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ðîãðàìà íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà іíâàðіàíòíîї ñêëàäîâîї Òèïîâèõ íàâ÷àëüíèõ
ïëàíіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè ðîçðîáëåíà âіäïîâіäíî äî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè â îñâіòíіé ãàëóçі «Ìèñòåöòâî». Ó її çìіñòі
іíòåãðóþòüñÿ ìóçè÷íà, îáðàçîòâîð÷à òà ìèñòåöüêî-ñèíòåòè÷íà çìіñòîâі ëіíії.
Ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà ïîëіõóäîæíє âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі, ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ
îñíîâ öіëіñíîї õóäîæíüîї êàðòèíè ñâіòó.
Ìåòà âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà «Ìèñòåöòâî»: ó ïðîöåñі ñïðèéìàííÿ òà
іíòåðïðåòàöії òâîðіâ ìèñòåöòâà, ïðàêòè÷íîї õóäîæíüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі ôîðìóâàòè â ó÷íіâ êîìïëåêñ êëþ÷îâèõ, ìіæïðåäìåòíèõ åñòåòè÷íèõ і ïðåäìåòíèõ ìèñòåöüêèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêèé çàáåçïå÷èòü çäàòíіñòü äî õóäîæíüî-òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії îñîáèñòîñòі.
Êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі — ÿêîñòі îñîáèñòîñòі, ùî äàþòü çìîãó åôåêòèâíî
áðàòè ó÷àñòü ó ðіçíîìàíіòíèõ ñôåðàõ äіÿëüíîñòі (çàãàëüíîêóëüòóðíà, ñîöіàëüíà,
іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàòèâíà òîùî).
Ìіæïðåäìåòíі åñòåòè÷íі êîìïåòåíòíîñòі — çäàòíіñòü îñîáèñòîñòі âèÿâëÿòè
åñòåòè÷íå ñòàâëåííÿ äî ñâіòó, åñòåòè÷íî îöіíþâàòè ïðåäìåòè òà ÿâèùà ó ðіçíèõ
ñôåðàõ æèòòєäіÿëüíîñòі, ùî ôîðìóєòüñÿ ïіä ÷àñ îïàíóâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà òà їõíüîї âçàєìîäії.
Ïðåäìåòíі ìèñòåöüêі êîìïåòåíòíîñòі — çäàòíіñòü îñîáèñòîñòі äî ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі òà òâîð÷îãî ñàìîâèðàæåííÿ ó ïåâíîìó âèäі ìèñòåöòâà (ìóçè÷íîìó,
îáðàçîòâîð÷îìó, òåàòðàëüíîìó òà іí.), ùî ôîðìóєòüñÿ ïіä ÷àñ éîãî ñïðèéìàííÿ і
ïðàêòè÷íîãî îïàíóâàííÿ.
Çàâäàííÿ:
íàâ÷àëüíі:
 çàñâîєííÿ ïî÷àòêîâèõ çíàíü, åëåìåíòàðíèõ óÿâëåíü і ïîíÿòü ïðî âèäè òà æàíðè ìèñòåöòâà, îñîáëèâîñòі õóäîæíüî-îáðàçíîї ìîâè ìóçè÷íîãî òà âіçóàëüíîãî
ìèñòåöòâà ó âçàєìîçâ’ÿçêàõ іç ñèíòåòè÷íèìè ìèñòåöòâàìè (õîðåîãðàôієþ, òåàòðîì і êіíîìèñòåöòâîì);

* Програма «Мистецтво» запроваджується у 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин.

 ðîçøèðåííÿ õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî äîñâіäó, îïàíóâàííÿ åëåìåíòàðíèìè õóäîæíіìè âìіííÿìè òà íàâè÷êàìè ó ïðîöåñі ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі;
 íàáóòòÿ ïî÷àòêîâîãî äîñâіäó çі ñòâîðåííÿ õóäîæíіõ îáðàçіâ ó ïðîöåñі âëàñíîї
åëåìåíòàðíîї òâîð÷îñòі;
âèõîâíі:
 âèõîâàííÿ â ó÷íіâ åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî äіéñíîñòі òà åìîöіéíî-öіííіñíîãî
ñòàâëåííÿ äî ìèñòåöòâà, õóäîæíіõ іíòåðåñіâ òà åñòåòè÷íèõ ñìàêіâ;
 âèõîâàííÿ åëåìåíòàðíèõ ñâіòîãëÿäíèõ óÿâëåíü і öіííіñíèõ îðієíòàöіé, ðîçóìіííÿ ó÷íÿìè çâ’ÿçêіâ ìèñòåöòâà ç ïðèðîäíèì і êóëüòóðíèì ñåðåäîâèùåì,
æèòòєäіÿëüíіñòþ ëþäèíè, ñó÷àñíîþ òåõíіêîþ, çàñîáàìè ìàñîâîї іíôîðìàöії;
 âèõîâàííÿ çäàòíîñòі ñïðèéìàòè, іíòåðïðåòóâàòè òà îöіíþâàòè õóäîæíі òâîðè,
âèñëîâëþâàòè é àðãóìåíòóâàòè îñîáèñòіñíå ñòàâëåííÿ äî íèõ;
 âèõîâàííÿ ïîòðåáè â õóäîæíüî-åñòåòè÷íîìó ñàìîâäîñêîíàëåííі âіäïîâіäíî äî
âіêîâèõ ìîæëèâîñòåé;
ðîçâèâàëüíі:
 çáàãà÷åííÿ åìîöіéíî-ïî÷óòòєâîї ñôåðè;
 ðîçâèòîê çàãàëüíèõ і ñïåöіàëüíèõ ìèñòåöüêèõ çäіáíîñòåé;
 ñòèìóëþâàííÿ õóäîæíüî-îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, ïðîÿâіâ óÿâè òà іíòóїöії, òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó îñîáèñòîñòі.

Основні принципи програми «Мистецтво»:
 ñèñòåìíіñòü, íàñòóïíіñòü, ëіíіéíіñòü, іíòåãðàòèâíіñòü ó ïîáóäîâі çìіñòó,
êîëè äîìіíóþ÷і çìіñòîâі ëіíії ìóçè÷íîãî òà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ðåàëіçóþòüñÿ ñèñòåìàòè÷íî é ïîñëіäîâíî, ïî îäíіé âèñõіäíіé ëіíії, ç ïîñòóïîâèì
óñêëàäíåííÿì âіä êëàñó äî êëàñó і çáàãà÷óþòüñÿ åëåìåíòàìè ìèñòåöüêî-ñèíòåòè÷íîї çìіñòîâîї ëіíії;
 êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä, ñïðÿìîâàíіñòü êóðñó íà ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êëþ÷îâèõ, ïðåäìåòíèõ і ìіæïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé;
 îðãàíі÷íèé çâ’ÿçîê óíіâåðñàëüíîãî (çàãàëüíîëþäñüêîãî, ïîëіêóëüòóðíîãî), íàöіîíàëüíîãî (äåðæàâíîãî) і ðåãіîíàëüíîãî (åòíîëîêàëüíîãî, êðàєçíàâ÷îãî) êîìïîíåíòіâ ìèñòåöüêîї îñâіòè;
 єäíіñòü íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ é ðîçâèòêó ó÷íіâ çàñîáàìè ìèñòåöòâà; çâ’ÿçîê íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі òà ïîçàóðî÷íîї åñòåòèêî-âèõîâíîї ðîáîòè;
 öіëіñíіñòü ìèñòåöüêèõ çíàíü òà óÿâëåíü, åìîöіéíî-öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ, óìіíü
і òâîð÷îñòі;
 äіàëîãі÷íіñòü; âàðіàòèâíіñòü ôîðì, ìåòîäіâ, òåõíîëîãіé.

Зміст і структура програми
Çìіñò íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà ïîáóäîâàíî çà ìîäåëëþ ïîëіöåíòðè÷íîї іíòåãðàöії
ìèñòåöüêèõ çíàíü, ùî ïåðåäáà÷àє іíòåãðóâàííÿ äîìіíàíòíèõ çìіñòîâèõ ëіíіé —
ìóçè÷íîї òà îáðàçîòâîð÷îї, ÿêі îðãàíі÷íî ïîєäíóþòüñÿ â єäèíèé òåìàòè÷íèé öèêë
íà îñíîâі åñòåòèêî-ñâіòîãëÿäíîї îðієíòàöії і çáàãà÷óþòüñÿ åëåìåíòàìè õîðåîãðàôії,
òåàòðó і êіíî, ÿêі âõîäÿòü äî ìèñòåöüêî-ñèíòåòè÷íîї çìіñòîâîї ëіíії. Ñïіëüíèìè äëÿ
âñіõ âèäіâ ìèñòåöòâà є âіäîáðàæåííÿ â õóäîæíіõ îáðàçàõ çàêîíîìіðíîñòåé ëþäñüêîãî áóòòÿ, ùî çóìîâëþє єäèíó òåìàòè÷íó ñòðóêòóðó ïðîãðàìè «Ìèñòåöòâî»,
ëîãіêó îá’єäíàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó â öіëіñíі òåìàòè÷íі áëîêè. Ñòàâëåííÿ
îñîáèñòîñòі äî ñåáå òà äî іíøèõ ëþäåé, äî ñâіòó ïðèðîäè é êóëüòóðè — ïðîâіäíі öіííîñòі, ÿêі ñòàþòü áàçîâèìè â êîíñòðóþâàííі çìіñòó ïî÷àòêîâîї ìèñòåöüêîї
îñâіòè. Ðîçóìіííþ ñïåöèôіêè õóäîæíüî-îáðàçíîї ìîâè êîæíîãî ç âèäіâ ìèñòåöòâà
ñïðèÿє іíòåãðàöіÿ åëåìåíòіâ çìіñòó íà îñíîâі єäíîñòі óíіâåðñàëüíèõ õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ ïîíÿòü («ðèòì», «êîíòðàñò», «ñèìåòðіÿ», «ôîðìà», «êîìïîçèöіÿ», «äèíàìіêà» òîùî). Îñîáëèâîñòі ñïіëüíèõ òåì, ñïîðіäíåíèõ õóäîæíüî-ìîâíèõ àñïåêòіâ
çìіñòó çóìîâëþþòü ïðîöåñ çàñòîñóâàííÿ іíòåãðàòèâíèõ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ
òåõíîëîãіé.

