
Методичні рекомендації  

щодо навчання змісту мистецької освітньої галузі (5 клас)  

у 2022-2023 навчальному році 

Сучасне навчання, і мистецьке, зокрема, ґрунтується на засадах 

компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, інтегрованого 

підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних 

стандартах, навчальних планах, програмах. Мистецтво – особлива форма 

відображення дійсності. Саме уроки освітньої галузі «Мистецтво» допоможуть 

учням подолати емоційний страх, дискомфорт тощо.  

У 2022-2023 навчальному році масово розпочинається, зокрема, у  

5 класах, упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти 

(затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020  

№ 898) (https://cutt.ly/tZD1AnU). 

Освітній процес навчання мистецтву в 5 класі рекомендуємо 

організувати відповідно до нормативних документів: 

– щодо створення безпекових умов для здійснення освітнього процесу у 

закладах загальної середньої освіти (інформація Міністерства освіти і науки 

України щодо особливостей організації нового 2022-2023 н.р. та рекомендації 

першочергових кроків із підготовки до нього (https://cutt.ly/7ZZsvs6) [5, 9, 10]; 

– щодо дотримання виконання дій, відповідно до інструкції, під час 

сигналу «Повітряна тривога» (алгоритм дій для вчителів у разі проведення 

занять і увімкнення сигналів тривоги розміщений на сайті Міністерства освіти 

і науки України, що розроблений на основі рекомендацій ДСНС України  

https://cutt.ly/FZZs33k) [4]; 

– щодо дотримання протиепідеміологічних заходів, з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (Постанова головного 

державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я від 

06.09.02021 № 10 «Про затвердження протиепідеміологічних заходів у 

закладах загальної середньої освіти на період карантину у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» [11]; 

– щодо підтримки психологічного та емоційного стану учнів (матеріали 

для використання – на сайті Сумського ОІППО, у розділ «Сторінка методиста», 

(рубрика «Учителю мистецтва», тека «Учителю мистецтва в умовах воєнного 

стану») – https://cutt.ly/FZZdzhp); 

Варто щоранку о 09 год. 00 хв. згадати хвилиною мовчання загиблих 

унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (Указ 

Президента України Володимира Зеленського від 16.03.2022 № 143/2022 «Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України»). 

Зазначаємо, Державний стандарт базової середньої освіти – документ, у 

якому окреслено мету, вимоги до результатів навчання здобувачів освіти на 

кожному циклі навчання в межах освітньої галузі, зокрема, мистецької 

освітньої галузі.  
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Для досягнення результатів навчання, визначених Державним стандартом 

базової середньої освіти, розроблено модельні навчальні програми з 

навчальних предметів та інтегрованих курсів, визначених Типовою освітньою 

програмою (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 

«Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти»).  

Водночас, заклад загальної середньої освіти, обираючи модельну 

навчальну програму, створює на її основі навчальну програму закладу освіти. 

Зазначаємо, що в цьому випадку, – необхідно пам’ятати про академічну 

доброчесність і збереження авторства модельної навчальної програми.  

Звертаємо увагу: мистецьку освітню галузь реалізують за допомогою  

4 модельних навчальних програм інтегрованого курсу «Мистецтво» та  

1 програми міжгалузевого курсу «Драматургія і театр». Програми розміщено 

на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України 

(https://cutt.ly/vZZAFRg) та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

(https://cutt.ly/XZZAHOF ).  

Наголошуємо, що Типовою освітньою програмою на реалізацію 

мистецької освітньої галузі і, відповідно інтегрованого курсу «Мистецтво», 

рекомендовано 2 години. Для повноцінної реалізації освітньої галузі і 

досягнення обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом базової середньої освіти (додаток 20), у навчальному плані закладу 

освіти рекомендовано виділяти 2 навчальні години на тиждень [1]. 

