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Державний 
стандарт базової 
середньої освіти
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www.bohdan-books.com

Типова освітня програма 
«Мистецтво» для учнів 5-9 
класів



МАТЕРІАЛ ПІДРУЧНИКА СПРЯМОВАНО НА 
РЕАЛІЗАЦІЮ МЕТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ 

ГАЛУЗІ
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Формування ключових та предметних мистецьких 

компетентностей (музичних, образотворчих, хореографічних, 

театральних, екранних)



Особливості шкільного віку учнів 8 класів
www.bohdan-books.com
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Підлітковий вік — складний відповідальний період
становлення особистості, формування соціальної
спрямованості та моральної свідомості: моральні погляди,
судження, оцінки інтересу до внутрішнього світу, інтенсивного
розвитку самосвідомості.
Моральні переконання ще не є нестійкими, але в дітей
з'являються власні погляди, оцінки, які можуть швидко
змінюватись.
В учнів зявляється потреба в самоповазі, в самоствердженні,
орієнтація на майбутнє: мрії, ідеали, перспективні плани,
віддалена мета.
Завданням педагогів - розвивати вольову поведінку
школярів, використовуючи емоційно привабливі цілі,
підтримувати їх наміри, таланти.



Ціннісне ставлення до мистецтва
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Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як
основи естетичного виховання і художнього сприйняття
дійсності:+розвиток пізнавального інтересу до мистецтва,
навичок сприймання та аналізу художніх творів; здатності
до творчої діяльності у мистецькій сфері; розвиток
мистецьких смаків, емоцій, почуттів і культури мислення
та поведінки.
Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного
розвитку особистості: розвиток здатності цілеспрямовано
сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;
здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва,
творчої діяльності у мистецькій сфері; потреби у
спілкуванні з мистецтвом;
•Формування системи мистецьких знань, понять,
термінів, тлумачень.



Інтереси школярів в сфері мистецтва
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Модель сучасного вчителя 
мистецтва
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Методична скарбничка вчителя

Структура 
уроків

Форми і методи 
роботи

Планування 
роботи

Оцінювання 
навчальних 
досягнень

Форми і види

дослідницької  
індивідуальної 

роботи 

Види перевірки 
знань

Типологія уроків

Види творчих 
робіт

Методика 
викладання 
предмету:

Позаурочна 
діяльність з 
предмету

Проєктна
діяльність

Наочний та 
інформаційний 

супровід 
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Календарне планування
Поурочне

планування

Планування індивідуальної 
дослідницької роботи

МАН

Планування позаурочної 

виховної роботи, 
гурткової діяльності
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ТВОРЧІСТЬ – МАЙСТЕРНІСТЬ – ПРОФЕСІОНАЛІЗМ -ДОСВІД
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Комбінований 
урок

(традиційний) 

Урок уведення 
в тему

Урок 
заглиблення в 

тему

Урок 
узагальнення 

знань

Підсумковий 
урок

Нетрадиційні 
типи уроків
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Структурні компоненти 
комбінованого уроку

Організаційний 
момент

Мотивація до 
навчання

Актуалізація 
опорних знань, 

перевірка творчих 
завдань

Новий матеріал 
для засвоєння

Аналіз твору 
мистецтва

Практична робота
Узагальнення 

знань, підсумок 
уроку

Оцінювання 
навчальних 
досягнень

Рефлексія Творчі завдання
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Запитання

Віртуальна подорож

Перегляд відео-
ролику

Інтерв’ю

Ігрова ситуація



Актуалізація опорних знань, 
перевірка творчих завдань

• Усні види робіт: індивідуальні, парні, групові, 
• колективні (доповідь, розповідь, захист проєкту).
• Письмові види робіт: есе, міні-твір, таблиця, 
• схема, вправи, відповіді на запитання, тести 
• Творчі форми: ребуси, кросворди, загадки, 
• замальовки, вірші, інсценізації, театральні міні-

постановки, міні-театри, передачі тощо.
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Форми і методи роботи під час 
засвоєння нового матеріалу

• Робота з підручником, енциклопедією, 
словником, презентацією;

• Робота з таблицями, схемами, виконання 
завдань у робочому зошиті;

• Перегляд відео-уривків, роликів, документальних 
фільмів, сприймання музики, перегляд презентацій, 
віртуальна подорож музеями;

• Дослідницька, пошукова, творча робота, 
виконання проєктів
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Новий матеріал для засвоєння

Інтерактивна 
міні-лекція

Розповідь,

мандрівка 

Дискусія,

проєкт

Комбінована 
лекція-

практикум

Семінарське 
заняття

Пояснення, 
ілюстрування

www.bohdan-books.com

www.bohdan-books.com



Твори 
мистецтва

Творча пізнавальна діяльність учнів
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Повний аналіз твору