Іíòåãðàöіÿ ìèñòåöüêèõ çíàíü ó÷íіâ çäіéñíþєòüñÿ íà òàêèõ ðіâíÿõ:
 äóõîâíî-ñâіòîãëÿäíîìó (÷åðåç ñïіëüíó òåìàòèêó, ùî âіäáèâàє ôóíäàìåíòàëüíèé çâ’ÿçîê óñіõ âèäіâ ìèñòåöòâà ç æèòòÿì);
 åñòåòèêî-ìèñòåöòâîçíàâ÷îìó (÷åðåç ñïіëüíіñòü àáî ñïîðіäíåíіñòü ìèñòåöüêèõ
ïîíÿòü, óíіâåðñàëüíіñòü åñòåòè÷íèõ êàòåãîðіé);
 ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íîìó (÷åðåç òåõíîëîãії іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ ðіçíîãî òèïó).
Çìіñò ïðîãðàìè âêëþ÷àє òàêі óìîâíî âèäіëåíі íàñêðіçíі êîìïîíåíòè:
1) ñïðèéìàííÿ, àíàëіç-іíòåðïðåòàöіÿ òà åñòåòè÷íà îöіíêà òâîðіâ ìèñòåöòâà;
2) ïðàêòè÷íà õóäîæíüî-òâîð÷à äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, ñàìîðåàëіçàöіÿ â öàðèíі ìèñòåöòâà;
3) åñòåòèêî-ìèñòåöòâîçíàâ÷à ïðîïåäåâòèêà (çàñâîєííÿ ïîíÿòü і òåðìіíіâ).
Ìåòîäè÷íà ñèñòåìà, ùî çàáåçïå÷óє ðåàëіçàöіþ çàêëàäåíèõ ó çìіñòі ïðîãðàìè
іäåé, ñïðÿìîâóєòüñÿ íà ðîçâèòîê òàêèõ ÿêîñòåé ó÷íіâ, ÿê іíіöіàòèâíіñòü, àêòèâíіñòü, ñàìîñòіéíіñòü, êðåàòèâíіñòü. Äëÿ öüîãî çàñòîñîâóþòüñÿ іãðîâі, іíòåðàêòèâíі,
ïðîáëåìíî-åâðèñòè÷íі òåõíîëîãії, åìîöіîãåííі ñèòóàöії; ïðіîðèòåò íàäàєòüñÿ çàñîáàì îñîáèñòіñíî-ðîçâèâàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ùî çàáåçïå÷óþòü ñóá’єêò-ñóá’єêòíó
âçàєìîäіþ, äіàëîã êóëüòóð. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü ìåòîäè é ïðèéîìè
ñòèìóëþâàííÿ àñîöіàòèâíî-îáðàçíîãî ìèñëåííÿ (ìіæâèäîâі ìèñòåöüêі ïàðàëåëі,
àíàëîãії, ïîðіâíÿííÿ òîùî), ïîøóê ó÷íÿìè â ìèñòåöòâі îñîáèñòіñíî çíà÷óùèõ
ñìèñëіâ, ñïіâçâó÷íèõ âëàñíîìó äîñâіäó. Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àє íàñòóïíіñòü ùîäî
äîøêіëüíîї òà çàãàëüíîї ñåðåäíüîþ îñâіòè, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿ øèðîêèõ ìіæãàëóçåâèõ çâ’ÿçêіâ â êîíòåêñòі åñòåòèçàöії îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà øêîëè.

Орієнтовна світоглядно-виховна тематика
і провідні завдання кожного року навчання
1 êëàñ. Ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óÿâëåíü ïðî êðàñó íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, ñïîâíåíîãî ðîçìàїòòÿ çâóêіâ, êîëüîðіâ, ëіíіé, ðóõіâ, æåñòіâ. Îçíàéîìëåííÿ ç îñíîâíèìè
åëåìåíòàìè õóäîæíüî-îáðàçíîї ìîâè ìóçèêè, îáðàçîòâîð÷îãî òà ñèíòåòè÷íèõ ìèñòåöòâ (òåàòð, õîðåîãðàôіÿ, êіíî). Ñòâîðåííÿ õóäîæíіõ îáðàçіâ ðіçíèìè ìèñòåöüêèì çàñîáàìè â ïðîöåñі ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі. Ðîçêðèòòÿ ÿâèùà âçàєìîäії âèäіâ
ìèñòåöòâà. Óñâіäîìëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìèñòåöòâà ç æèòòÿì, âíóòðіøíіì ñâіòîì äèòèíè
â ñèñòåìі «ß — ìèñòåöòâî».
2 êëàñ. Ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óÿâëåíü ïðî ïîðè ðîêó (îñіíü, çèìà, âåñíà, ëіòî)
â ìèñòåöòâі òà âіäïîâіäíі óêðàїíñüêі íàðîäíі ñâÿòà, îáðÿäè, ìèñòåöüêі òðàäèöії
(Ñâÿòî âðîæàþ, äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, Íîâèé ðіê, Ðіçäâî, Ñòðіòåííÿ, Ìàñëÿíà,
Âåëèêäåíü, Êóïàëî òîùî). Óñâіäîìëåííÿ ìîæëèâîñòåé âіäîáðàæåííÿ êðàñè äîâêіëëÿ â õóäîæíіõ îáðàçàõ, çâ’ÿçêіâ ó ñèñòåìі «ìèñòåöòâî — ïðèðîäà». Ïîãëèáëåííÿ çíàíü ïðî îñîáëèâîñòі îáðàçíèõ ìîâ ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà. Ñòèìóëþâàííÿ õóäîæíüî-òâîð÷èõ ïðîÿâіâ ó÷íіâ.
3 êëàñ. Óñâіäîìëåííÿ ó÷íÿìè îñîáëèâîñòåé âіäîáðàæåííÿ âíóòðіøíüîãî ñâіòó ëþäèíè, її åìîöіé і ïî÷óòòіâ, іäåàëіâ і ïðàãíåíü çàñîáàìè ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâ, ðîçêðèòòÿ îñîáëèâîñòåé õóäîæíüî-îáðàçíîãî âòіëåííÿ ñâіòó äèòèíñòâà
(äèòÿ÷èé ôîëüêëîð, ñþæåòè êàçîê і ìóëüòôіëüìіâ, ôàíòàñòèêà, ïðèãîäè, ãóìîð
ó ìèñòåöòâі). Îçíàéîìëåííÿ íà åëåìåíòàðíîìó ðіâíі ç åñòåòè÷íèìè ïîíÿòòÿìè
ëіðè÷íîãî, êîìі÷íîãî, ôàíòàñòè÷íîãî, ãåðîї÷íîãî, äðàìàòè÷íîãî, åïі÷íîãî. Ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ëþäñüêó äóõîâíіñòü, ìîðàëüíі ÿêîñòі — ïàòðіîòèçì, äîáðîòó, äðóæáó, âіðíіñòü, ñïіâ÷óòòÿ. Îñìèñëåííÿ ìîæëèâîñòåé õóäîæíüî-îáðàçíîãî
âіäîáðàæåííÿ ó ìèñòåöòâі áàãàòñòâà ëþäñüêèõ âіäíîñèí, çâ’ÿçêіâ ó ñèñòåìі «ìèñòåöòâî — ëþäè». Çáàãà÷åííÿ іíäèâіäóàëüíîãî åñòåòè÷íîãî äîñâіäó â õóäîæíüîòâîð÷іé äіÿëüíîñòі.
4 êëàñ. Ðîçøèðåííÿ і ïîãëèáëåííÿ çíàíü ó÷íіâ ïðî ìèñòåöòâî óêðàїíñüêîãî
íàðîäó, íàðîäіâ, ùî ïðîæèâàþòü â Óêðàїíі, à òàêîæ іíøèõ íàðîäіâ ñâіòó. Óñâіäîìëåííÿ єäíîñòі çìіñòó і ôîðìè â õóäîæíіõ òâîðàõ, áàãàòñòâà ñïîñîáіâ õóäîæíüî-

ãî âèðàæåííÿ ëþäñüêèõ ïî÷óòòіâ і ñòàâëåííÿ äî áàãàòîãðàííîãî ñâіòó êóëüòóðè.
Ôîðìóâàííÿ åëåìåíòàðíèõ óÿâëåíü ïðî іñòîðè÷íі é ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè ðîçâèòêó ìèñòåöòâà. Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ó÷íіâ ùîäî âèäîâîї òà æàíðîâîї ñïåöèôіêè
ìèñòåöòâ, îñîáëèâîñòåé їõíіõ õóäîæíüî-îáðàçíèõ ìîâ. Ñòèìóëþâàííÿ åìîöіéíîöіííіñíîãî ñòàâëåííÿ ó÷íіâ äî ìèñòåöòâà, çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ õóäîæíüî-òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії. Îñìèñëåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ çâ’ÿçêіâ ó ñèñòåìі «ìèñòåöòâî —
êóëüòóðà».

Орієнтовна тематична структура
1 клас. АБЕТКА МИСТЕЦТВ
Тема I. Краса навколо нас (16 годин)
Тема II. Мистецтво — чарівне вікно у світ (16 годин)
Тема III. Загадки художніх мов (22 години)
Тема IV. Як митці створюють красу (16 годин)
2 клас. КРАСА ДОВКІЛЛЯ В МИСТЕЦТВІ
Тема I. Пори року і народні свята (16 годин)
Тема II. Мистецтво і рукотворний світ (16 годин)
Тема III. Бринить природи мова кольорова (22 години)
Тема IV. Образи рідної землі (16 годин)
3 клас. ОБРАЗ ЛЮДИНИ В МИСТЕЦТВІ
Тема I. Мистецькі мандри казкових персонажів (16 годин)
Тема II. Легендарні герої в мистецтві (16 годин)
Тема III. Комічні та фантастичні образи (22 години)
Тема IV. Краса людської духовності (16 годин)
4 клас. СВІТ У МИСТЕЦЬКИХ ШЕДЕВРАХ
Тема I. Мій мальовничий, світанковий край (16 годин)
Тема II. Ми діти твої, Україно! (16 годин)
Тема III. Подорожі країнами і континентами (22 години)
Тема IV. Дзвони минулого, шляхи майбутнього (16 годин)

1 КЛАС
Абетка мистецтв
70 годин (2 години на тиждень);
з них 8 годин — резервний час
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема I. Краса навколо нас (16 годин)
Музичне мистецтво
Звуки: шумові, музичні. Властивості музич- Учень/учениця:
них звуків (висота, тривалість, гучність). Ме- має уявлення про властивості музичних
звуків (високі — низькі, довгі — короткі, гучлодія. Музика. Настрій у музичному творі.
ні — тихі);
Художньо-творча діяльність (ХТД): спів
(постава, дихання). Сприймання музики, характеризує різні за характером мелодії
визначення настрою, характеру мелодій, (плавна, стрибкоподібна тощо), настрій у
(пластичне інтонування). Імпровізація (екс- музичних творах;
периментування зі звуками). Гра «Зозуля».
порівнює шумові й музичні звуки; музичні
Орієнтовні твори для сприймання
звуки за їхніми властивостями;
М. Лисенко. «Колискова»; П. Чайковський.
«Хвороба ляльки», «Нова лялька»; Л. Ко- уміє співати пісні у відповідному настрої,
лодуб. «Лялька співає»; Р. Шуман. «Пер- передавати руками характер мелодій
ша втрата», «Сміливий вершник»; Я. Бар- (пластичне інтонування);
нич. «Коник»; Д. Кабалевський. «Клоуни»;
В. А. Моцарт. «Квартет»; В. Косенко. «Ме- дотримується правил співу (постава, дилодія», Х. В. Глюк. Мелодія з опери «Орфей хання);
та Еврідіка».
орієнтується у поняттях: звук, мелодія,
Орієнтовні твори для виконання
музика, спів, голос, інструмент
Українські народні пісні «Українка я маленька», «Прилетів комарик», «Урожайна»;
М. Попенко. «У лісовій музичній школі»;
Ю. Рожавська. «Сонечко»; Б. Савельєв. «Із
чого складається світ»; А. Філіпенко. «На
місточку» або інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми
Образотворче мистецтво
Крапка, лінія, пляма. Графіка (елементарне уявлення). Форма. Настрій у мистецьких
творах
ХТД: Створення ліній-образів, різних за характером («колючі», «лагідні» тощо); малювання простих за формою предметів; персонажів казок. Виконання нескладних пейзажів, контурних і силуетних зображень.