Акцентуємо увагу: за наявності в закладі освіти відповідного кадрового 

потенціалу, інтегрований курс «Мистецтво» рекомендовано реалізовувати 

двома вчителями – учителем образотворчого мистецтва і вчителем музичного 

мистецтва. Для реалізації такої моделі навчання, заклад освіти, на основі 

обраної модельної навчальної програми, складає навчальну програму закладу 

освіти, виокремлюючи у ній 2 складові: «Мистецтво: музичне мистецтво»; 

«Мистецтво: образотворче мистецтво». Водночас, наголошуємо, що 

необхідною умовою реалізації завдань мистецької освітньої галузі є 

дотримання інтегративного підходу через узгодження програмового змісту і 

результатів навчання з різних видів мистецтва. Тому, необхідною умовою є 

упровадження інтегрованого курсу «Мистецтво» протягом усього навчального 

року, не виділяючи його складові (музичну, образотворчу) в окремі навчальні 

періоди (семестри).  

У разі навчання змісту інтегрованого курсу «Мистецтво» двома 

вчителями з відповідною фаховою підготовкою (учитель музичного мистецтва, 

учитель образотворчого мистецтва), закладом освіти, на основі модельної 

навчальної програми, створюється навчальна програма закладу освіти, де 

виокремлюється дві складові за видами мистецтва «Мистецтво: музичне 

мистецтво», «Мистецтво: образотворче мистецтво». Відповідно – у класному 

журналі для кожної складової відводяться окремі сторінки,  на яких після назви 

інтегрованого курсу через двокрапку прописується уточнення: «Мистецтво: 

музичне мистецтво», «Мистецтво: образотворче мистецтво» [7].  
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У разі визначення закладом освіти на опанування цього курсу мінімальної 

кількості годин – заклад освіти створює відповідну навчальну програму.  

Зазначимо, що кожна з модельних навчальних програм інтегрованого 

курсу «Мистецтво» повною мірою відображають результати навчання, 

зазначені у Державному стандарті базової середньої освіти.  Модельна 

навчальна програма міжгалузевого курсу «Драматургія і театр» частково 

реалізує результати навчання двох освітніх галузей – мовно-літературної та 

мистецької. Тому, цей міжгалузевий курс може впроваджуватися у закладі 

освіти водночас з інтегрованим курсом «Мистецтво», а не замість нього –  для 

внутрішньогалузевих і міжгалузевих зав’язків, більш детального 

ознайомлення учнів із одним із видів мистецтва – театральним. Саме тому, у 

навчальному плані закладу освіти не рекомендовано заміщувати інтегрований 

курс «Мистецтво» міжгалузевим інтегрованим курсом «Драматургія і театр».   

Одним із провідних принципів реформи «Нова українська школа» 

визначено дитиноцентризм – максимальне наближення навчання й виховання 

до конкретної дитини, орієнтація на потреби учня (учениці), створення 

психологічного комфорту, розкриття потенціалу кожного (кожної). 

У цьому контексті освітній процес дітей у п’ятому класі необхідно 

планувати з максимальним упровадженням принципу наступності у навчанні.  

Урахування принципу наступності необхідно для ефективного 

планування освітнього процесу в 5 класі й досягнення очікуваних результатів 

навчання, визначених програмою. Учителю мистецтва необхідно зрозуміти, з 

яким мистецьким досвідом діти прийшли у п’ятий клас (зокрема, ураховуючи 

факт, що в багатьох закладах загальної середньої освіти уроки мистецтва у 

початковій школі проводять учителі початкових класів). 

Доцільно у перші тижні навчання, для подальшого планування освітнього 

процесу, установити рівень і обсяг мистецького досвіду п’ятикласників – 

уміння, знання тощо, яким володіють учні. І тільки на базі цього досвіду 

вибудовувати подальше навчання. Для цього вчителю необхідно скористатися 

методом педагогічного спостереження, завдяки якому у різних видах 

мистецької діяльності учнів – співі, ритмізації, різноманітній образотворчій 

діяльності, обговоренні творів мистецтва тощо, можна встановити рівень 

навченості дітей в галузі мистецтва. Не рекомендовано проводити спеціальні 

діагностичні роботи або подібні види діяльності, що виконують контрольно-

оцінювальну функцію. Увесь процес діагностики для дітей має відбуватися 

природньо та безстресово. 

