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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ 

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО»  

 У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Завершився надзвичайно складний 2021/2022 навчальний рік. Було 

непросто усім учасникам освітнього процесу. Пандемія та війна внесли 

корективи у звичний режим роботи. Однак ми змогли! Подолати труднощі, 

прийняти виклики та отримати новий досвід. Ми сподіваємось, що Ви 

перебуваєте у безпеці і продовжуєте працювати у ці нелегкі та важливі дні для 

нашої країни. Дякуємо вам за готовність і бажання продовжувати робити свою 

справу – навчати дітей, не забуваючи і про власне самопочуття та 

оптимальний для кожного особистісно-професійний баланс. Бажаємо вам 

витримки, терпіння і усвідомлення вашої важливої ролі. Цінуємо і поважаємо 

кожного з вас, ваше прагнення і вмотивованість до самовдосконалення!  

Бережіть себе! Слава Україні! 

У 2022/2023 навчальному році освітня реформа «Нова українська 

школа» продовжує крокувати у базову школу. За новим Державним 

стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 та новими модельними 

навчальними програмами, що реалізують цей стандарт освіти, почнуть 

працювати учні 5 класів усіх закладів загальної середньої освіти України. 

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегрований курс для 5-6 класів 

«Мистецтво», до якого створено модельні навчальні програми. 

послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст 

інтегрованого курсу (навчального предмета) та види навчальної діяльності 

учнів. Всі модельні навчальні програми розроблено на основі Державного 

стандарту базової середньої освіти. До кожної з модельних навчальних 

програм, авторськими колективами та авторами створено підручники, зміст 

яких відповідає потребам сучасного учнівства. Для ефективного орієнтування 

у новоствореному навчальному контенті Інститутом модернізації змісту освіти 

підготовлено ресурс «Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи», де 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=1559956736


усі навчальні та навчально-методичні матеріали розподілено за освітніми 

галузями Державного стандарту базової середньої освіти та відповідно до 

модельних навчальних програм. 

Інтегрований курс «Мистецтво» вивчається за модельними навчальними 

програмами та за навчальними програмами, які вчителі можуть розробляти 

самостійно або об’єднавшись у професійні спільноти (при викладанні курсу 

двома спеціалістами). Навчальна програма розробляється на основі модельної 

навчальної програми, але не копіює її. Вона визначає послідовність 

досягнення результатів навчання учнів з курсу, описує зміст та види 

навчальної діяльності учнів, орієнтовну кількість годин, необхідних на її 

впровадження та систему і критерії оцінювання предмета. Навчальна програма 

деталізує результати навчання – від очікуваних результатів за розділом та 

темою до очікуваних результатів кожного уроку. 

Розроблена навчальна програма схвалюється педагогічною радою 

закладу освіти, затверджується його керівником та синхронізується з 

освітньою програмою закладу освіти. Рекомендуємо для використання в 

роботі і ресурс «Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи» 

(Мистецька освітня галузь - МИО), що містить модельні навчальні програми, 

підручники і посібники для 5 класу закладів загальної середньої освіти, що 

мають відповідні грифи  Міністерства освіти і науки України. 

Рекомендації  щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5–6 класів, 

які здобувають освіту за новим Державним стандартом базової середньої 

освіти» (відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 01 

квітня 2022 р. № 289) розміщено за посиланням: https://osvita.cv.ua/wp-

content/uploads/2022/04/Dodatok-do-nakazu-MON-vid-01.04.22r.-289.pdf  

Орієнтовний перелік інструментів формувального оцінювання наведено у 

Додатку 1. за посиланням: 

 https://osvita.ua/doc/files/news/834/83419/Metodychni-rekomendatsiyi-

pilotnym-shkol.pdf  

Витяг з ресурсу «Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи» 

(Мистецька освітня галузь - МИО) 

Модельна 

навчальна програма 

Навчально-методичне забезпечення 

Модельна навчальна 

програма «Мистецтво. 5-6 

класи» (інтегрований курс) 

для закладів загальної 

середньої освіти (авт. 

Кондратова Л. Г.). 

"Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Кондратова Л.Г., Федун С.І., Чорний О.В.)) 

Модельна навчальна 

програма «Мистецтво. 5-6 

класи» (інтегрований курс) 

для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Масол 

Л. М., Просіна О. В.). 

