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Змістове наповнення підручника відповідає 
Типовим освітнім програмам з інтегрованого 
курсу «Мистецтво», розробленим 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
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Успішне навчання за підручником 
забезпечать:

* чітка структуризація навчального 
матеріалу та апарат орієнтування;
* ретельно продумана система творчих 
завдань і аналізу мистецьких творів;
* компетентнісний підхід;
* цікаві ілюстрації, фотографії, малюнки,  
схеми, приклади поетапного виконання 
творчих завдань, поради від майстрів;
* наявність цікавих творчих та ігрових 
завдань для індивідуальної, парної, 
групової діяльності і за вибором учнів.



ТЕМАТИКА
навчального року

І семестр

ІІ семестр

Презентатор
Нотатки до презентації
Умовні позначення допомагають орієнтуватися в змісті підручника. 



Презентатор
Нотатки до презентації
Ретельно підібраний матеріал сприяє всебічному художньо-естетичному розвитку особистості дитини, освоєнню нею культурних цінностей, творчому самовираженню другокласників у різних видах мистецької діяльності, формуванню ключових, мистецьких предметних і міжпредметних компетентностей 



Зміст підручника спрямовано на формування ключових 
мистецьких та міжпредметних компетентностей, засвоєння  
культурних цінностей, що сприятиме всебічному мистецькому 
розвитку, творчому самовираженню особистості кожної дитини в  
різних видах мистецької діяльності на основі інтеграції мистецтв. 



Пізнання мистецтва та набуття досвіду художньо-творчої діяльності 
школярів  ґрунтується на використанні комплексу педагогічних, 
мистецьких, цифрових технологій. 
Зміст підручника спрямовано на задоволення інтересів, потреб 
четвертокласників у пізнанні мистецтва на основі виконання  
художньо-творчих і творчо-пошукових завдань, через сприймання 
мистецьких творів, осмислення та інтерпретацію їхнього змісту, аналіз 
художніх образів, спів та імпровізацію, рухи й музикування з 
використанням засобів виразності різних видів мистецтв.



У мистецькій мандрівці Країною музичного мистецтва школярі 
навчаються записувати в електронні або паперові блокноти свої перші 
репортажі та музичні враження. Протягом навчального року збирають 
колекції улюблених музичних творів та нових пісень, виконаних 
самостійно і записаних за допомогою диктофона на власних ґаджетах.



У мистецькій подорожі Країною візуальних мистецтв діти начаються
робити замальовки і начерки в альбомах чи блокнотах, а також 
зберігати на власних ґаджетах фотогалереї своїх творчих робіт, 
улюблених відеороликів та художніх знімків. 



Підручник містить цілісну систему художньо-творчих завдань і вправ, під 
час виконання яких школярі навчаються створювати образи природи,  
людей і тварин, відкривають нові сторінки в живописі, графіці, 
скульптурі й архітектурі, народному декоративному мистецтві. Діти  
пізнають нові техніки рисунку, ліплення, аплікації, роботи з природним 
матеріалом тощо.



Система художньо-творчих музичних, театральних  завдань і вправ (як 
індивідуальних, парних, так і  групових, колективних) спонукає дітей до 
набуття досвіду в пізнанні музичних образів, втілення власних творчих 
ідей в імпровізації, музикуванні, набуття майстерності у вокальній, 
хореографічній діяльності, пізнання загадок створення театральних та 
хореографічних образів, образів кіно, мультиплікації, цирку.



Відкриттям навчального року стане ознайомлення з мистецтвом фотографії 
та набуття першого досвіду створення власних фотообразів.



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



Лейтмотивом третьої теми підручника є художні образи народного мистецтва. Тема
спрямована на виховання національної свідомості й гідності, любові до рідного краю та свого
народу, що реалізується на основі народної і професійної музики, народної хореографії,
заглиблення в народне музичне мистецтво та художні промисли й ремесла України, вивчення
зразків українського фольклору та художніх ремесел, ознайомлення з досягненнями сучасного
українського мистецтва та художніми пам’ятками України.



Перегляд майстер-класів
«Мистецтво. 4 клас»

https://youtu.be/-ZNZ_9tiLVY
https://youtu.be/q8Dx9ULtAGs

Презентатор
Нотатки до презентації
З майстер-класами можна ознайомитися на сайті видаництва – перейшовши за посиланням підручники для 2 класу

https://youtu.be/-ZNZ_9tiLVY
https://www.youtube.com/watch?v=-ZNZ_9tiLVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ZNZ_9tiLVY&feature=youtu.be
https://youtu.be/q8Dx9ULtAGs
https://youtu.be/q8Dx9ULtAGs
https://youtu.be/q8Dx9ULtAGs












Вивчення кожної теми закінчується 
мистецькою подорожжю.



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 4 класу
• Мистецтво. Конспекти уроків. 4 клас (авт. Кондратова Л. Г.)
Запропонований посібник містить календарно-тематичний план уроків для 
організації занять з учнями 4 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. 4 клас (авт. 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. 4 клас (авт. 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 4 класі за підручником Л. Кондратової. Запропонований матеріал 
допоможе розвитку художніх здібностей, творчої уяви й логічного мислення 
четвертокласників. 



ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАСІБ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ «МИСТЕЦТВО. 4 клас»

Комплекс мистецької 
інформації:

графічної, текстової,
фото, аудіо, відео



Відеоперегляд майстер-класів

https://youtu.be/-ZNZ_9tiLVY

https://www.youtube.com/watch?v=-ZNZ_9tiLVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ZNZ_9tiLVY&feature=youtu.be
https://youtu.be/-ZNZ_9tiLVY


Календарне 
планування, 
медіадодаток

www.bohdan-books.com
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Презентатор
Нотатки до презентації
Зміст овне наповнення підручника має опору на життєвий і творчий досвід дітей, мотивує до художньо-творчої діяльності, сприймання та інетрпретанції творчів мистецтва, а також допомагає здійснювати комунікацію школярів через мистецтво



www.bohdan-books.com
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