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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Метою практики є формування у здобувачів вищої освіти інтегральних загальних 

і фахових компетентностей для успішного здійснення професійно-педагогічної 

діяльності зі спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). 

Завданнями практики є:  

1) поглибити і закріпити теоретичні знання студентів й навчити застосовувати їх на практиці 

в навчально-виховній роботі з учнями; 

2) сформувати у студентів уміння спостерігати й аналізувати навчально-виховний процес;  

3) навчити студентів здійснювати навчально-виховну роботу з учнями з урахуванням їхніх 

вікових та індивідуальних особливостей, опираючись на знання фахових методик;  

4) формувати вміння і навички виконувати професійні функції: конструктивну, мобілізуючу, 

організаторську, комунікативну та інформативну;  

5) формувати у майбутніх учителів педагогічну майстерність під час виконання ними 

обов'язків учителя образотворчого мистецтва;  

6) підготувати студентів до проведення різного типу занять з образотворчого мистецтва із 

застосуванням методів, що активізують пізнавальну діяльність учнів; 7)виробляти вміння 

встановлювати міжпредметні зв'язки, використовувати ефективні педагогічні прийоми та 

сучасні інформаційні технології навчання;  

8) навчити студентів працювати з колективами учнів, батьками, а також проводити 

індивідуальну виховну роботу з учнями, реалізовувати творчий, дослідницький підхід до 

педагогічної діяльності;  

9) розвивати й закріплювати у студентів повагу до педагогічної професії, виховувати 

національні, патріотичні, моральні, естетичні якості; 

10) стимулювати прагнення до вивчення спеціальних дисциплін та вдосконалення власних 

педагогічних здібностей. 
 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

Інформація про компетентності та програмні результати 

навчання 

Шифр Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини 
та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності 
громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку. 

ЗК 2 Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру та 

мистецьку спадщину, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; 

здатність до вираження національної культурної ідентичності творчого 

самовираження. 

ЗК 3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 4 Вміння працювати самостійно. 

ЗК 5 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 6 Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді, 
визначати пріоритети професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність спілкуватися державною мовою та іноземною мовою (за потреби), 
здатність розвивати мовнокомунікативну компетентність. 

ЗК 8  Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і 
критично оцінювати інформацію, використання відкритих ресурсів, 
інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій. 

ЗК 9 Здатність до логічного, абстрактного та нестандартного мислення, до 



застосування методів аналізу, синтезу, пошуку нових ідей. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК) 

Виробнича практика (педагогічна з образотворчого 
мистецтва) (6 семестр) 

ФК 1  Знання психології як вчення про психічні явища, сутність і поведінку людини, 
закономірність її розвитку, здатність здійснювати безпосередньо психологічну 
підтримку своїх вихованців.  

ФК 2 Знання базових психолого-педагогічних теорій навчання, основних методів 

естетичного виховання, актуальних проблем розвитку педагогіки та методик. 

ФК 3  Здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання з 

теорії, методик та практик образотворчого мистецтва при вирішенні професійних 

завдань. 

ФК 4  Здатність виховувати в учнів любов і потребу в праці, усвідомленого та творчого 

ставлення до неї, вироблення прагнення й уміння постійно вдосконалювати свою 

професійну майстерність. 

Виробнича практика (педагогічна з образотворчого мистецтва) (7 семестр) 

ФК 5  Здатність до інтеграції предметних знань дисциплін мистецького циклу, до добору 

й застосування доцільних форм, методів та засобів навчання. 

ФК 6 Здатність розуміти і цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в 

педагогічній діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й 

співробітництва. 

ФК 7 Здатність до теоретичного освоєння мистецької спадщини, фахової орієнтації у 

сучасному світовому та українському образотворчому просторі. 

ФК 8  Знання основних понять теорії образотворчого мистецтва, усвідомлення 

теоретичних основ образотворчої грамоти на рівні, необхідному для сприймання та 

оцінки художнього образу. 

ФК 9  Володіння образотворчою грамотою засобами художньої виразності й 

технологічними прийомами створення художніх об’єктів на рівні, необхідному для 

сприймання, оцінки та створення художнього образу.  

Виробнича практика (8 семестр) 

ФК 10  Здатність доцільно використовувати й створювати сучасне навчально-методичне 

забезпечення для проведення уроків з образотворчого мистецтва, з урахуванням 

сучасності, доцільності, функціональності, естетичної привабливості, 

індивідуальних освітніх потреб учнів. 