"Мистецтво"підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Масол Л.М.); 

"Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт.Гайдамака О.В., Лємешева Н.А.; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=1489654466
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=1489654466
https://osvita.cv.ua/wp-content/uploads/2022/04/Dodatok-do-nakazu-MON-vid-01.04.22r.-289.pdf
https://osvita.cv.ua/wp-content/uploads/2022/04/Dodatok-do-nakazu-MON-vid-01.04.22r.-289.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/834/83419/Metodychni-rekomendatsiyi-pilotnym-shkol.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/834/83419/Metodychni-rekomendatsiyi-pilotnym-shkol.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=1489654466
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=1489654466
https://drive.google.com/file/d/1sQMkamUN1fNWNR3TPp5mPjAWFooeBjK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQMkamUN1fNWNR3TPp5mPjAWFooeBjK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQMkamUN1fNWNR3TPp5mPjAWFooeBjK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQMkamUN1fNWNR3TPp5mPjAWFooeBjK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQMkamUN1fNWNR3TPp5mPjAWFooeBjK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQMkamUN1fNWNR3TPp5mPjAWFooeBjK_/view?usp=sharing
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/Mystectvo_5_kl_Kondratova.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/Mystectvo_5_kl_Kondratova.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MuHajU0pMiPnv7lNWRvu8rrXoMYz6D7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuHajU0pMiPnv7lNWRvu8rrXoMYz6D7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuHajU0pMiPnv7lNWRvu8rrXoMYz6D7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuHajU0pMiPnv7lNWRvu8rrXoMYz6D7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuHajU0pMiPnv7lNWRvu8rrXoMYz6D7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuHajU0pMiPnv7lNWRvu8rrXoMYz6D7H/view?usp=sharing
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/5kl_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE2022%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/5kl_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE2022%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_5.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_5.pdf


 "Мистецтво" підручникінтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт. Аристова Л.С., Чен Н.В.); 

 "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт Рубля Т.Є.,  Мед І.Л., Наземнова Т.О., Щеглова Т.Л.); 

 Аудіо та відео до підручника; 

 Аудіо та відео матеріали до підручника; 

 Навчальні відео з образотворчої діяльності; 

Нотний додаток до підручника; 

Календарно-тематичне планування; 

 Календарно-тематичне планування (авт. О. Гайдамака, Н. Лємешева). 

Модельна навчальна 

програма «Мистецтво. 5-6 

класи» (інтегрований курс) 

для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Івасюк 

О. М.,  Комаровська О. А., 

Кізілова Г. О., Лємешева Н. 

А., Лобова О. В., Назар Л. Й., 

Чужинова І. Ю, Шулько О. 

А.). 

"Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої 

освіти (авт Кізілова Г.О.,, Гринишина Л.М.) 

Календарно-тематичне планування (авт. Кізілова Г.О., Гринишина Л.М.) 

  

Звертаємо вашу увагу: рекомендації щодо пілотування НУШ у 6 

класах (мистецька освітня галузь) за новим Державним стандартом базової 

середньої освіти буде надано пізніше. 

 

Реалізація інтегративного підходу на уроках мистецтва: 

навчальний поступ (початкова школа – базова середня освіта – 

профільна школа) 

З огляду на продовження у 2022/2023 навчальному році впровадження 

концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», пріоритетними залишаються завдання створення у 

закладах загальної середньої та початкової освіти освітнього середовища для 

реалізації інтегративного підходу до компетентнісно орієнтованого навчання, 

забезпечення умов для взаємодії учасників освітнього процесу на засадах 

педагогіки партнерства та в умовах психологічної комфортності. Саме тому, 

корисним для вчителів мистецтва стане перегляд низки вебінарів від авторів 

підручників, вчителів-практиків: 

✔ «Методичні прийоми викладання мистецтва в 3-4 класах НУШ» (отримаєте 

практичні поради про формування поліхудожніх умінь та якостей; ознайомитесь з 

новими методичними прийоми та методами для зацікавлення учнів та  ефективно 

налаштування роботи з учнями на уроках мистецтва під час дистанційного 

навчання).  

✔  «Зміст і технології викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у школі» (поняття 

«інтеграція» розглядається з 22 – 35 хвилини відео; художньо-педагогічні технології 

- з 35 по  55 хв.).  