Зважаючи на обставини, що склалися в країні у зв’язку з російською 

агресією, навчання дітей у попередньому семестрі могло відбуватися в різних 

умовах. Ймовірно, що умови взагалі були відсутні. Тому, педагогам слід 

максимально лояльно на початку навчального року на основі діагностики-

спостереження, здійснювати повторення (або вивчення) важливого 

навчального матеріалу, який діти мали опанувати у попередньому 

навчальному семестрі. І тільки на основі дитячого мистецького досвіду 

конструювати подальший освітній процес.  



Плануючи освітній процес на уроках мистецтва в контексті реалізації 

Державного стандарту базової середньої освіти [1], слід спрямувати свою увагу 

на такі ключові аспекти – домінування компетентностного та діяльнісного 

підходів у навчанні. Адже сьогодні недостатньо просто засвоїти окремі знання, 

набути певні уміння, важливо навчитись їх застосовувати як у типових, так і в 

нестандартних, нових для дитини ситуаціях. Це дає змогу сформувати ціннісне 

ставлення до цих знань, навчитись адаптуватись та шукати шляхи ухвалення 

рішень у різноманітних ситуаціях. Тобто, навчання мистецтву не має 

окреслюватися в межах уроку, мистецький досвід, який дитина набуває, має 

поширюватися і застосовуватися в різних її життєвих  ситуаціях. 

Зазначаємо, що для реалізації цих завдань у дитини мають системно і 

послідовно формуватися предметні мистецькі (музичні, образотворчі тощо) 

компетентності – мистецькі знання, уміння і ставлення, які дитина вільно могла 

би застосовувати у житті.  

Звертаємо увагу,  Державний стандарт і модельні навчальні програми не 

визначають кількісну чи якісну складову інформації (мистецького змісту), яку 

дитина має засвоїти у процесі навчання. Провідними є результати навчання, які 

мають проявлятися через певні дії учнів – як вияв сформованості у них 

визначених умінь, розуміння мистецьких понять,  виявлення емоційного 

ставлення тощо. Тож, актуальним стає переформатування методів і прийомів 

навчання від ілюстративно-пояснювальних – до інтерактивних, дослідницьких 

тощо, що сприятиме формуванню у підлітків потреби в активному здобутті 

нових знань та умінь, позитивного емоційного ставлення до пізнання, розвитку 

критичного мислення тощо. Учитель самостійно обирає освітні технології, 

види мистецької діяльності учнів, мистецькі твори для сприймання 

(орієнтуючись на  критерій їх високої художньої якості), визначає обсяг годин 

для опанування розділу (теми) програми і досягнення учнями очікуваних 

результатів навчання тощо.   

Ефективним методичним інструментом  у доборі мистецького контенту 

та різних видів діяльності для уроку є підручники та інше навчально-

методичне забезпечення. Акцентуємо увагу, що підручник – це, щонайперше, 

навчальне видання для учнів. Водночас, кожен із підручників – це  відібраний 

і системно викладений мистецький контент, збагачений різноманітними 

методичними (система запитань) і дидактичними (різні види навчальних 

завдань) матеріалами. Тому, підручники можуть стати вагомою методичною 

допомогою вчителю під час підготовки до уроку і його конструюванні. 

Зазначимо, що для учнів 5 класу різними авторськими колективами створено 

підручники інтегрованого курсу «Мистецтво», що мають гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Їх електронні версії 

розміщено в електронній бібліотеці Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» (https://lib.imzo.gov.ua/). Також для оптимізації 

пошуку програмового та навчального контенту для 5 класів  у розділі «Нова 

українська школа» на сайті Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» розміщено «Навчально-методичну скарбницю» 

(https://cutt.ly/oZZDOHS), де систематизовано й увідповіднено модельні 
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навчальні програми та новостворене навчально-методичне забезпечення. 

Реалізація діяльнісного підходу в 5 класі на уроках мистецтва 

здійснюється через різноманітні форми практичної діяльності учнів, у процесі 

чого відбувається їхнє самовираження у співі (зокрема виконанні 

одноголосних та багатоголосних творів, спів в ансамблі та хорі), 

інструментальному музикуванні, малюванні, ліпленні, конструюванні тощо, де 

виявляється творчість, ініціативність, формується і розвивається здатність 

співпрацювати з іншими людьми. Зазначимо, що ці якості особистості можуть 

активно розвиватися у процесі, коли вчитель дає можливість учню вибору для 

виконання практичного завдання,  підтримує прояви дитячої оригінальності, 

спонукає учнів до прояву різних мистецьких ініціатив (виконання улюблених 

пісень, власних інтерпретацій виконання творчих робіт, зокрема, із 

застосуванням цифрових та медіа ресурсів), організації арт-мобів тощо; коли 

педагог планує і системно навчає дітей співпрацювати у парах, малих та 

великих групах або виконувати обрані мистецькі проєкти [7].  

