
Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу 
«Мистецтво»  - 2 курс (3 кредита) 

 
26.04.22р. 
Тема: Шкільний підручник як найважливіший засіб навчання 
Завдання до практичної роботи: 
Переглянути особливості змісту підручників з мистецтва, зробити аналіз. 
Перегляд за посиланням: 9 клас - 
https://www.youtube.com/watch?v=OsdKYO_9INU&t=38s 
Завдання до самостійної роботи: 
переглянути презентації підручників, визначити характерні особливості 
проведення уроків блоку музичного мистецтва в початковій школі: 
1 клас: https://www.youtube.com/watch?v=g4UGo1fzOXs&t=122s  
2 клас: https://www.youtube.com/watch?v=eNfOOKrLFhs  
3 клас: https://www.youtube.com/watch?v=39iwNgg5WAw&t=9s  
4 клас: https://www.youtube.com/watch?v=Ykwh09aVJRc&t=20s 
 
Закриття кредиту 2 до 02.04.22р. 
 
03.04.22р. 
Тема: Календарно-тематичне планування уроку «Мистецтво» 
Завдання: прослухати лекцію-вебінар щодо змісту підручника мистецтво 5 
клас та особливостями розробки календарно-тематичного планування: 
5 клас: https://www.youtube.com/watch?v=YwZ8Z-zXjdE&t=204s 
 
10.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Розробити календарно-тематичне планування 1 чверті (урок 1-7) для 8 
класу. Оформити в таблицю. Підручник за посиланням: 
https://pidruchnyk.com.ua/900-mystectvo-masol-8-klas-2016.html  
Таблиця: 
№ дата Тема урока СМ (сприймання мистецтва) –  

Практична робота –  
Терміни -  

    
 
Завдання до самостійної роботи: творча робота 
Розробити календарно-тематичне планування 1 чверті (урок 1-7) для 9 
класу. Оформити в таблицю. Підручник за посиланням: 
https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvo-masol-9-klas.html  
 
 
 



17.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Розробити календарно-тематичне планування 1 чверті (урок 1-7) для 10 
класу. Оформити в таблицю. Підручник за посиланням: 
https://pidruchnyk.com.ua/1340-mistectvo-masol-10-11-klas.html  
 
24.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Переглянути фрагмент Всеукраїнського вебінару «ІННОВАЦІЇ В 
МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ: ТЕОРІЯ В ПРАКТИЦІ» 
https://youtu.be/Flb-tYqpJBc  
Виступ Новикової Н.В. «Технології контролю та оцінювання навчальних 
досягнень учнів 8-11 класів на уроках мистецтва в умовах традиційного та 
дистанційного навчання» (1.19.10 – 1.39.26) 

1) Зробити конспект;  

2) виписати назви програм і платформ за допомогою яких можна 
створювати навчальні контенти,  

Завдання для самостійної роботи: 

обрати одну із запропонованих програм і спробувати розробити в ній 3 
завдання для учнів 5-7 класів (на вибір) з музичного мистецтва або для учнів 
8-11 класів з мистецтва; 

31.05.22р. 
Завдання до практичної роботи: 
Розробити план-конспект 1 уроку з мистецтва (на вибір – 8,9,10 клас) уроки 
24-28 
 
Завдання до самостійної роботи: 
Оформити план-конспект уроку. Підібрати фрагменти для слухання. 
 
Закриття кредиту 3 до 06.06.22р. 


