
 

 

 

 

                                                        

 

Замість передмови 

Естетичне виховання учнів, його завдання та зміст 

Л.А.Вороніна, 

заступник директора  

Глибоцької гімназії з НМР  

 Національне виховання в українській школі передбачає залучення молодого 

покоління до творчої участі в рідній та загальнолюдській культурі, 

примноженні її досягнень. Звідси — необхідність удосконалення художньої 

освіти та естетичного виховання підростаючих поколінь, розвиток у 

школярів почуття прекрасного. Естетика — це філософська наука про 

прекрасне в житті і мистецтві, про особливості пізнання і перетворення світу 

"за законами краси", про загальні закономірності мистецтва, художньої 

творчості й естетичного виховання. Естетичне виховання — це 

систематичний цілеспрямований вплив на особистість, орієнтований на 

формування її естетичних ідеалів, смаків і потреб, на вироблення здатності 

сприймати, переживати й оцінювати прекрасне у природі, житті, мистецтві і 

праці, на пробудження і розвиток її творчих здібностей і непримиренності до 

всього потворного і нікчемного в житті й діяльності. Влучно говорять: 

естетично вихована людина вміє бачити, розуміти і створювати прекрасне. 

Завдання естетичного виховання такі: 

1. Навчити учнів бачити прекрасне. 



2. Виробити здоровий естетичний смак. 

3. Зробити життя дітей духовно багатшим, ознайомивши їх з кращими 

творами літератури і мистецтва. Якщо дитина матиме глибокі знання та 

уявлення про прекрасне, вона зможе відрізняти і правильно оцінювати 

потворне, трагічне, героїчне, комічне, величне. Якщо прекрасним є життя, то 

потворне — усе, що губить життя, заважає прогресу, спотворює людину. 

Трагічне — усе те, що викликає почуття смутку, горя, це події, які 

призводять до рішучої, нещадної боротьби двох сторін. Комічне — це все 

нікчемне, потворне, яке виступає як смішне. Естетичне виховання не 

обмежує своїх завдань формуванням почуття прекрасного, трагічного, 

комічного, потворного, а включає і формування здатності до творчого 

перетворення світу відповідно до об'єктивних законів розвитку світу і 

людської життєдіяльності. Уся тонкість і майстерність педагога в 

естетичному вихованні полягає в умінні встановити різницю між естетичним 

сприйняттям і сприйняттям як простим психічним актом. 

Вчитель має постійно спрямовувати увагу вихованців на відбір і 

нагромадження вражень, відповідних їхній уяві про прекрасне. Усе відоме, 

звичне, банальне в чуттєвому матеріалі потрібно відкинути, зняти або подати 

в новому ракурсі. Естетично розвинений індивід чутливо відгукується на 

коло впливів зовнішнього світу, і ці впливи глибокі й істотні, змістовні й 

життєві. 

Завданням естетичного виховання є розвиток в учнів творчих здібностей, а 

саме: оригінальності, ухиляння від шаблону, ініціативності, наполегливості, 

високої самоорганізованості, колосальної працездатності. Естетика додає 

незадоволення досягнутим і постійне прагнення вдосконалюватися. 

Естетичний смак — така якість творчої особистості, яка забезпечує їй 

оригінальність сприйняття, розуміння і відображення оточуючої дійсності. 

Естетичні потреби — це мотиваційна сторона естетичних творчих 



здібностей, вона ніби спрямовує особистість на вчинки і дії, створення явищ і 

предметів, що відповідають емоційно-інтелектуальній єдності. Без 

естетичних потреб і естетичних творчих здібностей немає справді естетичної 

творчої особистості. Вся виховна робота повинна оцінюватися за цим 

важливим показником. 

Художнє виховання — процес цілеспрямованого впливу на особистість 

засобами мистецтва, завдяки якому у вихованців формуються художні 

почуття і смак, любов до мистецтва, уміння розуміти його, насолоджуватися 

ним і здатність залежно від можливостей творити в мистецтві. 

Джерелами естетичного і художнього виховання є художня література, 

музика, образотворче мистецтво. 

 

 

 

 

 



 

                          Замість вступу 

«Діти повинні жити у світі краси, гри, казки,    

музики, малюнка, фантазії, творчості. Цей 

світ повинен оточувати дитину і тоді, коли ми хочемо 

навчити її читати та писати. Так,   

від того, як почуватиме себе дитина, піднімаючись на 

першу сходинку драбини пізнання, що вона 

переживатиме, 

залежить увесь її подальший шлях до знань.»

