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📍 МАСОЛ Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор 
кафедри філософії освіти та освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, авторка підручників і 
посібників для початкової, середньої та старшої школи.

📍ГАЙДАМАКА Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, авторка державних 
стандартів початкової освіти, базової середньої освіти; авторка програм, підручників, навчальних та 
навчально-методичних посібників. 

📍КОЛОТИЛО Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, 
корекційної освіти та менеджменту ЧОІ ППО імені К. Д. Ушинського, заступник директора з  НВР  
Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, авторка підручників і посібників для початкової, середньої та старшої 
школи.



📍 Навчально-методична складова:

● Календарно-тематичне планування
● Конспект-конструктор уроків мистецтва
● Зошит до підручника

Підручник “Мистецтво”

https://www.geneza.ua/product/1126

https://www.geneza.ua/product/1116


📍 Розгорткова система подачі навчального матеріалу відповідно до домінантних 
видів мистецтва: музичного та образотворчого
📍 Чітко структуровані елементи навчального  матеріалу для опанування учнями 
1 класу
📍 Яскравий ілюстративний ряд для сприймання та обговорення творів мистецтва 
та розвитку художньо-образного й критичного мислення
📍 Цікаві мотивувальні практичні завдання (зокрема, у декількох варіантах) для 
розвитку творчості, ініціативності 

📍 Завдання на розвиток ключових компетентностей

Переваги підручника
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Дякуємо!
Успіх там, де ми з вами!

📍 Сторінка підручника 
на сайті видавництва:

> https://www.geneza.ua/product/1126

https://www.facebook.com/genezaua
 

Запрошуємо до Viber-cпільноти вчителів 
початкових класів >>> Посилання на спільноту

https://www.geneza.ua/product/1126
https://www.facebook.com/genezaua
https://invite.viber.com/?g2=AQBuf2dVfEbQcFACSAtbxj%2FMe4YjKb0B8DqpHTlpCjLKXXwjnIL%2F72FvwJ0A7Pmn