Зазначимо, що діяльність на уроках мистецтва – це також обговорення 

творів мистецтва, виявлення емоційно-ціннісного ставлення до них, аналіз їх 

змісту тощо. У процесі цього виду діяльності ефективно формуються і 

розвиваються такі наскрізні вміння, як уміння висловлювати власну думку, 

здатність логічно обґрунтовувати позицію, критично мислити тощо. Саме 

тому, під час конструювання кожного уроку у 5 класі (як і в інших класах 

навчання), учителю  необхідно залучати  різні прийоми і методи щодо 

сприймання та аналізу-інтерпретації творів мистецтва учнями.  

Звертаємо увагу, що оцінювання результатів навчання учнів має бути 

орієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до 

обов’язкових результатів навчання у мистецькій освітній галузі, визначені 

Державним стандартом базової середньої освіти [1]: уміння демонструвати  

(презентувати) результати власної творчості, здатність пояснити свій задум, 

критично оцінити власні успіхи і досягнення тощо. Це вміння слід формувати 

в учнів системно та послідовно, адже вміння критично оцінити свої можливості 

та якнайкраще представити свої досягнення іншим є актуальним і необхідним 

у сучасному світі. 

Звертаємо увагу, в освітній процес, зокрема й в мистецьку освітню галузь, 

системно і послідовно впроваджується інтегрований підхід. Зокрема, у 

початковій школі він реалізується, переважно, на засадах тематичної 

інтеграції. У базовій середній школі, окрім тематичної, застосовуються й інші 

види інтеграції, зокрема, естетико-мистецтвознавча (художньо-мовна, 

жанрова, художньо-стильова тощо). Наприклад, опанування учнями  

особливостей мови різних видів мистецтва у 5 класі (ця ідея є наскрізною в усіх 

модельних навчальних програмах інтегрованого курсу «Мистецтво») може 

здійснюватися в межах тематичної інтеграції, коли та чи та світоглядна тема 

розкривається через сприймання-інтерпретацію творів різних видів мистецтва, 

художньо-творчу діяльність дітей та ознайомлення з особливостями мови 

мистецтва. Водночас, учні можуть досліджувати багато мистецтвознавчих 



понять – суголосих в різних видах мистецтва (як от, ритм, контраст, штрих 

тощо), що є виявом внутрішньо мистецтвознавчої інтеграції [6]. 

Зазначимо, що інтегрований підхід – не має бути самоціллю. В освітньому 

процесі це має бути збалансовано і педагогічно доцільно. Під час 

конструювання уроку мистецтва для розкриття, емоційного посилення певної 

світоглядної теми навколо домінантного виду мистецтва (зазвичай, це – 

музичне і образотворче мистецтво) доцільно «залучати» твори інших видів 

мистецтва. Таким чином, на уроці певну тему розкривають завдяки «мові» 

одного (домінантного) виду мистецтва, а твори інших видів доповнюють і 

збагачують загальне сприйняття. 

Оцінювання досягнень учнів в галузі мистецької освіти необхідно 

здійснювати відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» у площині формувального та підсумкового видів оцінювання.  

У документі зазначено, що кожен учень має право на справедливе, 

неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне 

оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття 

ним освіти [2]. 

У процесі оцінювання рекомендуємо послуговуватися рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання навчальних досягнень 

учнів 5-6 клсів які здобувають освіту відповідно до Державного стандарту 

базової середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 

01.04.2022 № 289 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти») [8]. 