Творчість – це діяльність людини, спрямована на створення 

якого-небудь нового, оригінального продукту у сфері науки, 

мистецтва, техніки, виробництва та організації. Прояв 

творчості притаманний для дитини з самого раннього віку, 

тому що творчість – норма дитячого розвитку. Дитяча 

творчість – явище унікальне.

В.Сухомлинський

 



Циклова (предметна) кафедра естетичних   

дисциплін Глибоцької гімназії

 

 

Основні педагогічні завдання, які  

ставлять перед собою вчителі кафедри:

• формувати в учнів інтерес до пізнання;

• розвивати вміння та навички самостійно працювати, 

творчо вирішувати завдання;

• залучати учнів до раціоналізаторства, винахідництва, 

художньо-творчої, конструктивно-технічної, дослідницької 

діяльності;

• розвивати навички колективної праці;

• виховувати активну, творчу особистість, здатну вести 

самостійний пошук, робити власні відкриття, 

вирішувати нестандартні завдання, приймати рішення і 

нести за них відповідальність.

 



 

 

 



 

                                    Web – Quest  

«Побудові електроприлади» 
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Web-Quest «Побутові електроприлади» 
 

Web-Quest - це інтерактивна навчальна діяльність, яка включає в себе три 

основні елементи, які відрізняють її від простого пошуку інформації в 

Інтернеті: 

1. Наявність проблеми, яку потрібно вирішити. 

2. Пошук інформації з проблеми здійснюється в Інтернеті групою учнів. 

Кожен з членів групи має чітко визначену роль і вносить вклад у 

вирішення загальної проблеми у відповідності зі своєю роллю. 

3. Рішення проблеми досягається шляхом ведення переговорів і 

досягнення згоди всіма учасниками проекту. 

Головна особливість веб-квесту полягає в наступному: замість того щоб 

змушувати учнів нескінченно блукати по Мережі в пошуках необхідної 

інформації, вчитель дає їм список web-сайтів, які відповідають тематиці 

проекту і рівню їх знань. 

Використання веб-квестів на уроках сприяє: 

1. Підвищенню мотивації  до самонавчання; 

2. Формуванню нових компетенцій; 

3. Реалізації креативного потенціалу; 

4. Підвищенню особистісної самооцінки. 

 

 Метою проведення даного квесту є закріплення та структурування 

знань учнів по даній темі, а також уміння знаходити та опрацьовувати 

потрібну інформацію для вирішення поставлених завдань. 

 Завчасно для проведення даного квесту учнівський колектив 

способом жеребкування було поділено на три команди які отримали назви 

«Жовті», «Червоні», «Зелені». Кожна із команд створила Viber-групу із 

відповідною назвою. Вчителя трудового навчання як керівника квесту 

було додано до кожної із цих груп.  Це було зроблено задля коригування 

дій кожної команди під час проведення одного із етапів квесту. Також 



учням було рекомендовано встановити на своїх мобільних телефонах  із 

Play Маркет додаток Rozetka (чомусь тільки саме цей інтернет-гіпермаркет 

дає змогу створювати QR-коди на свої товари). Однією із умов проведення 

квесту була наявність у команд навушників для мобільних телефонів. 

 Оскільки даний квест рекомендовано проводити для учнів 5-6 

класів(мається на увазі, що для  дітей даного віку рекомендовано 

обмеження у часі на користування мережею Інтернет), то не всі завдання 

були пов'язані із пошуком у Всесвітній павутині. Половина із них була 

логічного спрямування. 

 Під час проведення квесту  кожна із команд отримала дорожню карту 

із номерами завдань, які вони могли отримати запакованими у 

пронумеровані конверти у координаторів, роль яких грали учні старших 

класів. Кожній із команд пропонувалося по 6 завдань різного спрямування. 