ФК 11  Здатність до організації і проведення позаурочної та позакласної, гурткової роботи 

(вихід на пленер, екскурсії в музейні установи, організація та проведення 

мистецьких проєктів, виставок, майстер-класів). 

ФК 12 Здатність здійснювати творчу, художньо-педагогічну, культурно-просвітницьку, 

організаторську та художньо-естетичну діяльність, спрямовану на духовний і 

культурний розвиток особистості та суспільства загалом. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Виробнича практика (педагогічна з образотворчого 
мистецтва) (6 семестр) 

ПРН 1  Знати найважливіші факти, події, процеси історичного минулого українського 

народу у контексті європейської і світової історії для світоглядного 

самовизначення і формування громадянської позиції.  

ПРН 2  Знати природу педагогічних і психічних явищ, ідентифікувати психологічні 

проблеми, розуміючи закономірності розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті вирішення професійних знань. 

ПРН 3 Знати особливості міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з 

представниками інших професійних груп різного рівня; вміти виконувати роботу 

під керівництвом вчителя. 



ПРН 4 Оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності, застосовувати 

міжпредметні зв’язки та інтеграцію предметних знань дисциплін мистецького 

циклу під час підготовки та проведення навчальних занять з образотворчого 

мистецтва. 

Виробнича практика (педагогічна з образотворчого мистецтва) (7 семестр) 

ПРН 5 Організовувати під керівництвом вчителя процес навчання, здійснювати під 

керівництвом вчителя виховання на уроках і в позакласній роботі, виконувати 

педагогічний супровід процесів соціалізації учнів та формування їхньої культури; 

уміти відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини, виявляти творчі 

здібності учнів. 

ПРН 6 Знати, розуміти і реалізовувати теоретичні й методичні засади навчання 

образотворчого мистецтва, художніх технологій у закладах освіти для 

забезпечення формування в учнів основ образотворчості. 

ПРН 7 Проєктувати різні тип уроків і конкретну технологію художнього навчання та 

реалізувати їх на практиці (під керівництвом вчителя) із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій, розробляти річний, тематичний, поурочний плани. 

ПРН 8 Вільно спілкуватися державною мовою та іноземною мовою (за потреби), може 

розвивати мовно-комунікативну компетентність. 

Виробнича практика (8 семестр) 

ПРН 9 Уміти знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, 

насамперед, за допомогою інформаційних технологій.  

ПРН 10  Розуміти і цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній 

діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й 

співробітництва 

ПРН 11  Знати основні поняття теорії образотворчого мистецтва; усвідомлювати основи 

образотворчої грамоти, виражальні засоби, техніки, матеріали та основи технології 

графіки, живопису, скульптури, прикладного мистецтва на рівні, необхідному для 

сприймання, оцінки та створення художнього образу. 

ПРН 12  Визначати провідні ознаки основних історичних етапів розвитку образотворчого 

мистецтва, пояснювати закономірності трансформації їх художньої мови, розуміти 

специфіку та стилістичні характеристики художнього образу.  

ПРН 13  Демонструвати вільне володіння прийомами лінійного, конструктивного, 

тонового, силуетного, живописного, об’ємно-пластичного зображення, засобами 

художньої виразності (колір, малюнок, світлотінь, виразність фактури та силуету, 

композиція), що дозволяє передавати на площині кольорове багатство, об’ємність 

предметів, якісну матеріальну різноманітність, простір, глибину кольорово-

повітряного середовища 

ПРН 14 Доцільно використовувати й створювати сучасне навчально-методичне 

забезпечення для проведення уроків з образотворчого мистецтва, з урахуванням 

сучасності, доцільності, функціональності, естетичної привабливості, 

індивідуальних освітніх потреб учнів. 

ПРН 15  Здійснювати під керівництвом вчителя організацію і проведення позаурочної та 

позакласної роботи (вихід на пленер, екскурсії в музейні установи, організація та 

проведення мистецьких проектів, виставок, майстер-класів). 

ПРН 16  Бути здатним креативно мислити, розвивати асоціативно-образне мислення, 

фантазію, уяву, спостережливість, зорову пам'ять, художній смак; розвивати 

сприйняття кольору та форми в художньо-творчій діяльності. 