Ураховуючи провідний принцип нової української школи – 

дитиноцентризм, оцінювання має бути, щонайперше, особистісно 

орієнтованим, і віддзеркалювати динаміку розвитку дитини, визначати її 

особисті переваги, досягнення у пізнавальній, художньо-творчій, іншій 

діяльності. Таке оцінювання  (формувальне) триває постійно упродовж 

навчання дитини у школі й зорієнтовує вчителя на спостереження за 

навчальним поступом кожного учня. При цьому особливості дитини можуть 

впливати на темп навчання, що призводить до того, що вона може досягати 

вказаних результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу чи 

рівня. 

Формувальне оцінювання може здійснюватися у формі само- та 

взаємооцінювання, зокрема учні співставляють досягнутий результат своєї 

діяльності з її метою, аналізують успіхи і причини індивідуальних невдач у 

вивченні навчального матеріалу та визначають можливі шляхи  їх  

подолання [3].   

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є очікувані 

результати навчання учнів, визначені модельною навчальною програмою. Їх 

використовують: для організації постійного спостереження за динамікою 

формування певних умінь та навиків що співвідносяться з очікуваними 

результатами та особистим розвитком учня; для обговорення навчального 

поступу з учнями та їхніми батьками або особами, які їх опікують. 



Варто зазначити, що формувальне оцінювання є важливим і необхідним 

підґрунтям для підсумкового оцінювання – визначення співвідношення 

реальних результатів навчання очікуваним результатам, зафіксованим у 

навчальних програмах. Адже ці види оцінювання є реальними показниками 

формування і розвитку кожної дитини: ставлення дитини до мистецької 

діяльності, її активність та ініціативність, її особистісне зростання у порівнянні 

з її попередніми досягненнями (формувальне оцінювання); досягнення дитини 

у різних видах діяльності відповідно до очікуваних результатів навчання, 

визначених модельною навчальною програмою (підсумкове оцінювання). 

Очікувані результати навчання, визначені програмою, є чітким 

орієнтиром і для підсумкового оцінювання, адже від того, як учень виявляє 

(демонструє) той чи інший очікуваний результат навчання, установлюється 

рівень його досягнення, зокрема: 

початковий – учень не виявляє (або здебільшого не виявляє) визначеного 

очікуваного результату навчання; 

середній – учень виявляє визначені результати за допомогою педагога (або 

переважно за допомогою чи спонуканням); 

достатній – учень самостійно виявляє визначені очікувані результати 

навчання; 

високий – учень самостійно виявляє визначені результати, виявляє їх у 

нестандартних навчальних ситуаціях, проявляє ініціативність, творчість, 

оригінальність. 

У мистецькій освітній галузі рівень досягнення обов’язкових результатів 

навчання Державного стандарту базової середньої освіти і, відповідно, у 

модельних навчальних програмах як досягнення очікуваних результатів 

навчання на певний період навчання встановлюється через: 

– вияв обізнаності учня (учениці) у сфері мистецтва, зокрема розуміння 

особливостей того чи того виду мистецтва (мови, жанрів тощо);  

– демонстрацію учнями (ученицями) практичних умінь у галузі 

мистецтва; 

– виявлення учнями (ученицями) естетичного ставлення –  емоційного, 

оцінного, критичного, до творів мистецтва, різних мистецьких явищ 

повсякдення, власної творчості та творчості інших.  

Саме тому, оцінювання результатів навчання у мистецькій освітній 

галузі має спрямовуватися за зазначені вище критеріями: пізнання та аналіз 

інтерпретація творів мистецтва; практична мистецька діяльність; емоційне 

ставлення до мистецтва.  

Звертаємо увагу, результати підсумкового оцінювання кожного учня 

мають бути інтегровані з урахуванням усіх видів діяльності на уроках з усіх 

видів мистецтва – пізнання та аналіз-інтерпретація творів мистецтва, 

практична діяльність в галузі мистецтва, виявлення естетичного ставлення 

(емоційного, оцінного, критичного), види комунікації через мистецтво.  

Сучасне покоління дітей потребує пошуку нових  шляхів пізнання 

мистецтва, тому ефективним є поєднання традиційних методів і прийомів 

навчання із сучасними, зокрема інтерактивними, дослідницькими та іншими. 



Головне – максимально залучати різні форми і види діяльності, ураховуючи 

вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток учнів  

5 класів, їхні особливі освітні потреби. 
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