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/5kl_Mistetsvo_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/5kl_Mistetsvo_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/%C2%ABMystetstvo%C2%BB%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/%C2%ABMystetstvo%C2%BB%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F.pdf
http://inform1.yakistosviti.com.ua/mystetstvo/5-klas
https://www.geneza.ua/sites/default/files/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8.pdf
https://www.geneza.ua/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.geneza.ua/sites/default/files/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%205.pdf
https://docs.google.com/document/d/1DHSBbdmAUafvhgFxoA52Pf0CL6704V40/edit
https://www.geneza.ua/sites/default/files/%D0%9A%D0%A2%D0%9F_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Prhqk11XDJri4ZtXANe2Za59HUoyMhFo/view?usp=sharing
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://aston.te.ua/userfiles/file/kalendarno_tematichne_planuvannya.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F1IR2reCIj8&t=8s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=F1IR2reCIj8&t=8s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=F1IR2reCIj8&t=8s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=F1IR2reCIj8&t=8s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=F1IR2reCIj8&t=8s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=312&v=7dCkg8r5gMY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=312&v=7dCkg8r5gMY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=312&v=7dCkg8r5gMY&feature=emb_logo


✔  «НУШ у базовій школі: авторська концепція викладання мистецтва в 5 класі 

відповідно до нової модельної навчальної програми. Підручник «Мистецтво. 5 клас» 

авторів О.Гайдамаки та Н.Лємешевої;   

✔ «Художньо-педагогічна драматургія інтегрованого уроку мистецтва та інноваційні 

технології і методи навчання»: переглянути з 2.25 до 8.15 хв.; проблемне навчання 

розглянуто з 11.30. до 12.49; 

✔ Видавництво «Генеза», в якому висвітлюється метод «Фасилітована дискусія», 

сторітелінг та інші  доцільні для використання на уроках мистецтва методи - 

починаючи з 43 хв. до 1.14; 

✔  Специфіка художньо-практичної діяльності на уроках інтегрованого курсу 

«Мистецтво»; 

✔ «Методичні підходи до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 5-х класах 

НУШ» Л.Аристова, Н.Чєн. 11.02.2022 р.  де розглянуто практичну діяльність з 19.24 

до 28.25 хв. (створення первісного оркестру із застосуванням техніки бодіперкашн, 

ігровий метод «Лего-цеглина», створення ритмічних ланцюжків, музикування на 

дзвіночках, чайн-барах, клавесах, музикування на віртуальних музичних 

інструментах: бандура, фортепіано, ударних інструментах, створення музикограм); 

інтерактивні завдання з використанням онлайн-платформи LearningApps  з 31.07. до 

34.57 хв.; проекти на уроках мистецтва, створення календаря, лепбука з 49.05. хв.; 

творчі завдання з образотворчого мистецтва, робота в групах, колективна робота з 

01.19. 

 У практиці впровадження концептуальних засад реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» доцільно скористатися навчально-

методичними посібниками для педагогічних працівників, електронні 

варіанти яких доступні для завантаження на сайті Інституту модернізації 

змісту освіти на сторінці електронної бібліотеки. а також на сайті НАПН 

України. Зокрема мистецька освітня галузь представлена навчально-

методичними посібниками для практичного застосування: 

✔ «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 

класах на засадах компетентнісного підходу» (авт. Масол Л. М.); 

✔ «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3-4 

класах закладах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» 

(авт. Масол Л.М.). 

✔ Навчально-методичного посібника «Нова українська школа: порадник для вчителя» 

(авт. Шиян Р. Б., Софій Н. 3., Онопрієнко О. В., Найда Ю. М., Пристінська М. С, 

Большакова І. О. За загальною редакцією Н. М. Бібік, доктора пед. наук, професора. 

✔ Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання 

(автор Масол Л.М.) Режим доступу:  https://core.ac.uk/download/pdf/32309575.pdf   

✔ Оптимізація методичного забезпечення уроків мистецтва в загальноосвітній 

школі/методичні рекомендації: мистецтво у старшій школі (О. А. Комаровська, Н. Є. 