Виконуючи завдання квесту, учасники команд отримували назви 

електроприладів, із яких в свою чергу було складено кросворд. Відгадавши 

назву, команді потрібно було вписати її по буквах у квадрати кольору своєї 

команди та з допомогою координаторів вклеїти їх у загальний кросворд 

формату А1, що висів на класній дошці. Це давало змогу не тільки 

працювати над своїми завданнями, а також слідкувати за тим, як 

просуваються справи у суперників. Таким чином, у командах чітко 

розприділялися обов'язки кожного. Треба було принести завдання, 

віднайти його у Інтернеті, відгадати, вписати по буквах, вклеїти у 

кросворд.  Перемагала та команда яка першою «зафарбувала» своїми 

відповідями відповідні слова у кросворді. 

 

Типи завдань: 

 

 Звуковий файл. Отримавши  завдання команда повідомляла про це 

керівника квесту. Той, в свою чергу, відправляв через Viber-групу 



завдання і пропонував учасникам одягнути навушники і відгадати по 

звуку побутовий електроприлад. 

 

 Анаграма. Потрібно відгадати слово, переставляючи у ньому букви. 

 Пазл. Потрібно скласти розрізаний на 8-10 частин QR-код, 

відсканувати його з допомогою сканера, який є у налаштуваннях 

Viber. 

 

 Ребус. Потрібно відгадати зашифровану назву. 

 

 Зашифрований орнамент. Команда отримувала зображення 

орнаменту української вишивки. Учасникам пропонувалося відвідати 

сайт vyshyvka.ukrzen.in.ua На даному сайті будь яке слово можна 

перетворити у орнамент. Командам потрібно було вводити назви 

побутових електроприладів певної групи до тих пір, поки вони  не 

знаходили аналогічний орнамент. 

 

 Головоломка «Відгадай слово». У квадраті, який складається із 

15х15 букв, віднайти назву  побутового електроприладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатки 

 

Дорожна карта  команди ЗЕЛЕНИХ 

 

ВІТАЮ! 

Для виконання завдань veb-квесту вам потрібно відгадати слова. Зробити це ви зможете з 

допомогою ваших мобільних телефонів та інтернету . Дізнавшись правильну відповідь, ви 

спочатку вписуєте її у кольорові  квадрати ( по одній букві у квадрат) і наклеюєте їх на 

загальному кросворді. Перемагає та команда, яка швидше справилась із завданням. 

Вашій команді дісталися завдання під номерами: 

 

4)  Прилад для механізації кухонних робіт  (головоломка «Знайди слово»); 

8)  Прилад для особистої гігієни та здоров'я  (звуковий файл); 

9)  Прилад для приготування їжі  (анаграма); 

13) Прилад для підтримання мікроклімату (ребус); 

16) Прилад для приготування їжі  (пазл); 

17) Прилад для нагрівання рідини  ( зашифрований орнамент ); 

 

 



Дорожна карта команди ЧЕРВОНИХ 

 

ВІТАЮ! 

Для виконання завдань veb-квесту вам потрібно відгадати слова. Зробити це ви зможете з 

допомогою ваших мобільних телефонів та інтернету . Дізнавшись правильну відповідь, ви 

спочатку вписуєте її у кольорові  квадрати ( по одній букві у квадрат) , а потім наклеюєте 

їх на загальному кросворді. Перемагає та команда, яка швидше справилась із завданням. 

Вашій команді дісталися завдання під номерами: 

 

1)  Прилад для прання та догляду за одягом (головоломка «Знайди слово»); 

2)  Прилад для підтримання мікроклімату (пазл); 

3)  Прилад для приготування їжі  ( зашифрований орнамент ); 

6)  Прилад для пошиття одягу (ребус); 

10) Прилад для механізації кухонних робіт  (анаграма); 

12) Прилад для догляду за житлом (звуковий файл); 

 

 

 



Дорожна карта команди ЖОВТИХ 

 

 

ВІТАЮ! 

Для виконання завдань veb-квесту вам потрібно відгадати слова. Зробити це ви зможете з 

допомогою ваших мобільних телефонів та інтернету . Дізнавшись правильну відповідь, ви 

спочатку вписуєте її у кольорові  квадрати ( по одній букві у квадрат) і наклеюєте їх на 

загальному кросворді. Перемагає та команда, яка швидше справилась із завданням. 