Учень/учениця:
має уявлення про виражальні можливості
крапки, лінії, плями в довкіллі та художніх
творах;
порівнює лінії, різні за характером; елементи музичного та образотворчого мистецтв
(крапка — звук, лінія — мелодія);
уміє: зображувати різні за характером лінії;
відтворювати прості за формою предмети;
Художні техніки (ХТ): олівець, ручка, фло- персонажів казок; передавати настрій мумастер, крейда, гуаш, акварель, плямогра- зики в малюнках-імпровізаціях;
застосовує виражальні властивості крапфія, монотипія.
ки, лінії, плями;

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Орієнтовні твори для сприймання
орієнтується у поняттях: крапка, лінія,
П. Клее. «Осіннє дерево»; М. Приймачен- пляма, форма, художник
ко. «Фантастичний звір»; Г. Нарбут. «Зима»;
В. Кандинський. «Лінія перетину», К. Білокур. «Привіт урожаю» або інші твори українських та зарубіжних митців, спрямовані на
розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Інсценізація народних пісень (на вибір). Учень/учениця:
уміє передавати жестами й рухами музичВідтворення рухами характеру мелодій.
но-поетичний образ в інсценізаціях народних пісень;
Додатковий матеріал (кінофрагменти) орієнтується у поняттях: мультфільм
(ДМК): м/ф «Олівець і гумка», «Їжачок у тумані», «Принцеса і Людожер», «Життя комах»

Тема II. Мистецтво — чарівне вікно у світ (16 годин)
Музичне мистецтво
Пісня, танець. Куплет (заспів, приспів), ін- Учень/учениця:
має уявлення про пісню і танець, темп,
струментальний супровід. Ритм. Темп.
ритм у музиці;
ХТД: спів (кантилена). Сприймання музики,
визначення характеру мелодій. Виконання розрізняє пісні й танці; заспів і приспів у пісна дитячих музичних інструментах вступу до ні;
пісень, ритмічного супроводу. Гра «Луна».
характеризує настрої музичних творів;
порівнює звучання окремих інструментів
Орієнтовні твори для сприймання
Українські народні пісні та поспівки, танці (сопілка, бубон, скрипка);
(«Метелиця», «Козачок»); В. Барвінський.
«Український танець»; К. Стеценко. «Вечір- уміє співати пісні у відповідному темпі; пеня пісня»; Р. Шуман. «Дід Мороз».
редавати танцювальними рухами, жестами
виражені в музиці емоції та почуття (раОрієнтовні твори для виконання
дість, сум, подив тощо);
Українські народні пісні «Гарний танець гопачок», «Павочка ходить», «Колядка» та ін.; орієнтується у поняттях: пісня, танець,
А. Філіпенко. «Танець осінніх листочків», куплет, інструментальний супровід, темп
«Ой заграйте, дударики»; Є. Машканцева.
«На лузі»; Н. Май. «Кап-кап-кап», Н. Рубальська. «Танок сніговиків» або інші твори
українських та зарубіжних композиторів,
спрямовані на розкриття теми
Образотворче мистецтво
Кольори: основні та похідні, теплі й холод- Учень/учениця:
ні, світлі й темні. Живопис (елементарне має уявлення про основні та похідні, теплі й
уявлення). Формат (горизонтальний, верти- холодні, світлі й темні кольори;
кальний). Лінія горизонту. Форма та розмір.
розуміє значення кольору як засобу вираХТД: вправи на змішування основних і отри- ження настрою;
мання похідних кольорів. Розбілення й затемнення кольору. Розміщення різних за роз- уміє утворювати похідні, світлі й темні коміром предметів на аркуші з дотриманням льори, використовувати їх у власних комправил їх взаємного розташування. Ство- позиціях; розміщувати предмети на аркуші;
рення осіннього й зимового пейзажів. Пере-
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дача кольором характеру музичного твору. орієнтується у поняттях: кольори (осноВиготовлення святкових масок і прикрас.
вні, похідні, холодні, теплі), картина
ХТ: акварель, гуаш; монотипія, аплікація.
Орієнтовні твори для сприймання
М. Примаченко. «Гороховий звір», «Котячий
цар»; С. Шишко. «Київська сюїта»; І. Марчук.
«Зимовий ранок»; М. Глущенко. «Зимовий
день» або інші твори українських та зарубіжних митців, спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Імпровізація танцювальних образів до му- Учень/учениця:
зики (тема «Фантазія»).
уміє відтворити танцювальними рухами характер музики
ДМК: м/ф «Фантазія», «Листоноша-сніговик», «Різдво», «Умка шукає друзів»

Тема III. Загадки художніх мов (22 години)
Музичне мистецтво
Вокальна й інструментальна музика, голоси та інструменти. Тембр. Музичний театр:
опера, балет. Музична казка.
ХТД: спів (фразування). Сприймання музики, пластичне інтонування. Імпровізація
закличок, нескладних ритмічних малюнків.
Орієнтовні твори для сприймання
Н. Барабаш. Опера «Колобкові мандри»
(арія тіста та ін.); Г. Гриневич. Опера-казка
«Плескачик»; М. Чембержі. «Казка про синій пролісок»; М. Сільванський. Музична
казка «Івасик-Телесик»; П. Чайковський.
Балет «Лускунчик» («Танець феї Драже»
та ін.), «Танець маленьких лебедів» з балету «Лебедине озеро»; Р. Шуман. «Балетна
сценка» або інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми.

Учень/учениця:
має уявлення про тембр в музиці; музичний
театр; оперу і балет;
розрізняє голоси (жіночі, чоловічі, дитячі),
звучання хору та оркестру;
порівнює вокальну й інструментальну музику;
уміє співати пісні у відповідному настрої,
характері; створювати ритмічні, мелодичні,
пластичні імпровізації;
виявляє власне емоційне ставлення до
прослуханих музичних творів;
орієнтується у поняттях: опера, балет, соліст, хор, оркестр

Орієнтовні твори для виконання
Українські народні пісні «Два півники», «А
ми просо сіяли»; Я. Степовий. «Сніжинки»,
В. Книш «Мама»; В. Верховинець. «Ой чого
ти, метелику?»; Л. Давидова. «Пролісок»;
А. Попович. «Моїй матусі»; М. Катричко.
«Подарунок мамі» та ін.
Образотворче мистецтво
Об’ємна форма. Скульптура (елементарне Учень/учениця:
уявлення). Контур, силует. Пальчиковий, має уявлення про роль художника в театрі,
ляльковий театри. Художник у театрі. Сце- костюми, декорації;
нічні костюми, декорації.

Зміст навчального матеріалу
ХТД: ліплення казкових персонажів. Створення театральних масок, ескізу декорацій
до театральної вистави. Поєднання різних
художніх технік у колективній багатофігурній композиції «Театр ляльок».
ХТ: аплікація, ліплення, конструювання з
паперу, акварель, гуаш.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
розрізняє основні художні техніки (акварель, гуаш, ліплення, аплікація, конструювання) та матеріали;
порівнює художні образи в різних видах
мистецтва;

уміє розташовувати предмети на малюнку
Орієнтовні твори для сприймання
залежно від їхніх форм і розмірів; створюП. Сезан. «Арлекін та П’єро»; А. Атрошенко. вати прості графічні, живописні та об’ємні
«Балерина»; М. Шемякін. Декорації до бале- композиції;
ту «Лускунчик», ескізи костюмів (Лускунчик,
Щур зі шматком сиру тощо); О. Головін. Ес- орієнтується у поняттях: контур, силует,
кіз декорації до казки «Жар-птиця»; Н. За- художник у театрі
болоцька. «Весна», афіші до дитячих вистав
або інші твори українських та зарубіжних
митців, спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Театр. Маски. Інсценізація народних пісень. Учень/учениця:
ДМК: м/ф «Балет “Лускунчик”», «Котик», орієнтується у поняттях: театр, маска,
мюзикл «Рукавичка»; х/ф «Мама»
костюм, декорація

Тема IV. Як митці створюють красу (14 годин)
Музичне мистецтво
Композитор і виконавець. Диригент. Народна музика. Мова музики (узагальнення).
Музикант-педагог. Музика в кіно.
ХТД: спів (унісон). Сприймання музики,
характеристика елементів музичної мови.
Імпровізація ритмічних зворотів, закличок.
Гра «Диригент і оркестр» (імітація).

Учень/учениця:
має уявлення про народну музику, роль
композитора і виконавця у створенні музичного образу, музику в кіно;

Орієнтовні твори для сприймання
Музика у виконанні троїстих музик, оркестру
народних інструментів; Й. С. Бах. «Волинка»; В. Барвінський. «Сонечко»; К. Стеценко. Опера «Лисичка, Котик і Півник»; М. Лисенко. Фінал опери «Зима і весна»; Е. Гріг.
«Навесні»; К. Дебюссі «Доктор Gradus ad
Parnassum»; Н. Нижанківський. «Івасик грає
на чельйо»; Й. Штраус. «Казки віденського
лісу» або інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття
теми.