Миропольська, С. А. Ничкало). Режим доступу: http://surl.li/ciaxe   

 

Проєктуючи мистецько-освітній процес учителю варто орієнтуватись на 

реалізацію мети мистецької освітньої галузі, окреслену у Державному 

стандарті як «цілісний розвиток успішної особистості у процесі освоєння 

https://fb.watch/bI4Tsuj2u5/
https://fb.watch/bI4Tsuj2u5/
https://fb.watch/bI4Tsuj2u5/
https://fb.watch/bI4Tsuj2u5/
https://www.youtube.com/watch?v=CI8jLzl21qU&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=CI8jLzl21qU&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=CI8jLzl21qU&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=CI8jLzl21qU&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://fb.watch/aXu2w55VCO/
https://fb.watch/aXu2w55VCO/
https://fb.watch/aXu2w55VCO/
https://www.youtube.com/watch?v=jWDbc5A7PsM&t=323s
https://www.youtube.com/watch?v=jWDbc5A7PsM&t=323s
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE
https://cutt.ly/lyP5Ay2
https://cutt.ly/lyP5Ay2
https://cutt.ly/lyP5Ay2
https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-ntegrovanogo-kursu-mistetstvo-u-1-2-klasakh-na-zasadakh-kompetentnsnogo-pdkhodu-avt-masol-l-m/
https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-ntegrovanogo-kursu-mistetstvo-u-1-2-klasakh-na-zasadakh-kompetentnsnogo-pdkhodu-avt-masol-l-m/
https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-ntegrovanogo-kursu-mistetstvo-u-3-4-klasakh-na-zasadakh-kompetentnsnogo-pdkhodu/
https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-ntegrovanogo-kursu-mistetstvo-u-3-4-klasakh-na-zasadakh-kompetentnsnogo-pdkhodu/
https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-ntegrovanogo-kursu-mistetstvo-u-3-4-klasakh-na-zasadakh-kompetentnsnogo-pdkhodu/
https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-poradnik-dlya-vchitelya-avt-shiyan-r-b-sofy-n-3-onoprnko-o-v-nayda-yu-m-pristnska-m-s-bolshakova--o-za-zagalnoyu-redaktsyu
https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-poradnik-dlya-vchitelya-avt-shiyan-r-b-sofy-n-3-onoprnko-o-v-nayda-yu-m-pristnska-m-s-bolshakova--o-za-zagalnoyu-redaktsyu
https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-poradnik-dlya-vchitelya-avt-shiyan-r-b-sofy-n-3-onoprnko-o-v-nayda-yu-m-pristnska-m-s-bolshakova--o-za-zagalnoyu-redaktsyu
https://core.ac.uk/download/pdf/32309575.pdf
http://surl.li/ciaxe
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text


мистецьких надбань людства; усвідомлення нею власної національної 

ідентичності в міжкультурній комунікації; формування в учня/учениці 

ключових і мистецьких предметних компетентностей, необхідних для 

художньо-творчого самовираження; розкриття креативного потенціалу, 

залучення до культурних процесів в Україні та за кордоном». На офіційному 

сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

можна ознайомитись із необхідними для роботи у НУШ за матеріалами: 

✔ Модельні навчальні програми;  

✔ Онлайн-презентація авторських концепцій підручників «Мистецтво» (5 

✔ клас) для ЗЗСО 21.02.2022; 

✔ Електронні версії підручників; 

✔ Ресурс «Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи; 

✔ Орієнтовний перелік інструментів формувального оцінювання; 

В рамках проєкту психологічної підтримки «Поруч» надані практичні 

рекомендації, як підтримати себе та близьких, керувати емоціями в складні 

часи, вгамувати біль і знайти себе в нових життєвих умовах, де знайти 

ресурси., ознайомитись з якими можна перейшовши за посиланням: 

https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-startuvav-proyekt-psihologichnoyi-

pidtrimki-poruch  

Рекомендуємо науково-педагогічним і педагогічним працівникам, для 

використання в професійній діяльності ресурси, що містять практики 

розвитку емоційного інтелекту: 

✔ Емоційний інтелект проти штучного: як навчити дітей розпізнавати свої емоції; 

✔ Як зрозуміти власні емоції? Підказка від нейробіологів; 

✔ Як вгамувати дитячу істерику; 

✔ Як відновити ресурси за допомогою музикотерапії; 

✔ Емоційне вигорання в батьків: що робити, якщо немає енергії; 

✔ Як учителю запобігти емоційному вигоранню; 

✔ Як навчитися бути вдячним: 5 вправ, які допоможуть підняти настрій у часи війни; 

✔ Учитель має бути емоційним: Як в іспанських школах навчають розуміти почуття; 

✔ Як не вигоріти вчителю: 5 порад для розвитку емоційного інтелекту; 

✔ Стійкість для стійких: 20 коротких відео із практиками для дітей і дорослих; 

✔ Відео-матеріал: Арт-педагогіка - «Крапка»; 

