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Інтернет-
підтримка

Підручник
• моделює цілісний підхід  
  до освітнього процесу

• виховує шану до національної  
  і світової культурної спадщини

• збагачує духовний світ під час  
  сприймання творів мистецтва  
  та художньої творчості

• формує у здобувачів освіти  
  уміння творчо підходити  
  до виконання запропонованих 
  завдань.

Н О В А
УКРАЇНСЬКА
Ш КОЛА



Умовні позначення:

•  налаштовують учня і вчителя на конкретний 
вид роботи;
•  легко і швидко запам’ятовуються.

Підручник має чітку 
структуру. 
Матеріал розташований за 
принципами:
•  від простого до складні-
шого
•  сезонності (теми співзвуч-
ні порам року)
•  чітке чергування видів 
зображувальної діяльності 
(графіка, живопис, скульп-
тура, конструювання).

При написанні підручни-
ка використані кращі 
сучасні творчі креативні 
ідеї в рамках освітніх 
навчальних програм.

Мета створення підручника — 
реалізація концепції Нової Україн-
ської Школи і впровадження но-
вого Державного стандарту почат-
кової загальної освіти відповідно 
до «Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти. 
1-2 класи», розробленої творчою 
групою Інституту педагогіки НАПН 
України на чолі з О. Я. Савченко.

Підручник створений відповідно 
до чинного Державного стандарту 
початкової освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.02.2018 р. № 87.

Матеріали підручника, завдя-
ки доступності, цікавості, кре-
ативності, полегшать друго-
класникам оволодіння визна-
ченими програмою компе-
тентностями, розвиватимуть 
творчі здібності,   мистецькі 
інтереси, логічне мислення.

Підручник призначений для 
учнів 2 класу закладів загаль-
ної середньої освіти, учителів, 
батьків, методистів.

Підручник інтегрує освітні галузі:
•  мистецька (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, література, театр, кіно-
мистецтво);

•  соціальна та здоров’язбережувальна  (зв'язок з життям, техніка безпеки праці);

•  громадянська та історична (патріотичні, народознавчі, краєзнавчі матеріали);

•  технологічна (здатність до зміни навколишнього світу засобами сучасних техноло-
гій без шкоди для середовища);

•  інформаційна (здатність до вирішення проблем із використанням цифрових при-
строїв, інформаційно-комунікаційних технологій).
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Педагогічна ефективність 
підручника — у створенні 
ситуації успіху, формуван-
ні мистецьких умінь та 
уподобань у здобувачів 
освіти в процесі творчої 
діяльності; у  розвитку 
їхнього критичного й 
аналітичного мислення, 
умінні знаходити нестан-
дартні творчі рішення.

Підручник:
•   забезпечує цілісний підхід до освітнього процесу;

•  реалізує визначені Державним стандартом функції процесу навчання;

•  формує у здобувачів освіти уміння творчо підходити до виконання запропонованих 
завдань і мотивує до глибшого пізнання світу мистецтва.

Освітній процес у школі 
формує особистість. Тому 
підручник містить завдан-
ня для розвитку індивіду-
альних творчих здібно-
стей та мистецьких уподо-
бань здобувачів освіти.

У підручнику робляться акценти на принципи:
•  дитиноцентризму;

•  педагогіки партнерства;

•  толерантності й  поваги до особистості дитини;

•  міжпредметної інтеграції;

•  діяльнісного підходу і зв'язку з життям.
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І семестр

Номер
уроку Дата Тема уроку

Дивовижний
світ мистецтва

Осінні перетворення

Кольоровий водограй

Калейдоскоп фантазій

Веселка-чарівниця

За народними мотивами

Дивосвіт
народної фантазії

Світ народного мистецтва

Примітки



Номер
уроку Дата Тема уроку Примітки

Творчі експерименти

Малюємо музику

Осінні перетворення

Осінні краєвиди

Урожайне свято

Мистецькі настрої

Зимові пригоди

Добро несе
різдвяний янгол

Незабаром
Новий рік



ІІ семестр

Номер
уроку Дата Тема уроку

Снігові розваги

Зимова казка

Навколосвітня подорож

Птахи на крилах
весну несуть

Підводні мандри

Створюємо
красиві обереги

У родинному колі

Великодня радість

Примітки



Номер
уроку Дата Тема уроку Примітки

Весняні штрихи

Весна крокує по землі

Дивовижні перетворення

Космічні пригоди

Мандрівка рідним краєм

Просто казка

У світі мультфільмів

Театральна атмосфера

Дивовижний кіносвіт

Весняне різнобарв’я



Автори підручника «Мистецтво 2 клас» 
виділяють як базові такі поняття: 

