
МИСТЕЦТВО
ПІДРУЧНИК ДЛЯ 4 КЛАСУ 

закладів загальної середньої освіти

Пропонуємо Вашій увазі підручник «Мистецтво. 4 клас» 
(автори Островський Володимир Михайлович та Федун Галина Павлівна), 

котрий є переможцем у Всеукраїнському конкурсі проектів 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 та М.Савченко, за яким будуть 
навчатися учні 4 класу в новому навчальному році.
● Зміст підручника відповідає типовій освітній програмі МОН України, 
розробленій Р.Шияном та М.Савченко, охоплює всі змістові лінії 
Державного стандарту початкової освіти з музичного та 
образотворчого мистецтва та дозволяє забезпечити цілісність 
навчального-виховного процесу.
● Авторами враховано вікові особливості четвертокласників.
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 четвертокласників, є доцільним і зручним.







● Волелюбний дух українців і їхнє прагнення до незалежності ніколи не 
зникали, бо жили в історичних піснях і думах, створених народом.



● Виконання ритмічної вправи допоможе повторити поняття тривалості 
звуків і нагадає, яку роль відіграє розмір такту у кожному записі.



● Розучування пісні «Світ шкільний» прививає любов до рідних 
вчителів.



● 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 українську символіку, її походження та 
значення для народу.



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



● Озайомлює з культурою і побутом нашого народу.
● Проста, яскрава, емоційна мелодія народної пісні відразу лягає на
слух.

● Прослуховування «Української
симфонії» Михайла Калачевського
звучить дещо поетично, спокійно та 
лірично, що викличе у слухачів
відповідні емоції.



● 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 
«Світ шкільний» спонукає 
учнів звернути увагу на 
образний зміст, у якому 
передано почуття та настрій 
завдяки вдалому поєднанню 
тексту та мелодії.



● Твори образотворчого мистецтва допомагають учням краще зрозуміти та 
сприйняти тему, демонструють різноманіття народного мистецтва, його
яскравість та самобутність.
● Митці у свої творах використовують рослини-символи та техніки, 
притаманні різним регіонам України.



● Українська символіка служить джерелом для багатьох митців. Майстри
спростили зображення рослин — стилізували природну форму, проте
зберегли основні ознаки, які вирізняють їх серед інших.

● Учням зпропоновано намалювати вітальну листівку, використовуючи
стилізовані зображення квітів.



● В різних видах мистецьких творів кожного народу митці відображали любов
до батьківщини, рідної природи, вдячність героям і захисникам своєї країни.
● Ця тема дає можливість учням довідатися про те, які риси найбільш 
притаманні українським пісням та, завдяки запропонованим музичним творам, 
зрозуміти які почуття композиції здатні викликати. 



● Учні довідаються більше про найкращих представників українського 
мистецтва та внесок, який ті зробили в його розвиток.

● Ритмічний діалог – чудова вправа для учнів.



● Пісня «Квітуча Україна» наповнена любов'ю до рідного краю та 
милуванням його красою.



● Представлено зразки мистецьких творів, виконаних олійними фарбами.
● Повторення вже знайомих учням термінів, таких як картина з подвійним 
змістом.



● Виконання практичної роботи сприяє розвитку в учнів творчих здібностей.
● Люди вірять, що птахи приносять щастя. Тому радіють
їхньому поверненню навесні, а восени з сумом
проводжають у теплі краї.



● Тема допоможе учням ознайомитися з важливою сторінкою історії Батьківщини. 
Козацькі думи — це геніальна пісенна біографія нашого народу. З її рядків постає образ 
воїна і трудівника, котрий віками виборював свою незалежність. Позначення 
динамічних відтінків у музиці дозволить учням розрізняти нові тонкощі музичних творів.



● Виконуючи мелодію, учні вчитимуться прослідковувати динамічні відтінки у
різних її частинах.



● Розучування козацької пісні сприятиме піднесенню патріотичного духу.

● Висновок по темі 
учні зроблять самі, 
розучивши пісню.



● Аналіз творів мистецтва.



● Запропоновано визначення, які допоможуть краще орієнтуватися у 
творах та виробах мистецтва.



● Представлено зразки учнівських робіт творчого характеру з деталями 
виконання та запропоновано виліпити власну пластиліну скульптуру.



● У зимовому обрядовому циклі найбільш поширені колядки та щедрівки. У 
щедрівках оспівується настання Нового року, побажання на новий урожай та 
достаток. У колядках домінує мотив вселюдської радості з нагоди появи на світ 
Божого Сина Ісуса Христа. Групи колядників провідували кожну родину і разом з 
колядуванням розігрували театралізовану виставу — вертепне дійство. 



● Розучування пісні-колядки «Свято Божого Різдва».



● Зима — найбагатша пора року на усілякі святкування, розваги та веселощі.

● Багата історія, стародавні звичаї спричинили появу в Україні різноманітних
культурних традицій.



● Щоб ялинка виглядала красиво і незвично, слід подбати про її 
оздоблення. Зробити цікаві новорічні вироби дуже легко. Побільше 
фантазії, трішки уяви — й іграшки готові!



У навчально-методичний комплект входить: 

• Музичне мистецтво. Робочий зошит. 4 клас 
Островський В.М.

• Образотворче мистецтво. Альбом. 4 клас 
Федун Г.П.

• Мистецтво. Конспекти уроків. 4 клас до підручника для 4 
класу авторів Островський В.М., Федун Г.П. 

С.В. Гусак, Ю.В. Золота

• Мистецтво. Електронна складова підручника. 4 клас 
Островський В.М., Федун Г.П. 

Слухання музики, розучування та виконання пісень.

• Музичне мистецтво. Робочий зошит. Електронна складова 
4 клас 

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

• Образотворче мистецтво. Альбом. Електронна складова 
4 клас 

Федун Г.П.

• Мистецтво. Календарне планування. 4 клас 
Островський В.М., Федун Г.П. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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