✔ Як гра на музичному інструменті приносить користь вашому мозку | TED-Ed 

українською; 

✔ Емоційний інтелект в умовах війни: ресурси для дітей та вчителів; 

✔ Стійкість для стійких. Ресурсна зустріч Світлани Ройз з учителями; 

 

 У викладанні мистецтва педагогам варто зосередитись на широкій палітрі 

методичного інструментарію, доцільності його відбору, врахування 

ціннісності його змісту, дотриманні принципу наступності. Зокрема, більш 

детально ознайомитись з : 

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-niprohramy
https://imzo.gov.ua/mystets-ka-osvitnia-haluz
https://imzo.gov.ua/mystets-ka-osvitnia-haluz
https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv-5-klas-2021---2022-roki
https://imzo.gov.ua/2022/04/06/v-instytuti-modernizatsii-zmistu-osvitypidhotovleno-resurs-navchal-no-metodychna-skarbnytsia-nush-5-6-klasy
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86195
https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-startuvav-proyekt-psihologichnoyi-pidtrimkiporuch
https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-startuvav-proyekt-psihologichnoyi-pidtrimkiporuch
https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-startuvav-proyekt-psihologichnoyi-pidtrimkiporuch
https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-startuvav-proyekt-psihologichnoyi-pidtrimkiporuch
https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-startuvav-proyekt-psihologichnoyi-pidtrimki-poruch
https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-startuvav-proyekt-psihologichnoyi-pidtrimki-poruch
https://osvitoria.media/experience/emotsijnyj-intelekt-proty-shtuchnogo-yak-navchyty-ditej-rozpiznavaty-svoyi-emotsiyi/
https://osvitoria.media/experience/emotsijnyj-intelekt-proty-shtuchnogo-yak-navchyty-ditej-rozpiznavaty-svoyi-emotsiyi/
https://osvitoria.media/experience/yak-zrozumity-vlasni-emotsiyi-pidkazka-vid-nejrobiologiv/
https://osvitoria.media/experience/yak-vgamuvaty-dytyachu-isteryku/
https://osvitoria.media/experience/yak-vidnovyty-resursy-za-dopomogoyu-muzykoterapiyi/
https://osvitoria.media/news/emotsijne-vygorannya-u-batkiv-shho-robyty-yakshho-nemaye-energiyi/
https://osvitoria.media/opinions/yak-uchytelyu-zapobigty-emotsijnomu-vygoryannyu/
https://osvitoria.media/experience/yak-navchytysya-buty-vdyachnym-5-vprav-yaki-dopomozhut-pidnyaty-nastrij-u-kryzovi-chasy/
https://osvitoria.media/experience/uchytel-maye-buty-emotsijnym-yak-v-ispanskyh-shkolah-navchayut-rozumity-pochuttya/
https://osvitoria.media/experience/yak-ne-vygority-uchytelyu-5-porad-dlya-rozvytku-emotsijnogo-intelektu/
https://nus.org.ua/articles/stijkist-dlya-stijkyh-20-korotkyh-video-iz-praktykamy-dlya-ditej-i-doroslyh/
https://www.youtube.com/watch?v=tbi4nYatUvw&ab_channel=%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=PEyI0JXnwzU&t=149s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BBSamTheMan
https://www.youtube.com/watch?v=PEyI0JXnwzU&t=149s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BBSamTheMan
https://www.youtube.com/watch?v=0vjDRgO5Su0&ab_channel=EdEra
https://www.youtube.com/watch?v=8jNQizhAmTg&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


✔ рекомендаціями щодо використання потенціалу мистецтва у розвитку художньо-

образного мислення; 

✔ особливостями персоніфікованого підходу «Збірника матеріалів міжнародної 

інтернет-конференції» ст. 385 ; 

✔ методичні рекомендації «Організація дистанційного навчання в школі; 

✔ практичні рекомендації щодо здійснення дистанційного/змішаного навчання; 

Учителю мистецьких дисциплін сьогодні важливо визначитись з 

пріоритетами власної педагогічної діяльності, серед яких чільне місце має 

займати творче застосування мистецького навчального контенту, що стане 

життєво необхідним для розвитку особистості учнів у сучасних освітніх 

реаліях.  

Тож, бажаємо вам натхнення і успіхів! Разом до Перемоги! 

Використані джерела: 

1. Сайт ДНУ  «Інститут модернізації змісту освіти»  

2. методичні рекомендації щодо викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво». 
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