ПРН 17  Бути здатним здійснювати творчий пошук й реалізацію нових ідей, 

самопрезентацію та представлення результатів своєї професійної діяльності, 

зокрема засобами цифрових технологій. 

 



Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 
Шифр 

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

 (відповідні шифри 

ПРН) 

(відповідні шифри 

ПРН) 

(відповідні шифри 

ПРН) 

(відповідні шифри 

ПРН) 

ЗК 1 ПРН 1, ПРН 4 ПРН 3, ПРН 5   

ЗК 2 ПРН 1, ПРН 3 ПРН 17   

ЗК 3 ПРН 2, ПРН 4 ПРН 5   

ЗК 4 ПРН 5 ПРН 13   

ЗК 5 ПРН 3, ПРН 10 ПРН 4   

ФК 1 ПРН 1, ПРН 2 ПРН 3   

ФК 2 ПРН 1, ПРН 5 ПРН 8   

ФК 3 ПРН 16 ПРН 4   

ФК 4 ПРН 1, ПРН 2 ПРН 3, ПРН 15   

ФК 5 ПРН 17 ПРН 1   

ФК 6 ПРН 5 ПРН 12   

 

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
№ з/п 

Назви видів 

діяльності 

Кількість 

годин 

Загальна кількість кредитів ЄКТС – 30 
1 Навчальна практика (психолого-педагогічна) (2 семестр) – 3 кредита 90 
2 Навчальна практика (педагогічна) (4 семестр) – 6 кредитів 180 
3 Виробнича практика (педагогічна з образотворчого мистецтва) (6 семестр) 

– 6 кредитів 

180 

4 Виробнича практика (педагогічна з образотворчого мистецтва) (7 семестр) 

– 7 кредитів 

210 

5 Виробнича практика (8 семестр) – 8 кредитів 240 

Разом: 900 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Термін проходження практики 

Термін проходження практики визначається фаховими кафедрами відповідно до 

навчального плану з урахуванням кількості навчальних кредитів. Навчальна практика 

(психолого-педагогічна) проходить у 2 семестрі, навчальна практика (педагогічна) у 4 семестрі 

та виробничі практики проходять у 6, 7 і 8 семестрі. 

4.2. Бази практики 

Освітні заклади міста Ізмаїл та Ізмаїльського району. 

4.3. Обов’язки здобувачів вищої освіти 

Студент-практикант повинен вивчити план вчителів з позакласної роботи: форми, види, 

періодичність позакласної роботи. Провести опитування учнів: ставлення до позакласної роботи 

з образотворчого мистецтва, цікаві форми, види, ініціативність, ступінь зайнятості учнів у 

розробці і підготовці позакласних заходів, побажання щодо удосконалення цієї роботи. Провести 

спостереження за зв’язком позакласних заходів з класною роботою. Підготувати (з урахуванням 

проведених досліджень) рекомендації щодо поліпшення позакласної роботи з уроків 

образотворчого мистецтва. 

4.4. Обов’язки керівника практики 



Керівник практики бере участь в настановній та підсумковій конференції практики разом із 

завідувачем кафедри, забезпечує керівництво виконання студентами індивідуального плану 

проходження практики, надає консультації студентам щодо виконання індивідуального плану та 

програми практики, надає методичну допомогу практикантам щодо організації та проведення 

занять з «Образотворчого мистецтва», здійснює поточний контроль успішності практикантів, 

перевіряє та оцінює звітну документацію студентів практикантів, складає відгук про підсумки 

проведеної практики. У випадку неявки студентів на практику або виникненні проблем 

проблемних ситуацій чи питань повідомляє про це письмово завідувача кафедрою.  

4.5. Обов’язки керівника бази практики 

Керівник практики від освітнього закладу  повинен організувати місце роботи студента-

практиканта на період практики та створити організаційно-технічні умови для цього, поручати 

студенту роботу та давати пояснення, а також перевіряти правильність її виконання, щоденно 

перевіряти та затверджувати підписом записи в щоденнику, повідомляти фахову кафедру про 

допущені практикантами порушення правил внутрішнього розпорядку, випадки невиконання 

завдань та програми практики. По закінченню практики видати письмову характеристику 

кожному студенту, в якій вказати відношення до роботи, оволодіння практичними навичками. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

У підготовці до конкретного заняття є необхідність дотримуватися певної послідовності, 

що дозволяє ефективно його провести.  

