
Реалізація змістових ліній та наскрізних умінь на уроках мистецтва 

методичні рекомендації 

 

 Мистецька освітня галузь в школі спрямована на розвиток емоційно-

почуттєвої сфери учнів, формування їхнього художньо-образного, 

асоціативного, критичного мислення; створення сприятливих умов для 

продукування нестандартних ідей, реалізацію власних творчих потреб у 

художній діяльності та пізнанні. Водночас, через образний зміст творів 

мистецтва, відкриваються можливості ефективно впливати на формування 

патріотизму, моралі та інших загальнолюдських цінностей в учнів. 

Метою мистецької освітньої галузі є цілісний розвиток успішної 

особистості у процесі освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення 

нею власної національної ідентичності в міжкультурній комунікації; 

формування в учнів ключових і мистецької предметної компетентностей, 

необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття креативного 

потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні та за кордоном. 

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями, сутність 

яких полягає в акцентуванні способів художнього освоєння учнями мистецтва 

і світу засобами мистецтва, що спрямовані на формування ціннісної сфери, 

системи компетентностей.  

Опанування учнями мистецтва в школі ґрунтується на засадах 

компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та інтегрованого 

підходів.  
Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі та базові знання 

зазначені в додатку 19 Державного стандарту базової середньої  
освіти [1]. 

Сучасне суспільство висуває перед школою багато викликів, з-поміж яких 
– формування умінь та якостей особистості, які будуть їй необхідними у 
дорослому житті.  

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових, предметних і 

міжпредметних компетентностей, насамперед загальнокультурних і 

художньо-естетичних. Формування ключових компетентностей засобами 

мистецтва здійснюється за допомогою розвитку умінь і ставлень. 

Особистісно-орієнтований підхід забезпечує розвиток в учнів 

індивідуальних художніх здібностей (музичних, образотворчих та ін.), 

творчого потенціалу.  

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток художніх умінь учнів і 

здатності застосовувати їх у навчальній та соціокультурній діяльності [4]. 

Інтегрований підхід сприяє акцентуванню взаємодії різних видів 

мистецтва, у рамках освітньої галузі, та реалізації міжпредметних зв’язків, 

інтеграції змісту шкільного навчання мистецтв. 
Звертаємо увагу, що зазначені у програмі «Мистецтво. 5-9 класи» (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені 
навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів») ключові компетентності подаються у відповідності до Рекомендацій 
Європейського Парламенту та Ради Європи, а саме: вільне володіння 
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державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 
державної) та іноземними мовами; математична; компетентності у галузі 
природничих наук, техніки і технологій; інноваційність – здатність учня 
реагувати на зміни та долати труднощі; екологічна компетентність, що сприяє 
усвідомленню екологічних основ природокористування; інформаційно-
комунікаційна, яка спрямована на формування критичного і відповідального 
використання цифрових технологій для власного розвитку і спілкування; 
навчання впродовж життя – здатність визначати і оцінювати власні потреби та 
ресурси для розвитку компетентностей; громадянські та соціальні 
компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності; 
культурна компетентність – наявність стійкого інтересу до опанування 
культурних і мистецьких здобутків України та світу; підприємливість і 
фінансова грамотність, супроводжуються ініціативністю, спроможністю 
використовувати можливості та реалізовувати ідеї, створювати цінності для 
інших у будь-якій сфері життєдіяльності 

У програмі «Мистецтво. 5-9 класи» окреслено сутність предметної 
мистецької (музична, образотворча, хореографічна, театральна, екранна) та 
міжпредметно естетичних компетентностей, які, щонайперше, формуються під 
час опанування учнями різних видів мистецтва. Визначено компоненти 
компетеностей – знаннєвий, діяльнісний, ціннісний, – відповідно до яких 
сформовано розділ програми «Очікувані результати навчально-пізнавальної 
діяльності учнів». 

З метою інтеграції змісту навчальних предметів і предметних циклів, 
формування ключових та міжпредметних компетентностей у зміст навчальної 
програми (навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» наказ Міністерства освіти 
і науки України від 07.06.2017 № 804) введено наскрізні змістові лінії – соціально 
значущі надпредметні теми, які сприятимуть формуванню в учнів уявлення про 
суспільство в цілому, розвиватимуть здатність застосовувати отримані знання у 
різних ситуаціях: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 
відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова 
грамотність» [4]. 

Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на 
формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної 
свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і 
розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх 
поколінь. Акцентуємо увагу, що однією з провідних тем у мистецтві є 
взаємовідносини людини з природою, світом, на основі формування такого 
способу життя, який став би основою довготривалого ощадливого розвитку 
людства. Реалізація змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на 
уроках мистецтва здійснюється під час художньо-образного сприйняття 
мистецтва і мистецької діяльності. Зокрема, у процесі аналізу-інтерпретації 
творів мистецтва увага учнів має спрямовуватися на самоцінність природи, 
гармонію і красу світу, необхідність економного споживання природних 
ресурсів. У цьому сенсі твори мистецтва виступають як ідеальні моделі, які 
допомагають у виборі найбільш оптимальних стратегій взаємодії людини і 
природи, людини і світу. Це сприяє вихованню емоційно-ціннісного ставлення 
учнів до природи, а також усвідомленню себе як частини світу в якому усе 



ваємопов'язано; виробленню в учнів екологічно-моральної поведінки та пошуку 
способів вирішення екологічних проблем; формуванню культури споживання 
учніми на основі особистісної причетності, щодо перегляду «споживчого» 
підходу, розуміння єдності національно-регіональних цінностей і глобальних 
людських пріоритетів [4]. 

Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» 
сприяє формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє 
принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість 
громадянських ініціатив, що почуває себе членом суспільства і у своїй діяльності 
спирається на культурні традиції і вектори розвитку держави. Вагомою 
складовою цієї змістової лінії у контексті опанування мистецтва є виховання в 
учнів культурної самосвідомості - якості, що характеризує учня як свідому 
культурну людину, яка розуміє роль культури у формуванні способу мислення і 
поведінки людей, а також історичні зміни культур, яка має уявлення про 
культурне різноманіття та особливості практичного життя, що зумовлюються 
культурою, що цінує рідну культуру і культурне різноманіття, толерантної і 
готової до співпраці [4]. 

Завдяки мистецтву ця змістова лінія може розкриватися під час опанування 
здобувачами освіти українського народного мистецтва, у якому виявлено кращі 
якості національного характеру (свобода, гідність, честь, відповідальність, 
совість, любов, доброта, вірність, хоробрість, героїзм, почуття гумору тощо) та 
досягнень українських митців у контексті світової мистецької спадщини. Це 
сприяє вихованню поваги до своєї культури і традицій, Батьківщини в цілому і 
до малої Батьківщини, усвідомлення власної значущості і відповідальності щодо 
причетності до свого народу.  

Рекомендуємо, під час проведення уроків мистецтва реалізацію цієї 
змістової лінії проєктувати через формування в учнів усвідомлення української 
культурної ідентичності, виявлення шани до мистецького надбання українського 
народу і гордості за нього; пропагувати національну культуру; формувати повагу 
та толерантне ставлення до культурного розмаїття різних регіонів світу; 
формувати уміння висловлювати судження, ціннісні ставлення до творів 
мистецтва, які є культурним надбанням людства в Україні і світі, усвідомлення 
фундаментального значення народного мистецтва; цінності особистого внеску у 
розвиток української культури; усвідомлення необхідності збереження 
мистецької спадщини рідного краю та світу [4]. 

Звертаємо увагу, що реалізації змістової лінії «Здоров'я і безпека», 
сприятиме формуванню учня як духовно, емоційно, соціально і фізично 
повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу 
життя і формувати безпечне життєве середовище. Її реалізація засобами 
мистецтва сприятиме гармонізації інтелектуальної та емоційної сфер 
особистості. Це відбувається у процесі усвідомлення учнями впливу 
мистецтва на емоційну сферу людини, зокрема через емоційно-образне 
пізнання навколишнього світу на основі синтезу різних видів мистецтва; 
ознайомлення з елементами арттерапії, які сприятимуть збагаченню емоційно-
почуттєвої сфери школярів, зниженню кількості захворювань та поведінкових 
ризиків. 



Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена на 
розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в сучасному середовищі, 
виховання активної особистості, яка вміє раціонально поводитись, планувати 
час, досягати поставлених цілей [4]. 