• об’єкт пізнання — новий теоретичний 
матеріал; 

• об’єкт дослідження — аналіз кращих зраз-
ків різних видів мистецтва;

• об’єкт  відтворення — виконання репро-
дуктивних завдань за зразком;

• об’єкт творчості — практична самостійна 
робота учня.
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Сучасні технічні засоби полегшують 
роботу учнів і вчителів, доповнюючи 
матеріали підручника додатковою 
цікавою інформацією, нестандартни-
ми завданнями, вказівками до кон-
кретних видів діяльності.

•  Підручник пропонує раціональне поєд-
нання різних видів мистецької діяльності, 
що сприяє активізації пізнавальних інте-
ресів учнів.

•  Підібрано достатню кількість пошукових, 
тренувальних, творчих завдань для реалі-
зації пізнавальних інтересів та потреб.

•  Створена можливість проявити творчу 
ініціативу та самостійність, забезпечена 
реалізація ситуації успіху.

•  Завдання підручника передбачають 
моделювання комунікативних  ситуацій 
з дорослими та однолітками.



Автори НМК «Мистецтво». 2 клас: 

РУБЛЯ Тетяна Єгорівна
Автор підручників з образотворчого мистецтва. Вчитель образотворчого мистецтва, спец-
дисциплін: живопис, рисунок, композиція, кольорознавство; відмінник освіти України; 
вчитель вищої категорії; вчитель-методист «Навчально- методичного комплексу: загально-
освітня школа І–ІІІ ст.— ліцей №7 Вінницької міської ради». 

МЕД Ірина Леонідівна
Вчитель початкових класів; вчитель образотворчого мистецтва; вчитель вищої категорії; 
вчитель-методист«Навчально-методичного комплексу: загальноосвітня школа І–ІІІ ст. — ліцей 
№7 Вінницької міської ради»

ЩЕГЛОВА Тетяна Леонідівна
Вчитель музичного мистецтва; вчитель вищої категорії; вчитель-методист «Навчально- 
методичного комплексу: загальноосвітня школа І–ІІІ ст. — ліцей №7 Вінницької міської ради»

Витяги з експертних висновків на проект підручника «Мистецтво»
для 1 класу закладів загальної середньої освіти (Т. Є Рубля, І. Л. Мед, Т. Л. Щеглова)

Андреєва Г. Б. Викладач-методист, заступник директора 
Дитячої школи мистецтв № 5 м. Києва

«Зміст підручника має чітку, продуману, зрозумілу та логічну струк-
туру. Виважені та лаконічні назви тем  стимулюють зацікавленність 
та збуджують уяву дитини». 

«У виданні бачимо багато гарних, зі смаком підібраних репродукцій 
картин, світлин та ілюстрацій». 

«Запропановані авторами підручника ілюстрації тісно пов'язані 
з оточенням учнів, вони реалізують виховну функцію в частині 
формування у підростаючого покоління естетичних та етичних норм». 

Євтушенко І. В. Доцент кафедри психології управління ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти»

«Навчальний матеріал включає елементи ігрової діяльності, що сприяє 
засвоєнню учнями нового матеріалу. У роботі багато творчих завдань, 
які актиалізують мисленнєву діяльність, розвиток пам’яті та уваги 
у дітей. У роботі значна увага приділяється розвитку емоційної сфери 
через виконання завдань, які включають розуміння власного стану 
(радісний, сумний, спокійний, сердитий та ін.». 

«Перевагою підручника є різноманітність завдань, достатня кількість 
рухливих ігор та експериментальних завдань (встанови зв’язок, 
виокрем зайве), вправ на наслідування та розвиток самостійності. 
Вдало підібрані музичні твори для прослуховування». 

Омельченко С. В. Вчитель початкових класів

«Функції підручника, його структура, мова і доступна форма викладу 
навчального матеріалу, система завдань і вправ підпорядковані 
завданням компетентнісного розвитку учнів». 

«Основними мотиваційними аспектами є бесіди про зв’язок навчаль-
ного матеріалу з реаліями життя, вплив на емоційну сферу (прослу-
ховування музичних творів, робота з фотографіями чи репродукціями 
картин». 

Долучайтеся 

етодист»М


