
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПРЕДМЕТІВ 

ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО»: 

навчатися, помилятися, але вірити у свої сили 

 

Триває третій тиждень карантину і за цей період заклади освіти 

остаточно перейшли на повноцінне дистанційне навчання. Досвід цих 

тижнів дав зрозуміти, що дана ситуація виявилася стресовою для всіх 

учасників освітнього процесу. Але проблеми, які проявились за цей 

короткий період, за розумного підходу можуть перетворитися на нові 

вміння і можливості.  
У 2019/2020 навчальному році загальну мистецьку освіту в основній 

школі учні опановують відповідно до наказу Міністерства від 20.04.2018 № 

405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня», що вміщує три блоки: «Музичне мистецтво», 

«Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво».  
 
Організувати ефективне дистанційне навчання з зазначених 

предметів допоможуть матеріали для самоосвітньої діяльності: 

 Як вчителю підготуватися до дистанційного навчання 

https://nus.org.ua/articles/probuvaty-pomylyatysya-viryty-yak-vchytelyu-

pidgotuvatysya-do-dystantsijnogo-navchannya/ 

 Як технічно організувати дистанційне навчання – покрокова інструкція 

https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-

pokrokova-instruktsiya/ 

 Організація дистанційного навчання у кризових умовах: за 

результатами 1-го тижня  

https://www.youtube.com/watch?v=4OGiipg-W_o&fbclid=IwAR2NcA1qux38n-

oGk_ghLB3PddLhNN72Do7WFuJpZRIISlAv_JHgakqO3ko 

 Технології дистанційного навчання в початковій школі: рекомендації 

для профі і не тільки 

https://www.youtube.com/watch?v=dM5ziijdYRc 

 Проблеми/можливості дистанційного навчання 

https://nus.org.ua/view/problemy-mozhlyvosti-dystantsijnogo-navchannya/ 

 
Здійснити оцінювання під час дистанційного навчання допоможуть 

інструменти освітніх порталів: 

 «На Урок» - освітній проєкт (https://naurok.com.ua/post/organizaciya-

distanciyno-roboti-pid-chas-karantinu), яким створено безкоштовний сервіс 

онлайн-тестів для повноцінної дистанційної перевірки знань, здобутих 

учнями під час самостійної роботи.  

Відеоінструкції для створення тестів та роботи з ними: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtQHZTwuoHg&list=PL84BeAGplb_TnM0c

ObkJi_Du5yGnuBmlV.  

Результати тестувань: https://naurok.com.ua/test/homework/list.  

Усі тести, створені вами, ви можете знайти за цим 

посиланням: https://naurok.com.ua/test/moe.  
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«Педагогічна преса» - освітній портал  (https://pedpresa.ua/201392-yak-

organizuvaty-dystantsijne-navchannya-pid-chas-karantynu.html) пропонує такі 

інструменти для роботи: 

Опитування та залучення групи до роботи –

https://www.mentimeter.com/https://get.plickers.com/https://www.quizalize.com/h

ttps://nearpod.com/https://kahoot.com/ (провести контрольні роботи, зрізи 

знань, тести й оцінювання в ігровій формі); 

https://onlinetestpad.com/ua – конструктор тестів, опитувань, кросвордів, 

ігор та комплексних завдань та сотні готових матеріалів; 

https://learningapps.org/ – готові навчальні вправи та інструменти для 

створення тестів, завдань. 

 

Підготувати і провести дистанційні уроки допоможуть матеріали 

мистецьких сайтів, блогів освітянських спільнот і педагогів: 

http://www.naoma.edu.ua/ – сайт Національної Академії образотворчого 

мистецтва і архітектури;  

http://spilka.org/propoz.php – сайт Національної спілки художників 

України;  

http://triptych-gallery.org/index – Галерея сучасного мистецтва; 

http://www.mln-gallery.kiev.ua/map/ – віртуальна галерея; 

http://www.music.com.ua/ – інформація про музичне життя у світі;  

 Відеоуроки для дистанційного навчання 1-11 кл. (образотворче і 

музичне мистецтво 1-5 кл.) https://pedpresa.ua/vu 

  Уроки музичного мистецтва у 5-7 класах 

https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/7-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8

%D1%87%D0%BD%D0%B5-

%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%

D0%BE 

 Уроки образотворчого мистецтва у 5-7 класах 

https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/7-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5-

%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%

D0%BE?authuser=0 

 Уроки мистецтва у 8-11 класах 

https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/8-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82

%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE?authuser=0 

 Сайт «Vivat, ART!» у рубриці «Підемо в гості» містить адреси сайтів 

вчителів мистецтва, якими вже опрацьовано дистанційне навчання. Для 

зручності  роботи також створено групу «Vivat, ART!» у фейсбуці. 

 

 

Лариса Тесля, методист ММК  
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