Порівняльний аналіз 
творів

Вибірковий аналіз 
твору
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Повний мистецькій аналіз твору – це аналіз твору, який передбачає наступну схему:
назву твору, автора, відомості про створення твору або відомості про автора (за
необхідністю), характеристика стилю, жанру, форми, техніки виконання,
характеристика засобів виразності та образів твору, надання характеристики власних
спостережень або власних вражень, думок, узагальнень, співставлень тощо.
Вибірковий аналіз - цей вид аналізу твору мистецтва містить основні характеристики
засобів виразності твору або окремих елементів твору, які дозволяють відстежити
власні враження учнів (учня) після перегляду або прослуховування твору мистецтва.
Порівняльний аналіз – вид аналізу твору, який здійснюється у порівнянні різних творів
мистецтва, що відносяться до одного або різних видів мистецтва, одного або різних
стилів, жанрів мистецтва, який дозволяє не тільки порівняти, але й визначити спільні і
відмінні риси (стилів, технік, жанрів, авторських манер, авторських задумів тощо) та
дізнатися про власне відношення переглядчів, слухачів до мистецького твору.
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Усна відповідь
Тести
Робота в парах
Індивідуальна робота
Робота в групах
Заповнення схеми
Складання пазлів, 
Виконання 
інтерактивних ( в тому 
числі електронних) 
завдань
Ігрові методи, 
дослідження
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Різновиди практичних робіт

Ліплення, 
аплікація

Пано, макет, 
колаж

Замальовка, 
нарис

Постановка, 
інсценізація, 

програма

Міні-книжка, 
буклет, міні-

енциклопедія, 

Літературна, 
музична 
творчість
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Нетрадиційні типи уроків

Урок-
екскурсія

Урок-проєкт
Урок-

вікторина

Домінантний 
урок

Урок-
подорож

Урок-диспут
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Сприймання 
творів
Аналіз 
творів

Практична 
творча 
робота

Інформаційн
і зупинки. 
дослідження

Робота в 
групах
Творчі 
завдання 
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Вибір маршруту

Розподіл ролей

Виконання практичних завдань 
і проведення досліджень

Презентація  результатів 
експедиції

Підсумок, рефлексія 
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Гра-драматизація Хвилини з мистецтвом       Усний журнал  
Година милування                              Тематична дискотека 
Уявна подорож              Зустріч               Турнір ораторів            

Свято-презентація 
Моделювання                          Колективна творча справа

Виставка творчих робіт 
Виставка–ярмарок Театральна вистава       Жива газета             

Диспут                  

Художня галерея                             Турнір 



Автор: Кондратова Л. Г. 

Зробіть замовлення підручника на сайті 
ua.lokando.com     www.bohdan-books.com

Навчально-методичний комплект 
- Підручник «Мистецтво. 8 клас»
- Робочий зошит для учнів
- Книга для вчителя (конспекти уроків) 
- Інтерактивні конспекти для вчителя
- Електронна складова (аудіо- та відео-
файли, ілюстрації, презентації, тестові 
завдання) 
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ТЕМА 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

www.bohdan-books.com

www.bohdan-books.com



Навчальні теми за семестрами
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• Завдання: робота з ілюстраціями,  
відповіді на запитання дослідницького 
характеру, робота зі схемами, 
таблицями 

• Виконання творчих завдань у різних 
видах діяльності: малювання, 
виготовлення макетів, виконання 
пісень, сприймання музичних творів, 
відео-перегляд, театралізація

• Словничок: нові поняття для 
засвоєння
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• Основні характеристики мистецького 
стилю, що вивчається, досягнення стилю, 
теоретичні відомості про стильові 
особливості розвитку різних видів мистецтва 

• Аналіз та інтерпретація творів мистецтва 
за поданими питаннями

• Узагальнення і закріплення вивченого 
матеріалу за наведеними питаннями

• Творчі домашні завдання: індивідуальні, 
парні, групові, колективні проекти; підготовка 
електронних портфоліо
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Види мистецтва, представлені в підручнику
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Своєрідність підручника: 
ознайомлення з модними тенденціями минулого

Одяг, взуття, аксесуари

Зачіски

Косметичні 
засоби
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Новий матеріал для засвоєння

схема

текст з ілюстрацією словничок
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Короткі відомості про шедеври мистецтва
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Теорія мистецтва

www.bohdan-books.com

www.bohdan-books.com



Сходинки пізнання:
аналіз творів мистецтва 
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Палітра творчих завдань:
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Завдання на порівняння творів мистецтва, 
визначення характерних рис
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Створення макетів споруд
за детальними інструкціями
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Творчі завдання з образотворчого мистецтва

www.bohdan-books.com

www.bohdan-books.com



Завдання на визначення характерних рис певного 
стилю в тому чи іншому виді мистецтва 
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Творчі завдання з музичного 
та театрального мистецтв
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Виконання пісень
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Мистецькі проєкти, віртуальні подорожі
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural


Узагальнення і закріплення знань, творче 
завдання
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Вітчизняні пам’ятки культури минулого: 
уроки, присвячені українському мистецтву 
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Уроки узагальнення знань
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Підсумкові уроки: тестові та творчі завдання
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Цифрові технології на уроках 
мистецтва
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Види творчих робіт за допомогою цифрових 
технологій
• Кліп, ролик, слайд-шоу
• Презентація
• Колекція, запис виконання пісні, попурі
• Буклет, візитівка, реклама, плакат
• Фото-колаж, репортаж
• Комп'ютерна графіка 
• Дизайнерське оформлення
• Електронний альбом, публікація, пост
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Презентації до кожного уроку
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Слайд-шоу
відео, ролики
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Слайд-шоу, 
відео, ролики
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Слайд-шоу, 
відео, ролики
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Слайд-шоу, 
відео, ролики



Мистецтво
Підручник для 8 класу

загальноосвiтнiх навчальних закладiв
Л. Г. Кондратова
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