
МИСТЕЦТВО
ПІДРУЧНИК ДЛЯ 2 КЛАСУ 

закладів загальної середньої освіти

Пропонуємо Вашій увазі підручник «Мистецтво. 2 клас» автори Островський Володимир Михайлович
та Федун Галина Павлівна. Котрий є переможцем у Всеукраїнському конкурсі проектів підручників 

для початкових класів. 



● Підручник «Мистецтво» розроблений відповідно до нового Державного 
стандарту початкової освіти, що забезпечує реалізацію Концепції Нової 
української школи, та типових освітніх програм, розроблених під 
керівництвом О.Савченко та Р.Шияна, за якими будуть навчатися учні 2 
класу в новому навчальному році.
● Зміст підручника відповідає типовим освітнім програмам МОН України, 
розробленим О.Савченко Р. Шияном, охоплює всі змістові лінії Державного 
стандарту початкової освіти з музичного та образотворчого мистецтва та 
дозволяє забезпечити цілісність навчального-виховного процесу.
●Авторами враховано вікові особливості другокласників.
Практична спрямованість підручника презентована через цікаві та 
нестандартні завдання та запитання для учнів.







● Як організувати процес навчання так, щоб учні полюбили мистецтво, 
пізнали його таємниці? Суттєвою допомогою вчителю в цьому стане 
підручник. Саме тому автори кожен урок ретельно продумали, цікаво й 
пізнавально для учнів висвітлили кожну тему.
● Структура підручника проста і зручна для сприйняття.
Кожна тема охоплює зміст 2 уроків – музичного та образотворчого 
мистецтва.
● Кожен урок, представлений у розгортці, полегшує процес роботи 
другокласників, є доцільним і зручним.





● Музичне мистецтво розповідає про явища природи, рух, шум, 
виражає стан душі та зображає характер.



● Учні знайомляться, як автор музики зобразив два різні характери. 
А виконання ритмічної вправи, побудованої на тексті пісні, 
забезпечує повторення як тривалість звуків, так і підкреслює 
характер змісту слів.



●Розучування пісні «Учімся» звучить як настанова на майбутнє.



●Подача нового матеріалу супроводжується лаконічними 
поясненнями та схемами чи малюнками.
● Образотворче мистецтво – мистецтво, що творить образи які 
ми можемо бачити.
● Творчість художника дає можливість висловити свої думки та 
почуття на картині.
● Тема уроку знайомить учнів, як і коли зародилось мистецтво.



● Взірці картин допомагають учням осягнути і зрозуміти тему уроку. 

● А виконання малюнків учнями закріплюють поданий матеріал.



● Поглиблює пізнавальний процес того, як пов’язане музичне мистецтво з 
природою звуків. 
● Прослуховування музики Едварда Гріга «Ранок» дає можливість чітко відчути 
стан природи, зображений за допомогою музичних інструментів. 
● А завдання зобразити у зошиті ранкову пору направляє учнів у світ мистецтва і 
кольорових барв, що і поєднує мистецтво музичне та образотворче.



● В образотворчому мистецтві поглиблюють розуміння та 
сприйняття теми і допомагають учням казково і водночас правдиво 
зображати світ так, як вони його сприймають.



● Джерелом натхнення в художників завжди була природа, а 
виконання учнями простих зображень допомагає сприймати образи 
природи, навчає різними засобами мистецтва зображати дійсність.



● Ця тема у музичному мистецтві дає можливість учням увійти в глибину музичного 
твору, який зобразив композитор різними засобами виразності – мелодією, темпом, 
гучністю та технікою виконання.
● Прослуховуючи музичний твір Антоніо Вівальді «Осінь», учні поринають в чарівні 
звуки музики, які характеризують осінню пору, а споглядання репродукції картини 
«Осінь» доповнює уяву учнів.

● Музичне мистецтво за допомогою 
різних музичних звуків може створити 
безліч образів, передати настрій та 
почуття, а виконання вокальної вправи 
нагадує учням про різні за висотою 
звуки та їх тривалості.



● Пісня «Кращі друзі на землі» завершує та доповнює тему уроку і своїм 
характерним виконанням підкреслює, що жодна осіння пора не може засмутити 
вірних друзів.



● В образотворчому мистецтві знайомить учнів з наукою про 
кольори і кольорознавство та поділ основних кольорів на дві групи, 
теплі і холодні кольори.



● Репродукції картин різних авторів дають можливість відчути подих цих 
кольорів.
● Доповнюють тему уроку віршовані тексти, а для закріплення теми учні 
малюють пейзаж або листочки осінньої пори за власним вибором.





● Тема допоможе учням при аналізі, інтерпретації та оцінюванні інформації 
в матеріалі, що прослуховується на уроці – а саме «Політ джмеля» 
М. Римського-Корсакова з опери «Казка про царя Салтана».



● Учні характеризують музичний твір і наводять ще й інші приклади 
зображення руху в мистецтві, а ритмічна вправа доповнює 
пояснення руху.



● Хвилинка для відпочинку, що подана в підручнику віршованим 
текстом, поєднує всі види діяльності на уроці і підводить до 
виконання пісні «Ой заграйте, дударики».

● Висновок по темі учні зроблять самі.



● Зображення руху в образотворчому мистецтві подано у підручнику 
різними зображеннями, які можна споглядати як на картинках, так і в 
природному середовищі.



● Цікавою дітям є техніка 
роздмухування краплин 
фарби на папері, що 
підкреслює зображення руху 
на малюнку.



● Тема подана у підручнику прослуховуванням щедрівки «Ой сивая
зозуленька» та розучуванням мелодії щедрівки «Щедрівочка щедрувала» за 
нотним текстом.
● Учні самі аналізують, розповідають та діляться враженнями новорічних 
обрядів.



● До вірша «Через поле, через ліс…» діти придумують власні 
мелодії, а розучування щедрівки доводить, що учні легко можуть 
вивчати простенькі мелодії за нотним текстом.





● В образотворчому мистецтві розвиток теми вибудувано так, щоб учні 
могли зрозуміти, що народні обряди - це не тільки щедрівки, а й предмети 
ужитково-декоративного мистецтва, оскільки на Новий рік прикрашають 
традиційними символами одяг, ялинку чи інші ужиткові предмети.





У навчально-методичний комплект входить: 

• Музичне мистецтво. Робочий зошит. 2 клас
Островський В.М

• Образотворче мистецтво. Альбом. 2 клас
Федун Г.П.

• Мистецтво. Конспекти уроків. 2 клас
Островський В.М., Федун Г.П. 

• Мистецтво. Електронна складова підручника. 2 клас
Островський В.М., Федун Г.П. 

Слухання музики, розучування та виконання пісень.

• Музичне мистецтво. Робочий зошит. Електронна складова 2 клас
Островський В.М

Слухання музики, розучування та виконання пісень.

• Образотворче мистецтво. Альбом. Електронна складова 2 клас
Федун Г.П.

• Мистецтво. Календарне планування. 2 клас
Островський В.М., Федун Г.П. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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