Зазначаємо, що підґрунтям для формування підприємливості й 
ініціативності на уроках освітньої галузі «Мистецтво» є активне формування в 
учнів умінь працювати в команді (групі), мотивація брати участь у культурно-
мистецьких проєктах, творення нових мистецьких продуктів, відвідування 
закладів культури та мистецтва тощо. У контексті реалізації цієї змістової лінії 
рекомендуємо застосовувати метод моделювання життєвих ситуацій у рольових 
іграх тощо. Наприклад, «Студія дизайну», «Імідж-студія», «Створюємо музичне 
шоу», «Наші таланти», «Кращий екскурсовод» тощо, під час яких відкриваються 
можливості для продукування й утілення різних творчих ідей у практичній 
діяльності. У навчальній програмі ця змістова лінія розкривається у вимогах 
щодо формування здатності проявляти активність у процесі пізнання мистецтва, 
використовує у пошуковій діяльності різні джерела інформації; усвідомлювати 
важливість творчої діяльності для самореалізації особистості; виявляти здатність 
мислити творчо, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя для 
підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави) [4]. 

Окрім цього, реалізація мети мистецької освітньої галузі здійснюється 

за внутрішньо предметними змістовими лініями, такими  як: «Сприймання та 

інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво», «Художньо-

практична діяльність» [3].  

Реалізація змістової лінія  «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 

спрямована на пізнання учнями цінностей, що відображають твори мистецтва 

та передбачає розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного 

досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, 

оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно – ціннісне ставлення [3]. 

На уроках мистецтва реалізація змістової лінії «Комунікація через 

мистецтво» націлена на соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення 

ними свого «Я» (своїх мистецьких досягнень і можливостей); передбачає 

формування в учнів  умінь презентувати себе і свої досягнення,  критично їх 

оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво в середовищі, зокрема у 

різних культурно – мистецьких заходах, а також формування уявлень про 

можливість і способи регулювати свій емоційний стан завдяки мистецтву [3]. 

У процесі реалізації змістової лінії «Художньо-практична діяльність» 

відбувається розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів через 

практичне освоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та способів 

художньо – творчого самовираження. Реалізація цієї змістової лінії 

відбувається за допомогою формування в учнів умінь застосовувати різні 

виразні засоби творення художніх образів, імпровізування та естетичного 

перетворення довкілля [3]. 

Звертаємо увагу, змістові лінії мистецької освітньої галузі реалізуються 

синхронно, упродовж усього періоду навчання і під час опанування кожної 

навчальної теми (розділу). 



У Державному стандарті базової середньої освіти зазначено можливості 
мистецтва щодо формування ключових компетентностей, які подано як систему 
умінь (здатності людини реалізувати на практиці набуті знання і навики) і 
ставлень (якостей, що виявляються у поведінці особистості у певній ситуації чи 
її вчинках на засадах ціннісних переконань, поглядів, інтересів тощо). 

У Державному стандарті базової середньої освіти зазначено, що 
наскрізними у всіх ключових компетентностях є такі  вміння:      

 читати з розумінням; 

 висловлювати власну думку в усній і письмовій формі; 

 критично і системно мислити; 

 логічно обґрунтовувати позицію; 

 діяти творчо; 

 виявляти ініціативу; 

 конструктивно керувати емоціями; 

 оцінювати ризики; 

 приймати рішення; 

 розв’язувати проблеми; 

 співпрацювати з іншими [1]. 
На уроках мистецтва ці вміння слід формувати у поєднанні з ключовими 

та предметною компетентностями. 
Окрім цього, учителям освітньої галузі мистецтво необхідно формувати в 

учнів уміння виявляти власні художні інтереси та потреби, уміння планувати та 
організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва чи 
самовираження через мистецтво; раціонально використовувати час для 
задоволення культурних потреб; здобувати, опрацьовувати мистецьку 
інформацію тощо; не боятися пропонувати нові ідеї, шляхи їх художнього 
розв'язання; презентувати власні творчі досягнення: ефективно співпрацювати у 
команді, зокрема для реалізації громадських мистецьких проєктів та естетизації 
середовища; застосовувати мистецький досвід для вираження емоцій, почуттів, 
переживань та корекції власного емоційного стану.  

З метою реалізації змістових ліній та формування наскрізних умінь в 
учнів на уроках мистецтва доцільно застосовувати методи: творчого аналізу 
живописного твору; інтерактивні; методи інтеграції (міжвидові мистецькі 
порівняння, зіставлення, паралелі, аналогії, асоціації); театрально-ігрові; 
ігрові. Уроки проводити у формі гри-подорожі (у давнину; віртуальні екскурсії 
провідними світовими музеями, галереями) тощо.  

Сукупне використання означених організаційних форм та методів 
навчання сприяє формуванню наскрізних умінь, предметних 
компетентностей, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, 
взаємодії, розвитку лідерських якостей, що робить перебіг освітнього процесу 
мистецтва оптимальним, результат – формування компетентностей, якісним 
[2]. 
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