порівнює музичні та візуальні образи;

Орієнтовні твори для виконання
Українські народні пісні «Вийди, вийди сонечко», «Бім-Бом», «Скрипка і бубон», «Ми
маленькі дударі» та ін.; Л. Левітова. «Калинова сопілочка»; А. Філіпенко. «Узяла лисичка скрипку», «Вічний вогонь»; В. Лепешко. «Веселий співак»; Т. Попатенко. «Урок»

характеризує елементи музичної мови
(мелодія, ритм, темп тощо);

уміє співати, імпровізувати прості мелодичні та ритмічні звороти;
виявляє власне емоційне ставлення до музичних творів;
орієнтується у поняттях: народна музика, композитор, виконавець, диригент, ритм

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Образотворче мистецтво
Декоративне мистецтво (елементарне уяв- Учень/учениця:
лення). Орнамент. Іграшка (народна, сучас- має уявлення про декоративне мистецтво,
на). Декоративний живопис. Художник-пе- народну іграшку та розпис;
дагог.
ХТД: передача стану природи та власного порівнює природні форми та їхні декоранастрою у пейзажі. Ліплення іграшок з по- тивні зображення;
дальшим їх декоруванням. Вправи на побудову простих орнаментів. Створення ко- уміє ліпити іграшки, створювати нескладні
лективної декоративної композиції «Квітуче декоративні композиції та орнаменти; вирізувати з паперу симетричні зображення;
дерево», «Танок квітів» та ін.
ХТ: розпис, ліплення, аплікація з природних виконувати малюнки-імпровізації у процесі
сприймання народних пісень;
матеріалів, витинання.
використовує різні художні техніки та матеріали;
орієнтується у поняттях: народна іграшОрієнтовні твори для сприймання:
Народні іграшки (косівська, опішнянська ка, орнамент, розпис
тощо); Л. Нікуліна. «Бариня з песиком»;
С. Лебєдєв. «Дівчинка з метеликом»; М. Реріх. «Еверест»; А. Куїнджі. «Вечір на Україні» або інші твори українських та зарубіжних митців, спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Рольова гра «Митці» (композитор, викона- Учень/учениця:
вець, художник, художник-мультиплікатор). уміє виконувати нескладні ролі в театраТеатралізація: О. Білаш — Г. Чубач. «Свя- лізаціях;
то Букваря».
ДМК: м/ф: «Великий вальс», «Пластилінова орієнтується у поняттях: мультфільм,
ворона», «Гра», «Вінні-Пух», «Бременські художник-мультиплікатор
музиканти»; х/ф «Переписуючи Бетховена»

2 КЛАС
Краса довкілля в мистецтві
70 годин (2 години на тиждень);
з них 8 годин — резервний час
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема I. Пори року і народні свята (16 годин)
Музичне мистецтво
Природа в музиці (пасторальна музика). Учень/учениця:
Програмна музика. Ритм. Музика народних має уявлення про ритм у житті (пори року
тощо), у музиці, мистецтві;
свят і обрядів (осінній цикл).
ХТД: спів дитячих і календарно-обрядових пісень (осінній цикл). Сприймання музичних тво- порівнює засоби музичного та образотворрів, визначення настроїв. Виконання ритмічно- чого мистецтва у відображенні природи;
го супроводу до пісень. Ритмічні імпровізації.
розрізняє і характеризує основні елементи
музичної мови;
Орієнтовні твори для сприймання
Українські народні пісні «Женчичок-бренчи- уміє співати в унісон, виконувати пісні з
чок» та ін.; В. Косенко. «Пасторальна», «До- елементами театралізації, створювати найщик»; М. Чембержі. «Хмаринка»; А. Вівальді. простіший ритмічний супровід (пластичні
«Осінь»; Р. Шуман. «Веселий селянин»; М. Му- рухи до пісні);
соргський. «Гопак»; П. Чайковський. «Осіння
пісня»; К. Хачатурян. Балет «Цибуліно» або виявляє власне емоційно-естетичне ставінші твори українських та зарубіжних компо- лення до прослуханих музичних творів;
зиторів, спрямовані на розкриття теми.
орієнтується у поняттях: ритм, каленОрієнтовні твори для виконання:
дарно-обрядові пісні, програмна музика,
Українські народні пісні «Пішли діти в поле», пасторальна музика
«Вийшли в поле косарі», «Ходить гарбуз по
городу»; А. Мігай. «Дощик»; М. Ведмедеря.
«Осінь»; А. Кос-Анатольський. «Помідорчик»
Образотворче мистецтво
Жанри мистецтва. Пейзаж (міський, сільський, марина). Центр композиції. Кольорова гама. Натюрморт.
ХТД: створення осіннього пейзажу, марини
в холодних або теплих кольорах з елементарним дотриманням плановості зображення; динамічної композиції; натюрморту («Свято врожаю»). Зображення овочів і
фруктів (за мотивами балету «Цибуліно).
ХТ: гуаш, акварель по-мокрому, графіка,
колаж.
Орієнтовні твори для сприймання
Г. Зоря. «Червоні маки»; М. Глущенко.
«Осінь»; О. Шовкуненко. «Золота осінь»,
«Старий дуб»; П. Волокидін. «Хмари над
морем»; М. Тимченко. «Вітер»; А. Мартон.
«Після дощу»; Ф. Гуменюк. «Обжинки»;
О. Новаківський. «Натюрморт» або інші

Учень/учениця:
має уявлення про пейзаж, плановість;
розрізняє забарвлення предметів у природі
та декоративній композиції;
порівнює осінні образи в різних видах мистецтва;
пояснює вибір формату, матеріалів, кольорового рішення власної композиції;
уміє поєднувати кольори під час виконання
живописних пейзажів, малювати прості натюрморти;
орієнтується у поняттях: пейзаж, натюрморт, ритм

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

твори українських та зарубіжних митців,
спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Інсценізація народних (обжинкових) пісень
«Пішли діти в поле», «Вийшли в поле косарі» та ін.
ДМК: м/ф «Ходить гарбуз по городу», «Аліса в країні Чудес», «Бембі», «Чіполіно»; д/ф
«Птахи»

Учень/учениця:
уміє виконувати танцювальні рухи, інсценізації;
орієнтується у поняттях: обряд

Тема II. Мистецтво і рукотворний світ (16 годин)
Музичне мистецтво
Тембри інструментів, групи симфонічного
оркестру. Поняття «троїсті музики». Музика
народних свят (зимовий цикл: колядки, щедрівки).
ХТД: спів колядок, щедрівок (зокрема в ансамблі, із супроводом ансамблю дитячих
інструментів). Сприймання музики, характеристика тембрів інструментів. Створення
ритмічних діалогів (бубон — трикутник).

Учень/учениця:
має уявлення про відображення в музиці
явищ природи;

Живопис. Кольори та їхні відтінки. Рух у
пейзажі. Естетичне оформлення народних
свят. Витинанка.
ХТД: вправи на розбілення й затемнення
ахроматичних та хроматичних кольорів.
Малювання зимового пейзажу; створення
образу зимового дерева («Сумна верба»,
«Сни зимового дерева»). Передача руху в

Учень/учениця:
має уявлення про живопис; традиційні народні свята та їхнє естетичне оформлення;
порівнює різні види мистецтва (музичний і
живописний пейзажі);
аналізує використання художником колірної гами (теплої чи холодної) для відтворення стану та настрою у природі;

порівнює тембри музичних інструментів;
образи природи у творах музики та живопису;

розрізняє і характеризує звучання українських народних інструментів (троїсті музики, бандура), інструментів симфонічного
Орієнтовні твори для сприймання:
Твори для народних інструментів (банду- оркестру (струнні, духові, ударні);
ри, сопілки, троїстих музик); В. Кирейко.
Награвання Лукаша з опери «Лісова піс- уміє виразно співати пісні, грати в ансамблі
ня»; Й. С. Бах. «Жарт»; В. А. Моцарт. Кон- й створювати ритмічний акомпанемент;
церт для арфи і флейти з оркестром (І ч.);
С. Прокоф’єв. «Петрик і Вовк»; А. Вівальді. виявляє власне емоційно-естетичне став«Зима» або інші твори українських та за- лення до прослуханих музичних творів;
рубіжних композиторів, спрямовані на розорієнтується в поняттях: симфонічний
криття теми.
оркестр, тембр, колядки, щедрівки, троїсті
музики, ансамбль
Орієнтовні твори для виконання
Українські колядки та щедрівки: «Щедрик»,
«Ой хто, хто Миколая любить», «Нова радість стала» та ін.; чеська народна пісня
«Грай, сопілко, грай»; А. Філіпенко. «Узяла
лисичка скрипку», «Ой заграйте, дударики», Ю. Рожавська. «Чарівна сопілочка»;
М. Колодочка. «Різні голоси» або інші твори українських та зарубіжних композиторів,
спрямовані на розкриття теми
Образотворче мистецтво

Зміст навчального матеріалу
пейзажі. Вирізування простих симетричних
форм (витинанок) для колективної декоративної композиції.
ХТ: гуаш, акварель, воскові олівці, витинанка, аплікація з природних матеріалів.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
уміє утворювати світлі й темні кольори та
поєднувати їх у власних композиціях; передавати положення предметів у просторі (в
пейзажах); вирізувати прості витинанки;

орієнтується у
Орієнтовні твори для сприймання
Витинанки, І. Труш. «Трембітарі»; М. Бі- гама, витинанка
лас. «Лісова пісня», «Щедрівка»; К. Мане.
«Флейтист»; З. Серебрякова. «Дівчатка
біля рояля»; С. Федоров. «Зимовий вечір»;
А. Коцка. «Зима в селі Тихий»; В. Наконечний. «Син Божий народився»; М. Глущенко. «Зимовий день»; Т. Яблонська. «Зима в
Києві»; І. Марчук «Слід сонця на снігу» або
інші твори українських та зарубіжних митців, спрямовані на розкриття теми

поняттях:

кольорова

Синтетичні мистецтва
Театр «Вертеп». Розігрування сценок із зимових обрядів («Коза», «Зірка») та ін.
ДМК: м/ф «Петрик та Вовк», «Пригоди кота
Леопольда», «Леді та Бродяга», «Фантазія», «Різдво», «Ніч перед Різдвом»; х/ф
«Один удома»

Учень/учениця:
виконує нескладні «ролі» в зимових обрядах;
орієнтується у поняттях: вертеп, кінофільм

Тема III. Бринить природи мова кольорова (22 години)
Музичне мистецтво
Музика народних свят (весняний цикл). Образи тварин у мистецтві. Регістр.
ХТД: спів. Сприймання музики, характеристика тембрів інструментів. Добір тембрів інструментів до образів тварин, імпровізації
весняних закличок.

Учень/учениця:
має уявлення про регістри (високий, середній, низький); елементи нотного запису;

Орієнтовні твори для сприймання
К. Дебюссі. «Сніг танцює»; В. Губа. «Ведмідьбешкетник»; К. Сен-Санс. «Карнавал тварин»;
А. Римський-Корсаков. Опера «Снігуронька»
(пролог, фінал), П. Чайковський. «Масляна»,
«Пісня жайворонка»; Л. Ревуцький. «Веснянка»; М. Лисенко. Опера-казка «Коза-дереза»
або інші твори українських та зарубіжних
композиторів, спрямовані на розкриття теми.