Вашій команді дісталися завдання під номерами: 

 

5)  Прилад для нагрівання рідини  (анаграма); 

7)  Прилад для приготування їжі  (головоломка «Знайди слово»); 

11)  Прилад для підтримання мікроклімату  (звуковий файл); 

14) Прилад для особистої гігієни та здоров'я  ( зашифрований орнамент ); 

15) Прилад для приготування їжі  (ребус); 

18) Прилад для зберігання продуктів (пазл)  

 



 

 

 

 

 



Майстер – клас  

«Кардмейкінг. Виготовлення листівки» 
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Тема заняття: Кардмейкінг – мистецтво створення листівок 

Практична робота: Виготовлення тематичної листівки у техніці Айріс 

фолдінг (Iris Folding) 

Наочні посібники:  виставка робіт в техніці кардмейкінг,  презентація ІКТ, 

інструменти та матеріали, інструкції з охорони праці. 

Обладнання та матеріали для практичної роботи: папір, картон, ножиці, 

клей ПВА, елементи декору. 

Етап 1 (теоретичний) 

Мета: передача особистого досвіду створення тематичних дизайнерських 

листівок. 

Завдання: 

 ознайомити з історією, стилями та техніками кардмейкінгу;  

 формувати уявлення про кардмейкінг як про сучасний вид ручної 

творчості;  

 розвинути інтерес до створення листівок ручної роботи;  

 формувати потребу у створенні естетичних, креативних таунікальних 

речей. 

Форма проведення: лекція-бесіда. 

Етап 2 (практичний) 

Мета: демонстрація методів і технік роботи під час створеннялистівок ручної 

роботи 

Завдання: 

 навчити виконувати основні елементи роботи,   складати сюжетну 

композицію;  

 сформувати навики  роботи зі спеціалізованими інструментами і 

матеріалами для кардмейкінга;  

 узагальнити досвід роботи в різних техніках прикладної творчості;  

 розвинути творчу уяву через виконання практичного завдання; 

 

 



Форма проведення: інтегроване заняття. 

Вид майстер-класу: спільна робота майстра-педагога з аудиторією. 

 

План проведення майстер-класу 

 

Актуалізація теми. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності вихованців.  

Тренінг або розминка (активізація діяльності аудиторії).  

Блок теоретичної інформації. Демонстрація результатів роботи майстра.  

Практикум. Залучення слухачів до майстер-класу. Обмін ідеями. Образна 

інтерпретація.  

Спільна робота майстра з аудиторією.  

Рефлексія. 

Розповідь педагога з використанням мультимедійної презентації 

«Історія і техніки виготовлення листівок» 

Кардмейкінг - мистецтво створення листівок 

Що таке кардмейкінг (cardmaking)? Насправді все просто. Card - карта, 

листівка, Make - робити, виготовляти. Об'єднавши два слова і отримуємо: 

«Виготовлення листівок». Кардмейкінг - це ремесло, напрям у мистецтві, рід 

творчості та хобі, ручне виготовлення листівок. 

Скрапбукінг, скрепбукінг (англ. Scrapbooking, від англ. Scrapbook: scrap- 

вирізка, book - книга, букв. «Книга з вирізок») - вид рукотворногомистецтва, 

що полягає у виготовленні та оформленні сімейних або особистих 

фотоальбомів. 

Кардмейкінг, як напрямок у мистецтві, досить молодий, 

проте,виготовленням листівок ручної роботи люди займаються давним-

давно.Створенням листівок займалися ще у древньому Китаї. Там існувала 

традиція на Новий рік обмінюватися листівками. У Єгипті привітання 

записувались на сувоях папірусу. У XIII-XIV ст. паперові вітальні листівки 

прийшли у Європу. Відомо, що німці друкували новорічні листівки з 

допомогою ксилографії, а у Європі на поч. та в сер. XV ст. великою 

популярністю користувалися валентинки. Проте, такі листівки на той час 



були дорогим задоволенням і лише з сер. XIX ст., після широкого 

впровадження друкованого верстату, вітальні листівки могли купувати усі 

охочі. 

На той час модною тенденцією стали різдвяні листівки, перша з яких 

з'явилися у 1843 році у Лондоні. Сер Генрі Коул найняв художника Джона 

Хорслі для створення дизайну листівок, які б він міг надсилати друзям та 

знайомим. Звичайно ж, це було вкрай дороге задоволення, яке було доступне 

лише забезпеченим людям. 