1. Ознайомлення з навчальною програмою, визначення місця конкретної теми заняття в 

системі і структурі навчальної дисципліни. Відвідування попередніх занять з метою визначення 

рівня готовності школярів до оволодіння певною темою.  

2. Ознайомлення з підручниками, навчальними посібниками з погляду повноти розкриття 

змісту теми стосовно вимог програми.  

3. Опрацювання методичної літератури стосовно оптимізації навчально-виховного процесу 

в ході вивчення конкретного навчального матеріалу.  

4. Добір і опрацювання додаткового фактичного та наочного матеріалу з теми заняття.  

5. Підбір засобів навчання: таблиць, схем, моделей, предметів, додаткового матеріалу, а 

при потребі – їх виготовлення.  

6. Визначення типу і структури заняття.  

7. Вибір оптимальних методів і прийомів навчання.  

8. Уявне моделювання режисерської структури заняття відповідно до мети, дидактичних 

завдань, вікових та образотворчих особливостей учнів.  

9. Складання конспекту заняття, в якому передбачити визначення теми, мети (дидактичної, 

розвиваючої, виховної), виділення структурних компонентів відповідно до обраного типу, 

фіксація змісту заняття з достатнім методичним забезпеченням. Для студента-практиканта 

доцільно конспекти пробних і залікових занять записувати в зошиті, заповнювати в розгортці 

зошита праву сторінку, повно розкриваючи зміст і методичне забезпечення заняття, ліву 

сторінку спочатку залишати чистою, а в процесі консультування з вчителем, методистом, 

доповнити зміст і методичне забезпечення заняття. 

За проведенням занять слідкує методист, класовод або класний керівник. Тому дуже 

важливим в процесі практики з виховної роботи є налагодження контактів студент-класовод, 

студент-класний керівник. Адже саме класний керівник – це той координатор діяльності 

вчителів, батьків, організаторів гуртків позашкільних закладів. Тому на виробничу практику 

студентів направляють до найбільш досвідчених класоводів та класних керівників. 

Зразок роботи за індивідуальним планом студента 

Кожен студент розробляє особистий індивідуальний план, який корегує з класоводом або 

класним керівником, наприклад: 

 

№ 

п\п 

Дата Зміст роботи Оцінка 

•1  Провести виховну годину "Давайте познайомимося"  

•2  Надати допомогу у виготовленні дидактичного матеріалу  



•3  Провести екскурсію в природу "Весняний натюрморт"  

•4  Організувати виховний захід: "Кольори рідного краю"   

•5  Провести залікову виховну годину "Ярмарка майстрів".  

•6  Провести музично-розважальну програму "Казковий світ Петриківки".  

•7  Організувати виховний захід «"Мистецький квест"»  

•8  Провести індивідуальну бесіду: "Творчість Марії Примаченко – як 

явище світового значення". 

 

•9  Взяти участь в загальношкільному конкурсі «Навколомистецька 

подорож. У пошуках скарбів» 

 

•10  Організувати виховний захід «Подорож у країну Кольорів»  

 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Надається перелік звітної документації (звіт практики, щоденник практики, 

характеристика, інша документація) та вимоги до їх оформлення. 

 

За наслідками виробничої практики здобувачі вищої освіти готують і подають керівнику 

практики такі звітні матеріали:  

1. Відгук-характеристика керівника від бази практики;  

2. Звіт про виконану роботу під час практики;  

3. Щоденник практики;  

4. Індивідуальний план здобувача вищої освіти (перелік матеріалів з практики, з якими 

працював студент) характеристика на клас, за яким був закріплений здобувач вищої освіти, 

характеристика на одного учня з цього класу, фото звіт виховного заходу, індивідуальне 

завдання). 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

7.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
90-100 балів («відмінно») – студент-практикант не допускав недисциплінованості, 

байдужості, шаблонності; виконання завдань практики характеризується повнотою, 

системністю, глибиною аналітичністю й теоретичною обґрунтування, самостійністю, творчістю; 

високий рівень інтересу до практичної професійної діяльності; здав у визначений термін 

правильно оформлену документацію. 

75-89 балів («добре») – студент-практикант був дисциплінованим, виконавчим, 

самостійним, критичним на всіх ділянках роботи; на достатньому рівні оперує теоретичними 

знаннями; здав вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні доповнення і поправки 

за вказівкою групового керівника педпрактики. 