порівнює музичні твори за характером і настроєм; образи природи в музиці та живописі;

розрізняє і характеризує тембри й регістри
вокальних голосів та музичних інструментів;

уміє виконувати пісні, імпровізувати мелодії веснянок-закличок; пластично і графічно
зображувати рух мелодії;
виявляє власне емоційно-естетичне ставлення до прослуханих музичних творів;

Орієнтовні твори для виконання
Українські народні пісні «Котику сіренький», орієнтується у поняттях: регістр, вес«Подоляночка», «Вийди, вийди, Іванку» нянка, опера-казка
та ін.; Я. Степовий. «Сніжинки»; Є. Крилатов. «Колискова ведмедиці»; В. Гребенюк.
«Левеня», «Кенгуру»; О. Янушкевич. «Весняні котики»; М. Лисенко. Пісні з опериказки «Коза-дереза»; Е. Брилін. «Мамина
усмішка» або інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Образотворче мистецтво
Анімалістичний жанр у графіці, живописі, Учень/учениця:
скульптурі. Графічна, живописна, пластич- має уявлення про анімалістичний жанр;
на композиції. Ілюстрація. Писанки.
ілюстрацію; народні обряди весняного циХТД: малювання та ліплення тварин (до- клу, мистецтво писанки;
машніх, диких, героїв казок та мультфільмів). Вирізування витинанок за мотивами характеризує особливості форми тварин
весняних обрядових свят. Виконання колек- на основі спостереження;
тивної живописної декоративної композиції
(«І спів пташиний вабить душу», «Чудер- порівнює живописний, графічний і декоративний пейзажі;
нацькі коти»; «У світі опери-казки») тощо.
ХТ: рисунок, живопис, ліплення, витинання,
аплікація.
уміє ліпити фігуру тварини (з одного шматка пластиліну та кількох частин), зокрема
Орієнтовні твори для сприймання
казкових персонажів; вирізувати з паперу
Г. Нарбут. «Зима»; І. Вапнярська. «Зима»; нескладні симетричні та асиметричні витиМ. Примаченко. «Лев», «Казковий птах»; нанки; передавати характер музичних твоВ. Панко. «Синій птах»; К. Білокур. «Котики»; рів в імпровізаціях-малюнках;
А. Матісс. «Червоні рибки»; В. Васнецов.
Ескізи декорацій і костюмів до опери «Снігу- орієнтується у поняттях: анімалістичний
ронька»; І. Білінський. «Стрітення»; В. Кусто- жанр, ілюстрація
дієв. «Масляна» або інші твори українських
та зарубіжних митців, спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Театр. Виконання пісень-ігор («Подоляночка» та ін.), фрагментів опери-казки М. Лисенка «Коза-дереза».
ДМК: Х/ф «Снігуронька», «Синій птах», м/ф
«Умка», «Братик Ведмідь», «Канікули Боніфація», «Дамбо», «Король Лев», «Снігуронька»

Учень/учениця:
уміє передавати характер казкових персонажів за допомогою жестів, рухів;
орієнтується у поняттях: мультиплікаційний і художній фільм

Тема IV. Образи рідної землі (16 годин)
Музичне мистецтво
Музика народних свят (літній цикл). Календарно-обрядові пісні (узагальнення). Обробка народної пісні. Оркестр народних інструментів. Живописні мотиви у програмній
музиці. Концерт.
ХТД: спів, виконання соло, в ансамблі, хорі,
з інструментальним супроводом і без нього. Сприймання музики, характеристика
музичної мови. Імпровізації в народних обрядах.
Орієнтовні твори для сприймання
Українська народна пісня «Гей, на Івана,
гей, на Купала» в обробці А. Вахнянина;
«Віночок» на теми українських народних
пісень для оркестру народних інструментів; П. Чайковський. «Баркарола», Перший
концерт для фортепіано з оркестром (фінал); Е. Гріг. «Пташка», «Метелик», «Ранок»

Учень/учениця:
має уявлення про українські народні свята
та обряди, роль музики в них;
розрізняє вокальні голоси та інструменти;
характеризує музичні особливості календарно-обрядових свят і називає пісні відповідно до пори року;
порівнює звучання пісні в обробці для хору
та оркестру народних інструментів;
уміє співати календарно-обрядові пісні, дотримується правил співу;
виконує найпростіші вокальні й інструментальні імпровізації;
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із сюїти «Пер Гюнт»; С. Прокоф’єв. «Вечір»,
«Дощ і веселка»; А. Вівальді. «Пори року»
(«Весна», «Літо»); М. Равель. «Сумні пташки», «Нічні метелики» або інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
виявляє власне емоційно-естетичне ставлення до прослуханих музичних творів;
орієнтується у поняттях: обробка пісні,
оркестр народних інструментів, концерт,
цикл

Орієнтовні твори для виконання
Л. Давидова. «Наша рідна Україна»; І. Кириліна. «Вінок з барвінку»; Ю. Шевченко.
«Чудеса розсипав дощик»; В. Таловиря.
«Оленчині вишивки»; В. Ведмедеря. «Вишиванка»; Н. Рубальська. «Різні барви у
природи»; О. Яковчук. «Річенька»; Ю. Михайленко. «Мати-Україна»; Т. Жупаніна.
«Рання бджілка» або інші твори українських
та зарубіжних композиторів, спрямовані на
розкриття теми
Образотворче мистецтво
Декоративно-прикладне мистецтво. Оздоблення національного костюму. Вишивка.
Прикраси. Образи рідної землі у пейзажних
композиціях. Портрет (ознайомлення).

Учень/учениця:
має уявлення про декоративно-прикладне
мистецтво; елементи оздоблення українських костюмів; портрет;

ХТД: Зображення квітучого дерева у різних
художніх техніках. Вирізування розеткових
витинанок. Ліплення елементів національного костюму (прикраси). Створення ритмічної орнаментальної композиції за мотивами народних вишивок; виконання колективної композиції з кольорового паперу
(«Русалчин віночок»).
ХТ: гуаш, акварель, витинання, ліплення,
штампування, роздування плями.

порівнює твори образотворчого мистецтва
за колоритом, настроєм;
характеризує нескладні пейзажі, натюрморти, твори декоративного мистецтва;
уміє виготовляти об’ємні прикраси з пластичних матеріалів, створювати ритмічні
орнаментальні композиції; ілюструвати
прослухані музичні твори; утворювати різні
відтінки кольору;

Орієнтовні твори для сприймання
Т. Яблонська. «Квітуче дерево», «Пейзаж із використовує графічні, живописні, декорачовном»; К. Трутовський. «Вдягають вінок»; тивні техніки та матеріали для створення
А. Коцка. «Гуцулка»; М. Носенко. «Українка»; художніх образів;
К. Білокур. «Натюрморт із колоссям і глечиком»; М. Тимченко. «Свято Івана Купала» орієнтується у поняттях: український
або інші твори українських та зарубіжних костюм, вишивка
митців, спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Участь в обрядах (Івана Купала) з елемента- Учень/учениця:
уміє виконувати театралізовані елементи в
ми вокальної та танцювальної імпровізації.
ДМК: м/ф «Квітка папороті», «Як козаки народних обрядах
наречених визволяли», «Дванадцять місяців», «Спляча красуня»; д/ф «Марія Примаченко»

3 КЛАС
Образ людини в мистецтві
70 годин (2 години на тиждень);
з них 8 годин — резервний час
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема I. Мистецькі мандри казкових персонажів (16 годин)
Музичне мистецтво
Інтонація і музичний образ. Елементи роз- Учень/учениця:
витку музики: повтор, контраст. Види ме- має уявлення про виражальні можливості
лодій: наспівна, декламаційна (речитатив), музичної інтонації, різновиди мелодій, розмоторна (рух). Казкові персонажі в музиці. виток музики;
Музичний і художній портрети (порівняння).
ХТД: спів. Сприймання та аналіз-інтерпре- визначає характери казкових персонажів за
тація музики. Імпровізація інтонацій-харак- їхніми музичними характеристиками;
теристик і музичних діалогів казкових героїв.
порівнює казкові образи (портрети) у різних
Орієнтовні твори для сприймання
видах мистецтва;
Фрагменти з опер і балетів: С. Прокоф’єв.
«Попелюшка» (вальс, галоп); В. Гомоляка. уміє співати пісні, імпровізувати музичні ін«Кіт у чоботях»; І. Стравінський. «Петруш- тонації, ритмічний супровід до пісень;
ка» (танець ляльок); М. Римський-Корсаков. «Казка про царя Салтана» (вступ, «Три виявляє і висловлює власне емоційнодива», арія Царівни-Лебідь); Д. Кабалев- естетичне ставлення до прослуханих муський. «Базіка»; В. Косенко. «Петрушка»; зичних творів;
С. Рахманінов. «Полішинель»; М. Равель.
«Хлопчик-мізинчик» або інші твори україн- орієнтується у поняттях: вальс, галоп,
ських та зарубіжних композиторів, спрямо- лібрето
вані на розкриття теми.
Орієнтовні твори для виконання
Й. Брамс. «Петрушка»; А. Мігай. «Мультики»; Л. Маркелов. «Золотий ключик»;
Є. Птичкін. «Казка світами мандрує»;
О. Рибников. «Пісенька Червоного Капелюшка» або інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми
Образотворче мистецтво
Зображення людини в живописі, графіці,
скульптурі, декоративно-прикладному мистецтві. Казкові персонажі в книжкових ілюстраціях. Художник-ілюстратор. Портрет.
Художній і музичний портрети (порівняння).
ХТД: виявлення характерних особливостей
зображення фігури людини в різних видах
мистецтв. Зображення персонажів відомих
казок, мультфільмів у стані спокою. Ліплення простих ляльок. Малювання ілюстрацій
до казок. Портретна галерея (колективна
робота).