До середини 19 століття люди обмінювалися на різні свята листівками, 

зробленими вручну.  Але вже   вкінці 19 століття  з розвитком науково-

технічного прогресу, з'явилися спеціальні друковані пристрої і виробництво 

листівок було поставлено на конвеєр.  Люди стали дарувати один одному 

однотипні видрукувані листівки.  Щоправда,  в них  залишали місце для 

написання привітань - єдине місце, де можна було залишити «частинку своєї 

душі» у вигляді привітання для близької 

людини.  Пізніше стали друкувати листівки вже з готовими текстами 

поздоровлень, потрібно було тільки підписати від кого листівка. На мій 

погляд в таких листівках втрачається весь сенс, адже ми даруємо листівку, 

щоб висловити близькій людині свої почуття, залишити щось про себе на 

пам'ять. Але хіба віддрукована в друкарні листівка тиражем у кілька тисяч 

примірників з поздоровленням, яке написала зовсім незнайома нам людина 

(нехай навіть професійний редактор) може висловити ті почуття, ті 

побажання, ті слова, які ми хочемо адресувати найріднішим нашим, 

найближчим людям?Впевнена, що всі зі мною погодяться і скажуть –

 звичайно ж, немає. Саме тому в останні роки мистецтво створення листівок 

своїми руками знову відроджується. Причому багато стали робити листівки 

не тільки для своїх близьких, але і на замовлення. Нині кардмейкінг – 

не тільки улюблене заняття творчих людей, але ще й джерело доходу. 

 

Робота в парах з інструкційними картками  

«З чого можна робити листівки?» 

Давайте подивимося, які матеріали та інструменти можуть 

використовуватися при виготовленні листівок своїми руками. 

Папір - це основний матеріал, який буде необхідний. Це може бути картон 

(білий або кольоровий),  кольоровий папір, фольга, пакувальний папір будь-



якої фактури, а також спеціальний папір для скрапбукінгу який відрізняється 

якістю і різноманітністю візерунків і фарб. Ми можемо підготувати папір 

своїми руками – це різні способи зістарювання, забарвлення за допомогою 

кави або чаю, за допомогою бризок фарби тощо. 

Елементи декору -  це намистини, бісер, паєтки, ґудзики, шнурочки, стрічки, 

мережива, тасьма, різні клаптики тканини, пір'я, засушені листя, колоски, 

квіточки, зерна кави, різні крупи, штучні квіти, тасьма, нитки, тканина тощо. 

Інструменти - це клей, двосторонній скотч, ножиці,  степлер, штампи, фігурні 

дироколи, які  використовуються для прикрашання та оформлення листівок з 

допомогою витинання фігурних отворів на папері. Дироколи бувають 

фігурні, бордюрні, кутові, кругові, мультифункціональні. 

 

Мультимедійна презентація 

«Техніки, стилі виготовлення листівок своїми руками». 

Скрапбукінг – ця техніка найчастіше використовується для виготовлення 

листівок. У хід йдуть всі матеріали та інструменти, використовувані в скрапе, 

а також скетчі, стилі та техніки, такі як тиснення, ембосінг, штампінг. Єдине, 

чим відрізняється сторінка скрап-альбому від листівки - на листівці, як 

правило, не розміщують особистих фотографій, а використовують різні 

картинки, роздруковані або вирізані. 

 

 

 

Декупаж. Ця техніка передбачає використання вирізаних паперових мотивів. 

Мотиви  вирізують з паперових серветок, різних старих журналів, інших 

готових листівок, а також із спеціального візерункового паперу для 

виготовлення листівок потім їх приклеюють на папір. А якщо проявити 
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фантазію, то можна створити дуже красиві мотиви для ваших листівок, 

використовуючи техніку декупаж на яєчній шкаралупі. 

 

  

Айріс фолдінг (Iris Folding) – заповнення форми вирізаними по контуру 

картинки різнокольоровими смужками. Елементи цієї техніки відмінно 

підходять для виготовлення листівок. Існує безліч різних схем, за якими 

можна зробити відмінні мотиви і використовувати їх для виготовлення 

листівок. 

 

 

Поп ап (Pop up) – техніка виготовлення об'ємних листівок. Для цього існують 

спеціальні готові схеми, використовуючи які можна створити неповторні 

об'ємні листівки. 
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Вишивка – для виготовлення листівок використовуються вишиті мотиви, 

підійдуть будь-які техніки вишивки – хрестиком, гладдю, бісером, стрічками. 