65-74 балів («посередньо») – студент, проявив себе як організований, дисциплінований, 

але недостатньо самостійний та ініціативний; відчуває труднощі в оперуванні теоретичними 

знаннями; із невеликим запізнення здав документацію; 

60-64 балів («задовільно») – здав невчасно документацію, яка потребує доповнень і 

поправок; 

1-59 балів («незадовільно») – відсутня систематичність у роботі студента; виконав на 



низькому професійно-педагогічному рівні роботу, передбачену програмою з педпрактики. Не 

здав документації або здав її з великим запізненням, допустивши при цьому значні помилки в її 

оформленні. 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку 

студента за підписом групового керівника практики. 

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні 

розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю. 

Студенти, які не пройшли практику або частину практики з поважних причин, мають право 

на її продовження у вільний від навчання час при наявності відповідних довідок. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку з практики, за рішенням деканату факультету 

може бути поданий на відрахування з університету. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 
Студент-практикант повинен своєчасно та в повному обсязі здати документацію, зробити 

презентацію (використовувати фото, відео матеріали) про проходження практики та звітуватись 

перед керівництвом практики. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

Основні: 

1. Кардашов В. М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва. Навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2007. 296 с.  

2. Ковальов О. Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі 1–7 класи. Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закладів. Суми, 2006. 144 с.  

3. Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей. 

Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. Київ, 2006. 200 с.  

4. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. Київ, 1982.  

5. Комаровська О. А., Миропольська Н. Є. До проекту оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкової школи з мистецьких дисциплін без балів. Сучасний виховний процес. Сутність 

та інноваційний потенціал. Матеріали звіт. наук.-практ. конф. ІПВ НАПН України за 2012 рік. 

ІваноФранківськ, 2013. С. 139–141.  

6. Красноголовець О. С. Основи скульптури. Навч. посіб. Київ, 2008. 171 c.  

7. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі. 

Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів, 2015.  

8. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва в основній школі. Навч.-метод. посіб. для 

вчит. Київ, 2015. 124 с.  

9. Методика навчання мистецтва у початковій школі. Посібник для вчителів. Л. М Масол, 

О. В. Гайдамака, [Е. В. Бєлкіна], О. В. Калініченко, І. В. Руденко. Харків, 2006. С. 68–120.  

10. Плазовська Л. В. Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін. 

Навчальний посібник. Київ, 2013. 258 с.  

11. Ростовцев Н. Н. Методика изобразительного искусства в школе. Учеб. для студ. худож.- 

граф. фак. пед. ин-тов. Москва, 2000. 3-е изд., доп. и перераб. 256 с. 

 

Допоміжні: 

1. Антонович Є. А., Проців В. І., Свид С. П. Художні техніки у школі. Навч.-метод. посіб. 

для студ. худож.-графічн. фак-тів вузів. Київ, 1997. 312 с.  

2. Волкотруб І. В. Основи художнього конструювання. Моделювання матеріалів і біоформ 

Київ, 1982.  

3. Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва : наук.- 

метод. посіб. За заг. ред.: Н. Є. Миропольської, О. А. Комаровської. Кіровоград, 2013.  

 4. Желєзняк С. М. Образотворче мистецтво. Зошит для контролю знань (5-й клас). Київ, 

2014. 24 с.  

5. Закон України “Про загальну середню освіту”. Офіційний вісник України. Київ, 1999. № 

23. С. 4. 208 с.  

6. Коровина Т. Н. Рисуем портрет. Харьков, 2011. 51с.  



7. Масол Л. М. Концепція і Комплексна програма художньо-естетичного виховання у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Інформаційний збірник Міністерства 

освіти і науки України. Київ, 2004. № 10.  

8. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Музичне; образотворче 

мистецтво; інтегрований курс «Мистецтво». 5–9 клас. Упор. Л. М. Масол. Київ, 2017. 32 с.  

9. Образотворче мистецтво. Теорія навчання. Календарно-тематичне планування. Основні 

поняття образотворчого мистецтва: 1–7 кл. . Навч.-метод. посіб. для вчителів. Г. А. Полякова, Л. 

І. Божко, О. О. Лейбіна и др. Харків, 2001.  

16. Програма «Образотворче мистецтво» для загальносвіт. навч. закл. 1–4 класи. Р. Т.  