Учень/учениця:
має уявлення про портрет;
порівнює казкові образи, створені засобами музичного, образотворчого, театрального мистецтва;
виявляє і висловлює власне емоційноестетичне ставлення до прослуханих музичних творів;
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ХТ: рисунок (графітні, кольорові олівці), уміє створювати образи казкових персонагуаш, ліплення (глина, солоне тісто, плас- жів у різних техніках; прості ілюстрації до
тика, пластилін), паперопластика.
казок;
Орієнтовні твори для сприймання
орієнтується у поняттях: портрет, порІлюстрації до казок: М. Жук. «Казка»; В. Вас- третна галерея, художник-ілюстратор
нецов. «Оленка»; П. Холодний. «Казка про дівчину і паву»; П. Пікассо. «Портрет сина Паоло», «Арлекін»; З. Серебрякова. «Автопортрет у костюмі П’єро»; Е. Дега. «Блакитні
танцівниці»; М. Врубель. «Царівна-Лебідь»
або інші твори українських та зарубіжних
митців, спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Ляльковий театр. Види ляльок. Анімація.
ДМК: м/ф «Піноккіо» «Котигорошко», «Пригоди кота у чоботях», «Червоний капелюшок», «Пароплавчик Віллі»; х/ф «Нові пригоди кота у чоботях», «Попелюшка», «Пригоди Буратіно», «Казка про царя Салтана»

Учень/учениця:
має уявлення про види ляльок;
порівнює засоби художніх фільмів і мультфільмів.
уміє використовувати різні інтонації для
передачі характерів казкових персонажівляльок

Тема II. Легендарні герої в мистецтві (16 годин)
Музичне мистецтво
Героїчні образи в музиці. Пісенність, декламаційність, маршовість у вираженні героїчних настроїв і почуттів. Розвиток музики у
варіаціях, контраст у симфонії. Виражальні
властивості мелодії та супроводу (гармонії),
ладу (мажор — мінор). Вокальні жанри: дума.
ХТД: спів, імпровізація пісенних і декламаційних інтонацій. Сприймання та аналіз-інтерпретація музики, стеження за її розвитком.
Створення варіантів супроводу до героїчних
пісень-маршів (на дитячих інструментах).
Орієнтовні твори для сприймання
«Дума про турецьку неволю»; О. Бородін.
«Богатирська симфонія» (І ч., головні теми),
хор «Сонцю красному слава» з опери «Князь
Ігор»; Б. Фільц. «Київський триптих» («Дзвони»); Є. Адамцевич. «Запорозький марш»;
Р. Савицький. Варіації на тему пісні «Їхав
стрілець на війноньку»; В. Барвінський.
«Пісня лірника»; Л. Бетховен. Симфонія
№ 5 (І ч.); Н. Паганіні. Каприс № 24 та ін.
Орієнтовні твори для виконання
Українські народні пісні «Їхав козак за Дунай», «Гей, там на горі Січ іде», колядки та
щедрівки (за вибором); М. Гайворонський.
«Їхав стрілець на війноньку»; М. Мельник.

Учень/учениця:
має уявлення про героїчні образи в музиці
та засоби їх вираження;
визначає і характеризує контрастні теми у
симфонії, розвиток музики у варіаціях;
розрізняє пісенні, декламаційні, танцювальні, маршові інтонації;
порівнює засоби вираження героїчного в
музиці, живописі, скульптурі;
уміє співати виразно пісні, створювати супровід до пісень-маршів; графічно зображувати розвиток мелодії і супроводу;
виявляє і висловлює власне емоційноестетичне ставлення до прослуханих музичних творів;
орієнтується у поняттях: дума, симфонія, варіації, лад
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«Україно-дівчино»; М. Балема. «Козацькому
роду нема переводу»; М. Дремлюга. «Наш
співець Тарас»; О. Янушкевич. «Біла казка» або інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття
теми
Образотворче мистецтво
Героїчні образи в образотворчому мистецтві. Статика і динаміка. Скульптура (кругла, рельєф). Пам’ятник. Ордени і медалі.
Буквиця.
ХТД: вправи на зображення голови людини з виявленням основних пропорцій (на
елементарному рівні). Передача руху людини в об’ємному зображенні. Зображення
героїчних персонажів міфів і казок (рельєф
у круглій формі). Виявлення характеру персонажа художніми засобами (Котигорошко, козаки та ін.). Малювання буквиць для
оформлення сучасних книжок.
ХТ: рисунок (кольорові олівці (воскові, акварельні), фломастери), ліплення (глина, солоне тісто, пластика, пластилін), гуаш.

Учень/учениця:
має уявлення про героїчне в образотворчому мистецтві; різновиди скульптури; особливості статичної та динамічної композицій;
порівнює образи, створені композиторами і
художниками; кольорову гаму з ладом у музиці (мажор — мінор);
уміє ліпити фігуру людини (на елементарному рівні); передавати характер персонажа художніми засобами; створювати рельєфні зображення; малювати буквицю до
міфу, оповідання чи вірша;
орієнтується у поняттях: скульптура
(кругла, рельєф), пам’ятник, буквиця

Орієнтовні твори для сприймання
Ікона «Чудо Георгія про змія»та ін. В. Васнецов «Богатирі», «Боян з гуслями»; народна картина «Козак Мамай»; Л. Жоголь.
Гобелен «Київ»; І. Марчук. «Пробудження»;
І. Скицюк. «Доля»; В. Сухенко. «Маруся
Чурай»; І. Рєпін. «Запорожці пишуть листа
турецькому султанові»; П. Андрусів. «Козацькі старшини»; В. Шум. «Кобзар»; Л. Позен. «Лірник»; Т. Шевченко. Автопортрети;
пам’ятники Т. Шевченку, Б. Хмельницькому,
Я. Мудрому та ін. або інші твори українських та зарубіжних митців, спрямовані на
розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Інсценізації українських народних пісень
«Гей, там на горі Січ іде», «Коза». Гра «Оживи картину» (Ф. Красицький. «Гість із Запоріжжя» та ін.).

Учень/учениця:
уміє відтворювати характер музичнопоетичних образів під час інсценізацій пісень;

ДМК: м/ф «Дума про козака Голоту», «Як порівнює засоби художніх фільмів і мульткозаки у футбол грали», «Різдво»; х/ф «Слі- фільмів
пий музикант»
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Тема III. Комічні та фантастичні образи (22 години)
Музичне мистецтво
Гумористичні і фантастичні образи в музиці. Учень/учениця:
Жанри: гумореска, фантазія. Виражальні має уявлення про комічне і фантастичне в
засоби музики (гармонія). Розвиток музики, музичному мистецтві;
кульмінація. Музичний та художній портрети (порівняння). Ознайомлення з елемента- визначає кульмінацію в розвитку музики;
ми нотного запису.
ХТД: спів, відтворення жартівливого на- характеризує засоби музичної виразності
строю пісень, пластичне інтонування. у створенні образу;
Сприймання та аналіз-інтерпретація музики, стеження за її розвитком, визначення порівнює особливості комічних і фантаскульмінації. Імпровізації фантастичних об- тичних образів у різних видах мистецтва;
разів на дитячих інструментах (Баба-Яга,
Гном, Снігова королева).
уміє співати, імпровізувати «музичні портрети» та «музичні діалоги» на дитячих інОрієнтовні твори для сприймання
струментах;
Ж. Колодуб. «Снігова королева»; Г. Сасько. «Крижаний палац Снігової королеви»; виявляє і висловлює власне емоційноМ. Римський-Корсаков. «Золотий півник» естетичне ставлення до прослуханих му(4 портрети); Е. Гріг. «Похід гномів»; М. Му- зичних творів;
соргський. «Гном», «Баба-Яга»; П. Чайковський. «Баба-Яга»; В.А. Моцарт. «Фан- орієнтується у поняттях: фантазія, гумотазія»; Р. Шуман. «Фантастична п’єса»; реска
М. Глинка. «Марш Чорномора»; Д. Шостакович. «Вальс-жарт»; В. Косенко. «Гумореска»; В. Сильвестров. «Скерцо»; А. Лядов.
«Кікімора» або інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми.
Орієнтовні твори для виконання
Українські народні комічні пісні: «Іде, іде
дід, дід», «Грицю, Грицю, до роботи», «Про
Омелька», «Ой джигуне, джигуне» та ін.;
В. Полянський. «Мрії збуваються»; А. Мігай. «Зимонька-зима»; А. Лук’яненко. «Баба
Яга»; Г. Гладков. «Пісенька друзів»; Г. Сасько. «Пісенька Капітошки», І. Кириліна. «Зелене слоненя»; Леся Горова. «Дві пісеньки»
або інші твори українських та зарубіжних
композиторів, спрямовані на розкриття теми
Образотворче мистецтво
Комічні й трагічні, чарівні й фантастичні образи в різних видах мистецтва. Скульптурні зображення в архітектурних спорудах
(ознайомлення). Контраст. Комікс. Цирк.
Сюжетна композиція.

Учень/учениця:
має уявлення про комічне та фантастичне в
образотворчому мистецтві;

розрізняє засоби виразності графіки, живопису, скульптури у створенні комічних і
ХТД: створення ескізу сторінки календаря з фантастичних образів;
зображенням комічних і фантастичних персонажів. Створення сюжетної композиції. порівнює комічні і трагічні образи в різних
Силует (вирізування та утворення з плями). видах мистецтва;

Зміст навчального матеріалу
Ліплення героїв циркових вистав з передачею характеру (наприклад, для оздоблення
центрального входу в будівлю цирку). Виконання ескізу театральної завіси чи декорації. Колективна композиція за мотивами
відомих мультфільмів.
ХТ: рисунок (кольорові олівці (воскові, акварельні), крейди) акварель, гуаш, ліплення
(глина, пластилін, солоне тісто, пластика),
аплікація.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
виявляє і висловлює власне емоційно-естетичне ставлення до творів мистецтва;
уміє передавати контрастні стани та настрої (день — ніч, добро — зло, радість —
сум) у різних видах художньої діяльності;
створювати об’ємні образи з глини, пластиліну, солоного тіста (пластичний та конструктивний спосіб);

орієнтується у поняттях: комічне, трагічОрієнтовні твори для сприймання
М. Примаченко. «Три діди», «Лежень ліг не, фантастичне, силует, контраст, архітекпід яблунею»; В. Іванів. «Щедрий вечір»; турні споруди
З. Серебрякова. «Катя у блакитному під
ялинкою»; П. Брейгель. «Зимовий пейзаж»;
І. Грабар. «Лютнева блакить»; Г. Нарбут.
«Родина»; В. Васнецов. «Кощій безсмертний»; «Баба-Яга»; І. Білібін. Ілюстрації до
казки «Золотий півник»; К. Богаєвський.
«Кораблі»; З. Церетелі. «Клоуни»; А. Гауді.
Парк Гуель; В. Городецький. Будинок з химерами або інші твори українських та зарубіжних митців, спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Образи людини: театр, кіно, цирк. Інсценізація українських народних пісень «Іде, іде
дід, дід», «Грицю, Грицю, до роботи».
ДМК: м/ф «Снігова королева», «Золотий
півник», «Білосніжка і сім гномів», «Бременські музиканти», «Пригоди капітана Врунгеля», «Фантазія»; х/ф «Королівство кривих
дзеркал», «Вогонь, вода та мідні труби»