Мотив вставляється в заготовку і ваша листівка готова. 
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        Квіллінг – це виготовлення декоративних композицій шляхом 

скручування паперових смужок в спіраль з якої формується елемент 

композиції потрібної форми. 

 

 

 

Орігамі – ця техніка також часто використовується при виготовленні 

листівок, наприклад у вигляді складеного з аркуша паперу сорочки, плаття, 

банта, ялинки тощо. 
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Це основні техніки рукоділля, використовувані для кардмейкінга. Але є ще 

декілька технік, менш поширених, але про які я хотіла б згадати, можливо, це 

дасть вам поштовх для фантазії і негайного втілення.  

Орнаре (Ornare) - нанесення дірочок, виколювання візерунка голкою 

за шаблоном, інша назва техніки – Прікінг (Pricking). За допомогою 

спеціальних схем можна створити  звичайноїю голкою дивовижні 

орнаменти на папері. 

 

 

 

Пергамано (Pergamano) – це техніка виготовлення листівок на пергаментному 

папері, або кальці, за допомогою тиснення та перфорування. Звичайна 

калька, яка продається в канцелярських магазинах, не підійде, тому вона 

занадто тонка, щоб витримати таке «грубе» звернення. Калька для пергамано 

відрізняється ще й тим, що якщо провести по ній чимось твердим, то на її 

поверхні залишається білий слід, завдяки чому і виходять візерунки. 

 

 

Стилі кардмейкінга 

        Вінтаж. Для цього стилю характерне використання старовинних 

фотографій або картинок з постарених елементів, а також будь-яких 

«історичних» предметів: старих листівок, марок, прикрас. Вінтаж – це свого 

роду ретро-стиль. Листівки, виготовлені в цьому стилі, відрізняються 
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бляклими відтінками, а різні елементи декору асоціюються з минулим, тобто 

листівки декоруються під старовину. 

 

 

 

Гранж – відрізняється свободою творчості без будь-яких обмежень і рамок. 

Листівки, виготовлені в цьому стилі, можуть мати елементи потертості, рвані 

краї, можуть бути пошарпаними і брудними, кольори зазвичай переважають 

темні: сірий, чорний, коричневий. Стиль «Гранж» добре підходить при 

виготовленні листівок для чоловіків. 
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       Міні-листівка. Вона відрізняється простотою виконання і 

використовується як доповнення до коробки цукерок або букету квітів. 

 

 

 

 

 

Американський сучасний стиль – це класика. Він характеризується 

використанням великої кількості аксесуарів і прикрас, які займають 

центральне місце в композиції. 
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    Європейський стиль. Характеризується стриманістю, строгістю, 

лаконічністю використовується мінімум кольорів і декорацій, єдиний шрифт 

і простий графічний підхід. У листівках Європейського стилю немає нічого 

зайвого. 

 

Змішаний стиль. Дозволяє змішувати різні напрями, стилі, техніки, 

матеріали, текстури та фактури. Найголовніше і найскладніше – не 

перевантажити листівку, а також не намагатися поєднувати непоєднуване.  
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Звичайно, це далеко не всі стилі, які використовуються в кардмейкингу, але 

найбільш популярні. 

 

Інтерактивна вправа «Синтез думок». 

Завдання для учнів: ознайомтесь із поданим матеріалом на картках (види 

листівок, призначення листівок) та встановіть відповідність листівок-взірців, 

розданих вам, до їх призначення. 

«Види листівок за призначенням» 

Поштові листівки: на лицьовій стороні друкується повноформатне 

зображення. Зворотний бік призначається для написання повідомлення, 

адресної зони («Кому», «Куди», «Адреса відправника», «Адреса 

одержувача») і поштової марки. Якщо листівка не є поштового, місце для 

адреси та наклейки марки не передбачається. 

Вітальні листівки: використовуються для привітань зі святами та іншими 

подійними датами. 

Сувенірні листівки: містять повноформатне зображення пам'ятників 

культури, музеїв, міст. 

Корпоративні (ділові): розробляються з урахуванням фірмового стилю 

компанії (організації), припускають серійний друк, використовуються для 

розсилок акціонерам, партнерам і клієнтам в передсвяткові дні з метою 

зміцнення партнерських відносин. 

