарту початкової освіти й  

концепції Нової української школи. 

НУШ: ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ЗЗСО, 

розроблена під керівництвом О. Я. Савченко

Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти (1-4 класи), затверджена Колегією 

Міністерства освіти і науки України 22 лютого 2018 року

НУШ: ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ЗЗСО, 

розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна

Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти (1-4 класи), затверджена Колегією 

Міністерства освіти і науки України 22 лютого 2018 року



Авторська концепція реалізації ідей НУШ



ТЕМАТИКА

навчального року





Ретельно підібраний матеріал сприяє всебічному художньо-
естетичному розвитку особистості кожної дитини, освоєнню 
нею культурних цінностей, творчому самовираженню в різних 
видах мистецької діяльності, формуванню ключових 
мистецьких та міжпредметних компетентностей.



Використання комплексу ефективних сучасних технологій навчання мистецтву, 
спрямованих на задоволення потреб та інтересів першокласників у пізнанні 
мистецької інформації через виконання художньо-творчих, творчо-пошукових 
завдань, що спонукають дітей сприймати мистецькі твори, осмислювати й 
інтерпретувати їхній зміст, аналізувати художні образи, імпровізувати із засобами 
виразності різних видів мистецтв — звуками, фарбами, рухами тощо.



Підручник містить цілісну систему індивідуальних, парних, групових, творчих, ігрових 
завдань і вправ, що ґрунтуються на досвіді учнів, відповідають їхнім життєвим потребам та 
уподобанням, забезпечують практично орієнтоване опрацювання теоретичного матеріалу, 
пізнання та розуміння мистецтва і навколишнього світу.



Система завдань для ігрової творчої діяльності спонукає учнів до діалогу, 
висловлювання власних міркувань, обміну думками та враженнями, 
моделювання життєвих ситуацій, пошуку способів виконання мистецьких 
завдань, спрямованих на розвиток творчих здібностей та критичного 
мислення, формування ціннісного ставлення до світу.  



Для ґрунтовнішого розуміння складних мистецьких явищ і 
понять у підручнику вміщено цікаві схеми, ілюстрації, малюнки.



Для усвідомлення дітьми цінності мистецьких творів і класифікації художньої інформації, формування 
елементарних навичок творчої співпраці з однокласниками в підручнику подано алгоритми виконання 
творчих завдань, пам’ятки для здійснення аналізу мистецьких творів, завдання на 
систематизацію й узагальнення знань, умінь і навичок, здійснення рефлексії.



Перегляд майстер-класів



Підручник доповнено електронним додатком, аудіо- й відеоматеріалами
(нотні тексти, фонограми для розучування мелодій, виконання пісень (плюс і мінус), фонограми музичних творів, 

відеозаписи майстер-класів).



Навчально-методичний комплект для 1 класу

• Мистецтво. Конспекти уроків. 1 клас (автор Кондратова Л.Г.)

Запропонований посібник містить календарно-тематичний план уроків для 

організації занять з учнями 1 класу і поурочні плани-конспекти, доповнені 

описом виконання всіх творчих та ігрових завдань. Передбачена робота 

з альбомом «Образотворче мистецтво» та робочим зошитом «Музичне 

мистецтво». 

• Музичне мистецтво. Робочий зошит. 1 клас (автор Кондратова Л.Г.)

Робочий зошит містить цілісну систему творчих завдань, спрямованих на 

формування навичок самостійної художньо-творчої діяльності та здійснення 

аналізу мистецьких творів, а також тестові завдання, які допомагають оцінити 

мистецькі досягнення школярів. 

• Образотворче мистецтво. Альбом. 1 клас (автор Кондратова Л.Г.)

Альбом містить творчі завдання зі зразками їх поетапного виконання, а також 

тестові завдання для перевірки рівня мистецьких досягнень учнів на уроках 

мистецтва у 1 класі за підручником Л. Кондратової. Запропонований матеріал 

допоможе розвитку художніх здібностей, творчої уяви й логічного мислення 

першокласників. 



Календарне 

планування, 

медіадодаток

www.bohdan-
books.com
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