На допомогу методисту, № 5, 2019
До нового 2019/2020 н.р.

Комунальний вищий навчальний заклад
«ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
21050 м.Вінниця, вул.Грушевського, 13, тел./факс 55-65-60,
E-mail: bil@mail.vinnica.ua

Відділу культури та мистецтва
тел. 55-65-80
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІН МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У 20192020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
(За матеріалами МОН України)
Зміст мистецької освітньої галузі може реалізовуватися як через
інтегрований курс «Мистецтво» (1,2, 8,9,10, 11 класи), так і через окремі
предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне
мистецтво (1-7 класи). Вибір здійснюється з урахуванням фахової
підготовки кадрового складу педагогічних працівників школи та
погоджується педагогічною радою. За умови обрання закладом загальної
середньої освіти окремого викладання через окремі предмети, у робочому
навчальному плані зазначаються окремі навчальні предмети: «Мистецтво:
образотворче мистецтво», «Мистецтво: музичне мистецтво», – на які
відводиться по 1 годині на тиждень.
Звертаємо увагу на те, що Нова українська школа приділяє вагому увагу
розвитку творчості (креативності) та емоційного інтелекту – якостей
особистості, необхідних їй упродовж життя (за даними висновків світових
експертів) та визначених Законом України «Про освіту» (ст. 12), якостей, що
активно розвиваються у процесі різних видів мистецької діяльності – спів,
малювання, гра на дитячих музичних інструментах, імпровізація,
інсценізація, активне сприймання творів мистецтва для розуміння їх впливу
на людину. Саме тому у Державному стандарті початкової освіти та Типових
освітніх програмах (мистецька освітня галузь) зроблено вагомий акцент на
формування в межах цієї освітньої галузі таких мистецьких умінь, які б
ефективно сприяли розвитку дитячої творчості, творчому та особистісному
самовираженню, активному (діяльнісному) збагаченню емоційного досвіду.
Упродовж навчання у початковій школі у дітей мають системно
формуватися виконавські уміння та навички, характерні для кожного
окремого виду художньої діяльності: опанування графічних, живописних,
декоративних технік, знайомство з правилами композиції, кольорознавства,
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ліплення тощо (з образотворчого мистецтва); формування вокальних та
хорових навичок (з музичного мистецтва); набуття елементарних акторських
та хореографічних умінь під час театралізацій, інсценізацій, рольових ігор,
рухів під музику тощо. Водночас, в контексті інтегрованого навчання
відбувається формування поліхудожніх умінь та якостей (здатність до
порівняння мови різних видів мистецтва, відтворення різних явищ через
музичні інтонації, малюнок, рух, жест, «оживлення» творів образотворчого
мистецтва, візуалізація музики тощо).
Необхідною умовою реалізації завдань мистецької освітньої галузі є
дотримання інтегративного підходу у навчанні, який може розглядатися у
декількох значеннях:
(у вузькому) через узгодження програмового змісту в межах галузі між
різними навчальними предметами (за умови автономного викладання
«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»);
(у широкому) через узгодження предметів мистецької освітньої галузі із
змістом інших освітніх галузей (наприклад, сприймання музичного твору,
мультфільму тощо на заняттях з вивчення мови), за умови дидактичної
доцільності і коректності використання того чи іншого матеріалу.
Акцентування освіти на реалізацію компетентнісного підходу зумовлює
рельєфне визначення компетентностей, які формуються засобами мистецтва,
зокрема, у процесі:
 усного висловлювання своїх вражень від мистецтва; оцінювання
власної художньо-творчої діяльності (вільне володіння державною мовою/
здатність спілкуватися рідною).
 здійснення елементарних розрахунків (наприклад, для встановлення
пропорцій, запису ритму тощо) (математична компетентність).