Учень/учениця:
має уявлення про особливості створення
художніх образів у цирку, театрі (рухи, жести, міміка);
порівнює засоби виразності у кіно і театрі;
орієнтується у поняттях: сцена, завіса,
антракт, цирк

Тема IV. Краса людської духовності (16 годин)
Музичне мистецтво
Відображення в музиці світу людини, її почуттів (дружби, любові до матері, Батьківщини). Синтез мистецтв у храмі. Поліфонія
(канон). Орган. Жанри: токата, прелюдія.
ХТД: спів, пластичне інтонування. Сприймання та аналіз-інтерпретація музики. Імпровізація різних інтонацій (ніжності, грайливості, піднесеності, урочистості), музичних
діалогів. Гра в ансамблі.
Орієнтовні твори для сприймання
В. Сокальський. «Дівчина-сиротинка», «У
гаю»; С. Прокоф’єв. «Джульєтта — дівчинка»; Л. Бетховен. Симфонія «Пасторальна» (ІІ ч.); Й.С. Бах. Токата ре мінор (орган);
Ф. Шуберт. «Аве Марія», П. Чайковський

Учень/учениця:
має уявлення про синтез мистецтв у храмі,
поліфонію;
визначає на слух звучання органу;
характеризує зміст прослуханих музичних
творів, роль засобів виразності;
уміє виразно виконувати пісні, грати в ансамблі на дитячих інструментах, імпровізувати елементарні музичні діалоги;
виявляє і висловлює власне емоційно-естетичне ставлення до прослуханих музичних творів;

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

«Мама»; М. Раков. Цикл «Портрети»; А. Ве- орієнтується у поняттях:
дель. «Богородиця Діво, радуйся!»; А. Паш- поліфонія, канон, орган, прелюдія, токата
кевич. «Степом, степом» або інші твори
українських та зарубіжних композиторів,
спрямовані на розкриття теми.
Орієнтовні твори для виконання
Б. Савельєв. «Справжній друг»; Ю. Шевченко. «Мама», «Писанки»; А. Мігай. «Зелений
світ»; А. Вахнянин. «Веснянка»; Ю. Шевченко. «Писанки»; М. Штанько. «Я маму люблю»; Г. Сорокопуд «Свято Перемоги» або
інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми
Образотворче мистецтво
Дитячий портрет. Образи Мадонни, Матері в образотворчому мистецтві. Стилізація
природних форм. Писанки та інші традиційні види декорування яєць. Натюрморт.
ХТД: передача характерних рис обличчя
дитини; зображення фігури дитини в русі.
Портрет мами. Виготовлення листівки для
ветерана. Виконання вправ на створення
стилізованих зображень рослин, тварин,
людей. Вирізування стрічкових витинанок.
Писанки, дряпанки, мальованки. Натюрморт («Букет для мами» тощо).
ХТ: рисунок (кольорові олівці (воскові, акварельні), крейди), акварель, гуаш, розпис.

Учень/учениця:
має уявлення про образ матері, мадонни у
мистецтві; про особливості зображення художниками людських облич;
називає різні види мистецтв;
визначає особливості колірної гами українських писанок, їхні основні символи;
порівнює образи матері та дітей, створені
композитором, художником, скульптором,
актором;

виявляє і висловлює власне емоційно-естетичне ставлення до творів мистецтва;
Орієнтовні твори для сприймання
Рафаель Санті. «Сікстинська мадонна»,
«Мадонна зі щигликом»; Леонардо да Він- уміє виконувати нескладні витинанки, мачі. «Мадонна Літта»; Т. Яблонська. «Вечір»; льованки і дряпанки; передавати у портреІ. Труш. «Гуцулка з дитиною»; І. Їжакевич. тах друзів своє ставлення до них; виражати
«Мати йдуть»; Пінтуріккьо. «Портет хлопчи- свою любов до матері у живописних компока»; П. Ренуар. «Портрет сина»; Д. Велас- зиціях;
кес. «Портрет інфанти Маргарити»; П. Кончаловський. «Марго танцює»; В. Іванів. орієнтується у поняттях: стилізація, ви«Оксана»; Ф. Манайло. «Хлопчик з ягнят- тинанка, мальованка, дряпанка
ком» або інші твори українських та зарубіжних митців, спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Гра «Оживи картину» (театралізація, ство- Учень/учениця:
рення умовних діалогів).
уміє грати найпростіші ролі в театралізаціях;
ДМК: к/ф «Зоряний хлопчик», «Мама», «Си- орієнтується у поняттях: синтез мисній птах»; м/ф «Айболить», «Дамбо»
тецтв

4 КЛАС
Світ у мистецьких шедеврах
70 годин (2 години на тиждень);
з них 8 годин — резервний час
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема I. Мій мальовничий світанковий край (16 годин)
Музичне мистецтво
Народна музика. Музична спадщина рідно- Учень/учениця:
го краю. Музична форма (композиція): одно- має уявлення про музичний фольклор рідчастинна і двочастинна, зокрема куплетна. ного краю;
ХТД: спів пісень, поширених у рідному краї,
виконання супроводу на народних інстру- порівнює жанрові особливості музичного
ментах. Сприймання та аналіз-інтерпрета- фольклору рідного краю (пісні, танці);
ція музики. Виконання найпростіших партирозрізняє музичні форми (одночастинна,
тур для оркестру дитячих інструментів.
двочастинна, зокрема куплетна);
Орієнтовні твори для сприймання
Українські народні пісні й танцювальна уміє співати народні пісні, поширені у ріднім
музика (за вибором); Д. Леонтович. «Дуда- краї; супроводжувати свій спів грою на найрик»; М. Калачевський. «Українська симфо- простіших народних інструментах;
нія» (фрагменти); Г. Майборода. «Гуцульська рапсодія» (фрагменти) або інші твори висловлює оцінні судження щодо прослуукраїнських та зарубіжних композиторів, ханої музики;
спрямовані на розкриття теми.
орієнтується у поняттях: музичний
фольк лор, обробка пісні, музична форма
Орієнтовні твори для виконання
Пісні про рідний край, регіональний музич- (композиція) одночастинна, двочастинна,
ний фольклор, зокрема дитячий; українські куплетна
народні пісні «Чи не той то Омелько», «Садок вишневий коло хати» тощо; В. Верховинець. «Наша хата»; М. Дремлюга. «Відлітали журавлі»; В. Гребенюк. «Батьківщина»;
Леся Горова «Пісенька для всіх» або інші
твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми
Образотворче мистецтво
Різновиди декоративно-прикладного мистецтва (ДУМ). Український декоративний розпис. Орнамент. Рух в орнаменті. Симетрія у
творах ДУМ. Декоративні вироби в інтер’єрі.
Центр композиції. Декоративний пейзаж.
ХТД: побудова простого орнаменту; вправи на поєднання кольорів у орнаменті. Зображення симетричних форм, створення
асиметричної декоративної композиції для
оздоблення посуду (килима). Виявлення
центру композиції в декоративному пейзажі
(«Осінні роздуми», «Ранковий сад», «Опале
листя»).
ХТ: розпис, аплікація, ліплення.

Учень/учениця:
має уявлення про народне мистецтво; поширені види декоративно-прикладного мистецтва (розпис, вишивка, кераміка тощо);
розрізняє основні види орнаментів;
порівнює характерні особливості декоративного і реалістичного зображень;
висловлює оцінні судження до творів мистецтва;
розуміє зв’язок між формою виробу та його
оздобленням;

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Орієнтовні твори для сприймання
уміє створювати нескладні симетричні й
М. Білас. «Бойки», «Троїсті музики», «Коло- асиметричні композиції з простих декорамийка» (килим); О. Гасиліна. «Рушник орна- тивних мотивів, виконувати замальовки з
ментальний»; О. Швець. «Ваза»; В. Джура- натури та за уявою об’єктів живої природи,
нюк. «Керамічна пластика і розпис»; Т. Фе- архітектурних споруд;
дорова. Лялька «Полісяночка»; М. Примаченко. «Калиновий гай», «Їде осінь на коні»; орієнтується у поняттях: орнамент, сиВ. Касіян. «Селянка з покуття», «Гуцул»; метрія, центр композиції
А. Гроттгер. «Дівчина з Борщович» або інші
твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Виконання народних пісень-ігор, поширених у рідному краї.
ДМК: д/ф про культуру рідного краю (міста,
області); м/ф «Покрова-покровонько», х/ф
«Білий птах з чорною ознакою»

Учень/учениця:
уміє передавати жестами й рухами образи
в піснях-іграх;
порівнює засоби виразності кінофільмів:
художнього, мультиплікаційного, документального

Тема II. Ми діти твої, Україно! (16 годин)
Музичне мистецтво
Пісні й танці народів, що проживають в
Україні. Використання характерних народних мелодій у творчості композиторів. Форма: двочастинна, тричастинна. Жанри: мазурка, полонез, чардаш, рапсодія.
ХТД: спів пісень народів, які проживають в
Україні. Слухання та аналіз-інтерпретація
музики.. Виконання на ударних інструментах ритмічного рисунку народних танців.
Орієнтовні твори для сприймання
Народні пісні («Добрий мірошник» та ін.)
і танці («Сиртакі», «Бульба», «Камаринська»); Л. Ревуцький. «Пісня»; М. Скорик.
«Гуцульська рапсодія» (фрагмент); Ф. Шопен. Полонез ля мажор, мазурки (за вибором); Й. Брамс. «Угорський танець» (за вибором); В. Монті. «Чардаш»; Ф. Ліст. «Угорська рапсодія» або інші твори українських
та зарубіжних композиторів, спрямовані на
розкриття теми.
Орієнтовні твори для виконання
Українські колядки та щедрівки; О. Янушкевич. «Козачата»; Л. Рожелюк. «Пісня України», М. Глинка. «Гуде вітер вельми в полі»;
польська народна пісня «Жайворонок»;
Л. Джемалядінова. «Дружба і долстук» або
інші твори українських та зарубіжних композиторів, спрямовані на розкриття теми

Учень/учениця:
має уявлення про використання характерних народних мелодій у творчості композиторів;
порівнює і характеризує пісні й танці народів України;
розпізнає музичні форми, що складаються
з двох і трьох частин;
уміє виконувати пісні народів, що проживають в Україні, характерні ритми народних
танців;
висловлює оцінні судження щодо прослуханої музики;
орієнтується у поняттях: мазурка, полонез, чардаш, рапсодія

