
Додаток 2 

до наказу департаменту освіти і науки  

Київської обласної державної адміністрації 

14 листопада 2017 року № 381 

 

ПРОГРАМА 

формувального етапу експерименту регіонального рівня з теми  

«Формування креативної особистості  в загальноосвітньому закладі засобами мистецької освіти»  

на базі Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5  

Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Виконавець Очікувані результати 

Формувальний етап: жовтень 2017 року – грудень 2018 року 
1.  Формування в учнів знань і уявлень про 

мистецтво та його історію, розуміння різ-
них видів  мистецтва 

Жовтень  
2017 року – 

грудень 
2018 року 

Кожевнікова Л. В., 
Касьян Т. В., 

учасники 
експерименту 

Сформованість в учнів знань і уяв-
лень про мистецтво та його історію, 
розуміння різних видів  мистецтва 

2.  Розроблення, апробація та впровадження 
змісту, завдань та умов формування креа-
тивності учнів на основі впровадження по-
глибленого вивчення мистецьких дисцип-
лін у початковій школі, вивчення факуль-
тативних курсів та курсів за вибором в ос-
новній школі 

Апробація та впровадження змісту, 
завдань та умов формування креатив-
ності учнів на основі впровадження 
поглибленого вивчення мистецьких 
дисциплін у початковій школі, ви-
вчення факультативних курсів та кур-
сів за вибором в основній школі 

3.  Проведення тренінгів, педагогічних рад, 
круглих столів, семінарів з питання 
експерименту  

Жовтень  
2017 року – 

грудень 
2018 року 

Матеріали тренінгів, педагогічних 
рад, круглих столів, семінарів з пи-
тання експерименту 

4.  Висвітлення результатів впровадження 
експерименту на веб-сайті закладу освіти 

Касьян Т. В. Реалізація завдань експерименту 

5.  Моніторинг рівня художньо-естетичної ос-
віченості та вихованості учнів 

Жовтень  
 2017 року – 

грудень 
 2018 року 

Касьян Т. В., 
учасники 

експерименту 

Результати моніторингу рівня ху-
дожньо-естетичної освіченості та 
вихованості учнів 

6.  Розроблення критеріїв, методів визначення 
змін щодо художньо-естетичної освіти та 

Жовтень  
 2017 року – 

Критерії, методи визначення змін 
щодо художньо-естетичної освіти та 



виховання в умовах впровадження мистець-
ких дисциплін у початковій школі «Музи-
ка» та «Образотворче мистецтво», вивчення 
факультативних курсів та курсів за вибором 
«Історія образотворчого мистецтва», «Сві-
това художня культура», «Живопис», «Хо-
реографія», «Театр», «Хоровий спів», «Ху-
дожня культура» 

грудень 
 2018 року 

виховання в умовах впровадження 
мистецьких дисциплін у початковій 
школі «Музика» та «Образотворче 
мистецтво» 

7.  Підготовка до друку методичних рекомен-
дацій, підручників, навчальних посібників  

Жовтень  
2017 року – 

грудень 
2018 року 

Навчально-методичне забезпечення  
 

8.  Експериментальне впровадження нових 
авторських програм та навчально-методич-
не забезпечення до них  

Розробка та апробація  експеримен-
тальних підручників, методичних 
матеріалів, дидактичних та  програ-
мових засобів навчання  

9.  Запровадження новітніх технологій  на-
вчально-виховного процесу на засадах 
мистецької освіти в системі формування 
креативної особистості 

Методичні рекомендації, розробки 
уроків 

10.  Узагальнення досвіду організації навчаль-
но-виховного  процесу в умовах  запровад-
ження новітніх технологій  на засадах мис-
тецької освіти в системі формування креа-
тивної особистості  

Жовтень  
 2017 року – 

грудень 
 2018 року 

Підготовка методичних матеріалів  
 

11.  Здійснення аналізу результатів діагностики 
рівня художньо-естетичної освіченості і 
вихованості учнів, ефективності змісту 
програмам підручників і посібників з кур-
сів «Мистецтво» (1-4 кл.), «Мистецтво» (5-
8 кл.) «Художня культура» (9-11кл.). Роз-
роблення висновків та рекомендацій; ви-
значення перспективи навчання і вихован-
ня креативної особистості засобами ми-
стецької освіти 

Жовтень  
2017 року – 

грудень 
 2018 року 

Результати діагностики рівня худож-
ньо-естетичної освіченості і вихова-
ності учнів, ефективності змісту про-
грамам підручників і посібників з 
курсів «Мистецтво» (1-4 кл.), «Ми-
стецтво» (5-8 кл.) «Художня культу-
ра» (9-11 кл.). Розроблення висновків 
та рекомендацій; визначення перс-
пективи навчання і виховання креа-
тивної особистості засобами ми-
стецької освіти 

12.  Підготовка та проведення науково-прак- Жовтень  Програма проведення семінару з 



тичного семінару, майстер-класів, семіна-
рів-практикумів для вчителів міста на 
тему: «Розвиток асоціативно-образного та 
просторового мислення, уяви,фантазії, 
художнього смаку і творчих здібностей 
школярів». 

2017 року – 
грудень 

 2018 року 

теми експерименту 

 

 

Науковий керівник,  

доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук 

  

 

 

Л. В. Кожевнікова  

   

Науковий консультант, 

завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких 

дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської 

обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних 

наук, доцент 

  

 

 

 

С. В. Ковальова 

   

Директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Переяслава-

Хмельницького 

  

Т. В. Касьян 



 


