
Розвиток педагогічної майстерності 
вчителя мистецтва в процесі реалізації 

нового змісту інтегрованого курсу 
«Мистецтво» у 1-2 класах на засадах 

Нової української школи
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Майстерність –
найвищий рівень 
педагогічної 
діяльності, прояв 
творчої активності 
особистості 
вчителя
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Новий зміст освіти учнів 1-2 класів

Сприймання та 
інтерпретація мистецтва

Комунікація через мистецтво

Художньо-творча 
діяльність





Педагогічна 
майстерність 

вчителя мистецтва

Професійна мистецько-педагогічна 
діяльність вчителя мистецтва



www.bohdan-books.com



Навчально-методичний комплект для 1 класу:

Електронний підручник. 1 клас 
Мистецтво Кондратова Л.

Електронна складова 
підручника 1 клас 

“Мистецтво”





Зміст підручника: 68 парних уроків  
ММ   ОМ

ІНТЕГРАЦІЯ



Педагогічна майстерність вчителя

Технології 
навчання

Інтеграційний 
підхід 

Концептуальні 
засади 

викладання 
мистецтва

Педагогічна 
творчість

Педагогіка 
партнерства

Компетентнісний
підхід

науково-методичний, аудіо-візуальний супровід, електронна складова



Методи навчання

Творчі, ігрові

Інтерактивні 

Інтеграція методів: 
педагогічні, 

мистецькі, цифрові

Типи і  структура 
уроків

Урок уведення в 
тему, поглиблення в 

тему, 
узагальнюючий, 

підсумковий

Нетрадиційні типи 
уроків: урок-

екскурсія, подорож, 
гра, проект, кросворд 

та ін.

Науково-
методичний, аудіо-

візуальний, 
технічний супровід 

Методика, дидактика 
викладання 
мистецтва

Електронні засоби 
навчання: 

інтерактивна дошка, 
комп'ютер, девайси -
планшет, смартфон

Інтерактивні додатки, 
електронна складова, 
електронний підручник

Методична компетентність вчителя мистецтва



Педагогічна творчість вчителя мистецтва

Навчальні зони
Педагогіка 
партнерства
Комплекс 
ключових 
компетентностей

7 навчальних зон, 
які мають бути у 

кожному класі



Сім навчальних зон:
зона відкриттів, зона 

новин, зона матеріалів, 
комунікативна зона, 

тематична зона, зона 
вчителя, зона тиші

Технічне забезпечення, обладнання:
музичний інструмент, демонстраційна 
апаратура, обладнання для 
відтворення звукових файлів, 
інструменти і обладнання для 
виконання творчих завдань з ОМ

7 навчальних зон, 
які мають бути у 

кожному класі



ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАСІБ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ «МИСТЕЦТВО»

Електронний підручник – це навчальне видання із 
систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає 
освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та 
забезпечує інтерактивну взаємодію. 

Комплекс 
мистецької 
інформації:

візуальної, графічної, 
текстової, фото, 

цифрової, мовної та 
аудіо, відео.

Е-підручник забезпечує безперервність і 
повноту процесу навчання, надає 

теоретичний матеріал, забезпечує 
тренувальну навчальну діяльність і 

контроль рівня знань, а також 
інформаційно-пошукову функцію, яка має 
комп’ютерну візуалізацію, сервісні функції 

та умови інтерактивного зворотного зв’язку.

Функції: відео-
перегляд, аудіо-

прослуховування, 
виконання тестових 
завдань, виконання 

творчих 
інтерактивних ігор, 

можливість, при 
наявності Інтернет-
зв’язку, здійснити 

перехід на будь-який 
ресурс або сайт.



Мистецтво. 1 клас. Конспекти уроків. НУШ

Календарне планування
Поурочні розробки
Рекомендації щодо 
використання творчих 
завдань
Методичні поради 
вчителю мистецтва







#персоналізований_пошук 

#організація_спільної_роботи

#візуалізація

#спілкування

#дослідження

#навчання

#віртуальна_реальність

https://makingscience.withgoogle.com/science-journal/features?lang=uk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions


www.bohdan-books.com

Дотримання однієї структури: 
парні уроки
Наявність тематики
Наявність диференціації, 
завдань різного ступеня 
складності
Опора на сучасність, досвід 
учнів, запити, потреби й 
інтереси учнів в підборі змісту 
та творчих завдань
Науково-методичний, аудіо-
візуальний  супровід
Електронна інтерактивна 
складова



ТЕМАТИКА

І семестр

ІІ семестр



Музичне мистецтво:
Аналіз засобів виразності творів
Музикування
Імпровізація 
Візуалізація 
Ігрові завдання, сюжетні, 
рольові ігри
Театралізація, інсценізація

Образотворче мистецтво:
Сприймання, аналіз засобів виразності
Художньо-творчі завдання з живопису, архітектури, 
скульптури, графіки

Завдання на інтеграційній основі: 
ребуси, загадки, вигадування сюжетів, віршів 

Театральне, кіномистецтво 
(мультфільм):
Сприймання творів, сюжетні ігри, рольові ігри

Декоративне мистецтво:
Сприймання, аналіз засобів виразності
Художньо-творчі завдання: створення іграшок, відтворення орнаментів, 
вишивки, створення писанок  

























Нотний текст пісень
Твори для сприймання

Пісні для виконання
Майстер-класи

Презентації, ролики



Навчально-методичний комплект для 2 класу:



ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАСІБ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ «МИСТЕЦТВО» 2 клас

Комплекс мистецької 
інформації:

візуальної, графічної, текстової, 
фото, цифрової, мовної та 

аудіо, відео



Проведення шкільних мистецьких заходів (концертів, 
виставок, інсценізацій тощо)



Ознайомлення і 
упровадження 
правил творчої 
співпраці, взаємодії, 
комунікації.





Розвиток педагогічної майстерності 
вчителя мистецтва в процесі 

реалізації нового змісту 
інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-
2 класах на засадах Нової української 

школи

Мистецька 
складова 

професійної 
діяльності 

вчителя

Педагогічна 
складова 

професійної 
діяльності 

вчителя

Концептуальні 
засади викладання 
мистецтва

Концептуальні 
засади розвитку 
педагогічної 
майстерності

інтеграція
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