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Образотворче мистецтво
Різновиди художньої творчості народів, які Учень/учениця:
проживають на території України.
має уявлення про різновиди художньої
Елементи композиції натюрморту. Різнови- творчості народів, що проживають на териди скульптури (монументальна, станкова). торії України;
Силует, фактура. Петриківський розпис.
Іграшка.
називає найвідоміші центри народних проХТД: рельєф («Ворота старовинного міста», мислів України;
«Вхід до зоопарку»). Замальовки різних предметів (зі світу знайомих і незнайомих речей). порівнює художні образи в різних видах наВиконання натюрморту з предметів простих родного мистецтва; зображення контрастза формою і різних за розміром та кольо- них за формою та кольором предметів;
ром. Виконання вправ на утворення різних
фактур (площинні та об’ємні зображення). розуміє значення кольору в художньому
Організація зображення у замкненій формі: оздобленні предметів побуту;
виготовлення обкладинки для книжки-сувеніру у формі іграшки. Виконання вправ на зо- уміє створювати нескладний рельєф;
браження елементів петриківського розпису. передавати лінією і кольором характер
Виготовлення настінної прикраси (колектив- зображуваного; виконувати орнаменти
та інші зображення у замкнених формах;
на композиція «На щастя, на долю…»).
ХТ: ліплення, малюнок кольоровими крей- передавати основні пропорції предметів у
дами, розпис, аплікація.
натюрморті;
Орієнтовні твори для сприймання
орієнтується у поняттях: рельєф, мотив,
Й. Коломієць. «Барило»; З. Линник. «Роз- орнамент, петриківський розпис, ескіз
пис»;
М. Діденко.
«Іграшки-свистунці»;
Г. Павленко-Черниченко. «Блакитні птахи
і квіти»; Б. Ходан. «Тарілка»; П. Карпенюк.
«Скринька»; Ю. Корпанюк. «Сучасна гуцульська дерев’яна тарілка»; О. Гелетюк.
Ліжник «Сливовий».
Синтетичні мистецтва
Виконання театралізованих різдвяно-новорічних обрядів.
ДМК: м/ф «Два веселі гуси», «Горщик каші»;
к/ф «Трембіта», «Грек Зорба», «Скрипаль на
даху», «Кам’яна квітка»

Учень/учениця:
уміє виконувати різні ролі та імпровізувати
у різдвяно-новорічних театралізованих обрядах

Тема III. Подорожі країнами і континентами (22 години)
Музичне мистецтво
Пісенні мелодії і танцювальні ритми наро- Учень/учениця:
дів світу. Форма: рондо, варіації (особли- має уявлення про характерні мелодії і танвості розвитку музики). Канон.
цювальні ритми народів світу;
ХТД: спів пісень, зокрема канонів. Пластичне відтворення їх емоційно-образного
змісту. Слухання та аналіз-інтерпретація
музики. Творче самовираження в ритмічних
імпровізаціях.

порівнює особливості музичного та образотворчого мистецтва народів світу;
характеризує розвиток музики у формі
рондо, варіацій;

Орієнтовні твори для сприймання
уміє співати канони; відтворювати емоційП. Чайковський. Три танці з балету «Лускун- но-образний зміст пісні пластичними рухачик» (іспанський, арабський, китайський); ми;

Зміст навчального матеріалу
Л. Бетховен. «Лендлер»; М. де Фалья. «Іспанський танець»; Е. Гріг. «Халлінг»; К. Дебюссі. «Ляльковий кек-уок»; П. Мергенер.
«Вдихаємо Африку»; Й. Штраус. Вальс (за
вибором); В. А. Моцарт. Варіації на тему
французької пісні «Пастух» або інші твори
українських та зарубіжних композиторів,
спрямовані на розкриття теми.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
висловлює оцінні судження щодо прослуханої музики;
орієнтується у поняттях: варіації, рондо,
канон

Орієнтовні твори для виконання
Народні пісні: «Пастух» (фр.), «Про Віденський ліс» (австр.), «Row row» (англ., канон),
«Yellow submarine» (англ.), «Весна» (нім., канон), «Санта Лючія» (італ.), І. Кириліна. «Зелене слоненя» або інші твори українських
та зарубіжних композиторів, спрямовані на
розкриття теми
Образотворче мистецтво
Мистецтво народів світу. Архітектура. Види
образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва (узагальнення). Жанри в
образотворчому мистецтві. Колорит. Композиція. Рівновага в композиції.
ХТД: передача кольором емоційних станів
у сюжетній композиції («Скарби стародавнього храму», «Таємниці індійської печери»
тощо). Передача (на елементарному рівні)
об’єму зображуваних предметів («Шляхами легенд»). Виконання архітектурного та
гірського пейзажів. Ліплення двофігурної
композиції (кенгуру з кенгуреням тощо). Виготовлення святкових атрибутів (ліхтарики,
оригамі тощо).
ХТ: ліплення, рисунок, живопис, паперопластика, колаж.
Орієнтовні твори для сприймання
Єгипетські піраміди; Велика китайська стіна; Колізей; Тадж Махал; Храм написів
(культура майя) у Мексиці; Ч. Беррі. Вестмінстерський палац (Британський парламент); А.Г. Ейфель. Ейфелева вежа; Й. Утзон. Оперний театр у Сіднеї; А. Гауді. Храм
Святого Сімейства (церква Саґрà да Фамілія) у Барселоні або інші твори українських
та зарубіжних митців, спрямовані на розкриття теми

Учень/учениця:
має уявлення про види візуальних мистецтв;
називає основні види образотворчого мистецтва; мистецькі символи різних країн світу; основні художні техніки;
порівнює (на елементарному рівні) національні особливості світового образотворчого мистецтва та архітектури; архітектурні
споруди за призначенням;
висловлює оцінні судження щодо творів
мистецтва;
розуміє особливості передачі кольором
емоційного стану в живописі;
уміє передавати: характерні особливості
фігури людини (на елементарному рівні),
плановість розміщення архітектурних споруд у просторі, характерні особливості поведінки тварин засобами пластичних матеріалів (на елементарному рівні);
орієнтується у поняттях: архітектура,
побутовий жанр, гірський пейзаж, оригамі,
паперопластика

Синтетичні мистецтва
Характерні елементи танців народів світу.
ДМК: м/ф «Пер Гюнт»; х/ф «Кармен»

Учень/учениця:
має уявлення про особливості танців народів світу

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема IV. Дзвони минулого, шляхи майбутнього (16 годин)
Музичне мистецтво
Старовинна і сучасна музика. Старовинні Учень/учениця:
танці: французький менует, іспанська сара- має уявлення про старовинну і сучасну мубанда, англійська жига тощо. Жанри: сюїта, зику; старовинні танці (менует, сарабанда,
етюд. Єдність змісту і форми (узагальнення). жига);
ХТД: спів. Сприймання та аналіз-інтерпретація музики. Гра на дитячих інструментах порівнює старовинні танці із сучасними за
(відтворення ритмів старовинних і сучасних характером музики;
танців). Імпровізація ритмічних образів (робот, акробат тощо). Створення концертної розрізняє форми музичних творів;
композиції з вивчених пісень.
уміє емоційно-виразно виконувати пісні;
Орієнтовні твори для сприймання
відтворювати ритми старовинних танців;
Леся Дичко. «Українські писанки»; Ж. Рамо. імпровізувати сучасні ритми на дитячих
«Тамбурин»; Д. Шостакович. «Шарманка»; ударних інструментах;
Й.С. Бах. Фрагменти із сюїт (за вибором),
прелюдія до мажор і до мінор І т., ДТК (до- висловлює оцінні судження щодо прослубре темперований клавір) (у виконанні ханої музики;
на клавесині В. Ландовської); В. Косенко.
Етюди у формі старовинних танців (за ви- орієнтується у поняттях: сюїта, етюд
бором); М. Лисенко. Варіації на тему «Сонце низенько» (сарабанда); Ю. Щуровський.
«Хода роботів» або інші твори українських
та зарубіжних композиторів, спрямовані на
розкриття теми.
Орієнтовні твори для виконання:
М. Балема. «Танець дружби»; О. Янушкевич.
«Дівчинка і вітерець»; В. Гребенюк. «Прокляття війні»; В. Бистряков. «Давайте розбудимо радість»; Леся Горова. «Дитячі мрії»
або інші твори українських та зарубіжних
композиторів, спрямовані на розкриття теми
Образотворче мистецтво
«Дерево життя» у народному мистецтві.
Образ людини в різних видах мистецтва.
Художній образ, міміка, жест. Автопортрет.
Об’єм у живописі. Уявлення про дизайн.
ХТД: виконання декоративної писанкової
композиції. Виготовлення кладеної витинанки («Дерево життя»). Зображення дітей
різних національностей для колективної
композиції («Живемо всі ми на Землі»). Передача об’єму в живописі (весна в натюрморті та пейзажі); створення колажу з різних матеріалів («Майбутнє творимо самі»).
ХТ: воскові олівці, рисунок, живопис, колаж.

Учень/учениця:
має уявлення про знаки і символи в народному мистецтві; дизайн;
розрізняє орнаментальні композиції за мотивами; площинні і рельєфні орнаменти;
портрет і автопортрет;
порівнює художні образи у живописі, графіці, скульптурі; архітектурні споруди — сучасні та стародавні;
розуміє залежність художнього оформлення від матеріалу, форми і призначення
предмета; особливості реалістичного й декоративного зображень;

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

уміє застосовувати різні прийоми роботи з
Орієнтовні твори для сприймання
Зображення «дерева життя»: на рушниках, фарбами, графічними та пластичними манастінних розписах, дерев’яних виробах теріалами; передавати (на елементарно(різьблення), у витинанках; М. Примаченко. му рівні) кольором об’ємність предметів;
«Соняшник життя»; Леонардо да Вінчі. «Ав- самостійно обирати елементи для декоратопортрет»; Т. Влененко. Писанки за три- тивного оформлення власного або запропільськими мотивами, писанки за гуцуль- понованого виробу;
ськими мотивами; Н. Юренене. «У природі»
(витинанка); М. Чудна. Рушники або інші орієнтується в поняттях: художній обтвори українських та зарубіжних митців, раз, міміка, жест, автопортрет
спрямовані на розкриття теми
Синтетичні мистецтва
Пантоміма (пластичні імпровізації) на тему Учень/учениця:
«Танок прибульців з іншої планети».
уміє створювати образи засобами пантоміми у процесі самовираження;
ДМК: «Сказання про Ігорів похід», «Дани- орієнтується в поняттях: пантоміма, імпло — князь Галицький», «Таємниця третьої ровізація
планети», «Інопланетянин»; м/ф «Диво-дерево», «Про картини»

Програму підготували:
Л. М. Масол, керівник творчого колективу, провідний науковий співробітник
лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
кандидат педагогічних наук;
О. В. Гайдамака, начальник відділення дошкільної та загальної середньої освіти
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України;
Н. В. Очеретяна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання
Інституту проблем виховання НАПН України;
О. М. Дмитренко, учитель образотворчого мистецтва ліцею № 22 м. Чернігова,
вчитель-методист