 спостереження, дослідження і відтворення довкілля та явищ природи
засобами мистецтва (компетентності у галузі природничих наук, техніки і
технологій, екологічна компетентність);
 самостійного
(чи за
допомогою
дорослого)
використання
інформаційних технологій для отримання мистецької інформації, художнього
творення (інформаційно-комунікаційна компетентність);
 формування уміння визначати власні художні інтереси, досягнення і
потреби; прагнення доцільно використовувати свій час для пізнання,
сприймання, творення мистецтва (навчання впродовж життя);
 співпраці з іншими, зокрема участі у мистецьких заходах, прикрашанні
середовища, де живе та навчається; прояву відповідальності за особистий і
колективний результат; використання мистецтва для отримання задоволення
(впливу на власний емоційний стан) (громадянські та соціальні
компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності,
прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням
рівних прав і можливостей);
 виявлення шани до народних традицій, мистецтва рідного краю;
толерантного ставлення до мистецтва різних народів (культурна
компетентність);
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прояву бажання ділитися своїми творчими ідеями; творчої ініціативи
та намагання її реалізовувати, зокрема через втілення у практичній
художньо-творчій діяльності (індивідуальній і колективній); презентації
результатів власних мистецьких досягнень (підприємливість та фінансова
грамотність);
 сприяння
і підтримка бажання впроваджувати нові ідеї
(інноваційність).
Формування ключових компетентностей має відбуватися системно і
природньо упродовж усього періоду навчання на уроках (чи у певних
навчальних ситуаціях), де це педагогічно доцільно: учитель має
застосовувати свій методичний інструментарій тільки у контексті реалізації
завдань мистецької освітньої галузі, тільки через відповідні мистецькі
трактування і приклади.
Звертаємо увагу, що Типова освітня програма дає можливості вчителю,
орієнтуючись на її вимоги і орієнтовний зміст, самостійно визначати
тематику навчання, обсяг годин на вивчення окремої теми, поурочний
розподіл опанування кожної теми тощо. Програма передбачає творче
ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, добору навчального
художнього матеріалу: кожен учитель має можливість обирати мистецькі
твори для сприймання та виконання учнями, орієнтуючись на критерій їх
високої художньої якості, тематику, цікавість для учнів і відповідність їх
віку. Вищеозначене відображається у календарно-тематичному плані
педагога на навчальний рік, відповідно до якого він (вона) здійснює навчання
здобувачів освіти.
Провідними видами діяльності відповідно до змістових ліній програми є
художньо-творча діяльність, пізнання мистецтва та комунікація через
мистецтво, у процесі яких відбувається формування і розвиток предметних
мистецьких компетентностей – музичних, образотворчих тощо.
Художньо-творча діяльність реалізується у формуванні виконавських
умінь та навичок з різних видів мистецтва, зокрема: через опанування
графічних, живописних, декоративних технік, знайомство з основами
композиції, кольорознавства, ліплення тощо (з образотворчого мистецтва);
розвиток ритмічного чуття, вокальних та хорових (з музичного мистецтва),
акторських та елементарних танцювальних умінь тощо. Велике значення
упродовж першого циклу навчання має надаватися розвитку ритмічного
чуття, імпровізаціям, різного роду експериментам (наприклад, з кольорами,
звуками), а також підтримці дитячих ідей та ініціатив у прикрашанні,
естетизації навколишнього середовища, що значно розширює можливості
дітей у власному творчому вияві – художньому самовираженні. Окрім того,
важливо привчати дітей не тільки творити і самовиражатися, але й
презентувати результати власної творчості, брати участь у шкільних
мистецьких заходах (концертах, виставках, інсценізаціях тощо), а з часом
виявляти ініціативу їх створення, спілкуватися з друзями та знайомими про
мистецтво. Пізнання мистецтва відбувається, як через художньо-творчу
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діяльність, так і активне сприймання творів різних видів мистецтва та
знайомства з особливостями їхньої художньо-образної мови. Звертаємо
увагу, що пізнання мови мистецтва (зокрема нотної грамоти) має відбуватися
в ігровій формі і тільки в контексті її практичного застосування: наприклад
під час виконання невеликих вокальних поспівок чи відтворення ритмічних
послідовностей.
