
МИСТЕЦТВО
ПІДРУЧНИК ДЛЯ 3 КЛАСУ 

закладів загальної середньої освіти

Пропонуємо Вашій увазі підручник «Мистецтво. 3 клас» 
(автори Островський Володимир Михайлович та Федун Галина Павлівна), 

котрий є переможцем у Всеукраїнському конкурсі проєктів підручників для початкових класів. 

В.М. Островський,  Г.П. Федун



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





ЗМІСТ



● 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 третьокласників, є доцільним і зручним.





● Мистецтво — вид діяльності, що відтворює дійсність у конкретно-
художніх образах через почуття і переживання.
● Музичне мистецтво за допомогою майстерного викладу музичних 
звуків утворює мелодико-ритмічну основу музичного твору, що передає 
почуття та настрій людини, різні події нашого життя, природні явища 
тощо.



● Виконання ритмічної вправи забезпечує повторення тривалості звуків
і нагадує, яку роль відіграє розмір такту у кожному записі.



● Розучування пісні «Добрий день, матусю Україно» налаштовує на 
патріотичний настрій і прививає любов до своєї Батьківщини.



● У підручнику представлено твори, що належать до різних мистецтв. 
● Запитання спонукають до логічного мислення, розвивають творчу уяву 
та інтерес до вивчення звичаїв рідного краю.
● Творчість художника дає можливість висловити свої думки та почуття 
на картині.



● Взірці картин допомагають учням осягнути і зрозуміти тему уроку. 
● Дібрано пізнавальний матеріал про символіку українських квітів, значення 
кольору стрічок у вінку.



● Практична робота сприяє розвитку творчих здібностей дітей, носить 
особистісно-зорієнтований характер.
● А виконання малюнків 
учнями закріплюють 
поданий матеріал.



● Поглиблює пізнавальний процес про елементи та розвиток музичної мови.
● Прослуховування музики Антоніо Вівальді «Літо» дає можливість чітко 
відчути стан природи, зображений за допомогою музичних звуків. 

● А прослуховування 
«Мелодії» В.Косенка
наводить на думку, що 
головним образом твору є 
мелодія, яка надає музиці 
яскравого колориту і 
становить її характер.



● Виконання вокально-ритмічної вправи дає можливість пригадати не тільки 
тривалість, а й висоту кожної ноти, що і привчає учнів до співу мелодії, 
записаної за нотним текстом.
● Групове 
виконання пісні 
«Добрий день, 
матусю Україно» 
спонукає учнів 
звернути увагу на 
образний зміст, 
у якому передано 
почуття та настрій 
завдяки вдалому 
поєднанню 
поетичного тексту 
та мелодії.



● Твори образотворчого мистецтва допомагають учням краще зрозуміти та 
сприйняти тему, казково і водночас правдиво зобразити світ так, як вони 
його сприймають.
● Художники пишуть картини, передають цю красу фарбами на полотні. 
Вони змішують кольори на палітрі, утворюючи різні відтінки.



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

● Запропоновано учням 
виконання творів на основі літніх 
вражень створіть пейзаж 
«Метелики в лузі» (акварель, 
воскові олівці). Щоб передати 
яскравість кольору, легкість 
простору та ніжність метеликів, 
використайте акварельні фарби.



● Ця тема у музичному мистецтві дає можливість учням увійти в глибину 
музичного твору, який зобразив композитор різними засобами виразності –
мелодією, зміною гучності та інтонацією.
● Прослуховуючи музичний твір гумористичного характеру В.Косенка
«Гумореска», допоможе учням зрозуміти, як музичне мистецтво за допомогою 
різних музичних звуків може передати настрій та почуття.



● У своєму музичному творі «Експромт» Микола Лисенко підкреслив, як 
мелодійна виразність і легкість темпу мелодії надають музиці особливого 
блиску і краси.

● Виконання вокальної 
вправи дає можливість 
учням згадати все про 
звукоряд.



● Пісня «Посмішка» завершує та доповнює тему уроку і своїм характерним 
виконанням підкреслює, що жодна осіння пора не може нікого засмутити.



● Представлено зразки мистецьких творів гумористичного характеру.
● Українці славляться добрим гумором. Художники-графіки створюють дружні 
шаржі або карикатури, які можуть поліпшити настрій і розсмішити.



● Виконання практичної роботи сприяє розвитку в учнів творчих здібностей.
● Неможливо уявити цирк без клоуна. Він з’являється в перерві між 
номерами, щоб розвеселити публіку.



● Тема допоможе учням аналізувати та оцінювати інформацію в матеріалі, 
що прослуховується на уроці, а саме «Осінній етюд» (інструментальний твір у 
супроводі оркестру) і дізнатись як від музичної інтонації залежить яскравість, 
характер та настрій твору.



● Характеризуючи музичний твір, учні наводять приклади, що характеризують 
настій, а віршований тест, що поданий до однієї з вокальних вправ, заставляє 
учнів вникнути як в нотний, так і поетичний текст, щоб знайти правильну 
відповідь.



● Осіння краса надихає митців створювати неповторні твори.

● Висновок по темі учні зроблять 
самі, розучивши пісню.



● Аналіз творів 
мистецтва.



● Представлено зразки учнівських робіт творчого характеру.





● Тема подана у підручнику прослуховуванням щедрівки «Ой там за горою» 
та її виконанням за нотним текстом.
● Учні самі аналізують, розповідають та діляться враженнями новорічних 
обрядів.



● Кожної зимової пори всі діти з нетерпінням чекають настання Нового року, 
прикрашають іграшками лісову красуню-ялинку, готують щедрівки, вітальні 
листи та бажають всім щастя і здоров’я у Новому році.



● Вдало дібрано ілюстрації із зображення зимових розваг школярів.

● Зима — напрочуд весела пора року. 
Повсюди іскриться сніг, і так 
спокусливо виблискують ковзанки у 
дворах... Скільки різноманітних ігор 
приносить ця пора дітворі!



● Зима дарує багато ідей для цікавих ігор, 
творчості. Важливим пунктом передноворічної 
підготовки є прикраса будинку і пошук численних 
подарунків. Можна створити особливий 
новорічний декор власними руками.

● Для розвитку уваги 
запропоновано логічні 
завдання.



У навчально-методичний комплект входить: 

• Музичне мистецтво. Робочий зошит. 3 клас 
Островський В.М

• Образотворче мистецтво. Альбом. 3 клас 
Федун Г.П.

• Мистецтво. Конспекти уроків. 3 клас 
Островський В.М., Федун Г.П. 

• Мистецтво. Електронна складова підручника. 3 клас 
Островський В.М., Федун Г.П. 

Слухання музики, розучування та виконання пісень.

• Музичне мистецтво. Робочий зошит. Електронна складова 
3 клас 

Островський В.М
Слухання музики, розучування та виконання пісень.

• Образотворче мистецтво. Альбом. Електронна складова 
3 клас 

Федун Г.П.

• Мистецтво. Календарне планування. 3 клас 
Островський В.М., Федун Г.П. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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