З першого дня спілкування з мистецтвом дітей слід привчати уважно
(щоуроку) слухати і споглядати твори мистецтва, виявляти (в тому числі
висловлювати) власні враження, шукати зміст, розуміти, яким чином він
розкривається (через характеристику художньої мови). Водночас, у процесі
обговорення творів мистецтва не слід вдаватися до суто мистецтвознавчого
аналізу, а застосовувати різні методичні прийоми та методи для зацікавлення
учнів та їх занурення у зміст твору. Системно і послідовно дітей потрібно
привчати визначати, описувати емоційні стани, викликані почутим,
побаченим, формувати культуру емоційного сприймання й реагування на твір
мистецтва.
Система оцінювання результатів навчання в мистецькій освітній галузі
ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня (учениці).
Оцінюється не рівень недоліків і прорахунків, а
рівень прогресу
особистісних досягнень, тому критерієм перевірки та оцінювання результатів
мистецької освіти є динаміка особистісного розвитку учня (учениці).
Безперечно, певну роль у мистецькій сфері відіграють спеціальні художні
здібності (музичний слух, вокальні дані, відчуття ритму, кольору, пропорцій,
симультанне образне сприймання тощо), які можуть впливати на освітні
результати учнів. Проте для створення об’єктивності системи оцінювання,
перевірка має інтегрувати з одного боку досягнення учнів у різних видах
діяльності відповідно до показників успішності, визначених освітньою
програмою («Очікувані результати навчання здобувачів освіти»), з іншого їх ставлення до мистецької діяльності, активність та ініціативність, що дасть
можливість ефективніше відслідкувати особистісний зріст учня (учениці),
оцінити його (її) роботу в освітній діяльності і саморозвитку. Додатковими
засобами стимулювання пізнавальної активності учнів є самооцінка та
оцінювання результатів спільної діяльності за попередньо визначеними
критеріями.
У 2019-2020 навчальному році викладання дисциплін художньоестетичного циклу здійснюватиметься за новими навчальними програмами.
Для викладання предметів мистецької освітньої галузі за чинними
програмами та підручниками відділом культури та мистецтва КВНЗ
«Вінницька академія неперервної освіти» підготовлено навчальнометодичний комплекс, який включає:
- посібник для вчителя з мультимедійним додатком «Орієнтовне
календарно-тематичне планування та розробки уроків мистецтва для
2 класу» (автори: Федун С.І., Чорний О.В., Нагорнюк В.Г.);
- посібник для учня «Мистецтво. 2 клас. Набір карток для лепбуків»
(автори: Федун С.І., Чорний О.В.).
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У даних посібниках навчальний матеріал інтегрується через два вили
діяльності – образотворчу та музичну. І образотворча і музична діяльність
забезпечені різноманітними аудіо-візуальними матеріалами, що допоможуть
учителю максимально пожвавити навчальний процес, зацікавити школярів і
підвищити рівень їх навчальних досягнень. У посібнику для учнів крім
карток для інтерактивних лепбуків школяра знаходяться аркуші для
виконання художніх робіт з вправами для розвитку дрібної моторики руки та
«підказками» для творчого малювання (образотворча діяльність). Крім
карток з музики є і зошит із текстами для розучування пісень,
проілюстрований відповідними зображеннями (музична діяльність).
Зауважимо, що аналогічними навчально-методичними комплексами,
створеними на базі відділу культури та мистецтва КВНЗ «Вінницька академія
неперервної освіти», можна скористатись для викладання предметів
художньо-естетичного циклу з 1 по 9 класи.
Під час підготовки вчителів до уроків мистецтва у 10-11 класах радимо
використовувати періодичні фахові видання, зокрема науково-методичний
журнал «Мистецтво та освіта».

5