Рекламні листівки: призначені для реклами продукту. Поширюються 

безадресним способом (викладка в громадських місцях (кафе, ресторани), 

вкладка в журнальну продукцію). 

Pop-up (об'ємні) листівки: при відкритті видання виходить об'ємна фігура або 

цілий каскад змодельованих зображень. Дана технологія широко 

використовується у виробництві книг для дітей. 

Листівка-запрошення: обов'язковий атрибут будь-якого урочистого заходу. 

Містить інформацію запрошувального характеру з особистим зверненням до 

адресата-одержувача. 

Підсумок теоретичного блоку.  



Педагог. Сьогодні вибір новорічних і різдвяних листівок задовольняє вимоги 

найвибагливіших покупців. І, хоча останнім часом, вітальні листівки 

втрачають свою популярність, приємно привітати рідних і друзів, котрі не 

сидітимуть з вами поруч за святковими столами. Ви можете скористатися 

традиційними листівками. Такі маленькі знаки уваги створять у близьких і 

рідних вам людей справжній святковий настрій і подарують часточку вашого 

тепла і любові. Якщо ж знайдете трошки вільного часу, то процес 

виготовлення вітальної листівки власними руками може захопити вас і 

надовго стати вашим хобі. Така листівка, заряджена теплом ваших рук, 

матиме неймовірну енергетику і стане знаком особливої уваги і любові для 

близької вам людини. 

 

Практична частина майстер-класу. 

Виготовлення вітальної листівки. 

План 

Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми при виконанні 

практичної роботи (інтерактивна вправа «Коло ідей»).  

Інструктаж по виконанню тематичної листівки (індивідуальна робота з 

інструкційними картками).  

Виготовлення тематичної листівки.  

Рефлексія. Обговорення за запитаннями: які матеріали ви використали для 

виготовлення листівки? Що нового дізналися про виготовлення листівки? 

Яку техніку використали для виготовленні листівки?  Який стиль листівки 

вибрали? В якій іншій техніці ви б хотіли навчитися виготовити листівку? Чи 

сподобалось вам наше заняття? 

Рефлексія – останній і обов'язковий етап – відображення почуттів, відчуттів, 

що виникли в учасників під час майстер-класу. Це цінний матеріал для 

рефлексії самого Майстра, для удосконалення ним конструкції майстер-класу 

подальшої роботи. 

Підведення підсумків заняття. Виставка виконаних на занятті творчих 

листівок. Презентація своєї роботи із створеним текстом привітань. 

  

 



Використана література 

 

Шавровська В. Майстер-клас – ефективна форма навчання 

педагогів.//Дошкільне виховання. – 2009 – №6. – С.5.  

Коппалова Н. Гурткова робота з аплікації та орігамі. Т.: «Мандрівець», 2009.  

Шрагіна Л.І. Технологія розвитку креативності. К: Шк. Світ, 2010.  

https://www.youtube.com/watch  

vscrape.ru/scrap/articles/11-kardmeyking-cardmaking.html  

rosa.ua/master_class/2911/ 

 

 

 

 

 

 



Створення айріс-шаблону «Яйце» для 

пасхальної листівки 

№ 

з/п 
Зображення Зміст роботи 

1 

 

Для початку на папері  потрібно 

намалювати або скопіювати необхідну 

форму для шаблону. Ножицями вирізаємо 

фігуру, далі накладаємо її на лист картону і 

обводимо по контуру. Вписуємо заготовку 

в геометричну фігуру,  в нашому випадку -  

це прямокутник. 

2 

 

� На кожній із сторін прямокутника 

відмічаємо крок відступу. Робити це можна 

як за годинниковою стрілкою, так і проти, 

але обов'язково строго в одному напрямку! 

Можно намалювати стрілки навколо 

фігури для того, щоб не забути напрямок. 

  

3 

 

Зазвичай крок дорівнює 10-15 мм, але його 

можна змінювати на власний розсуд в 

залежності від того, який матеріал 

використовується для заповнення малюнку 

(тканина, стрічки, папір).  

http://1962galina.ucoz.ru/airis/shablon_1/2/DSCN1430.jpg
http://1962galina.ucoz.ru/airis/shablon_1/2/DSCN1431.jpg
http://1962galina.ucoz.ru/airis/shablon_1/2/DSCN1432.jpg


4 

 

В нашому випадку ми використовуємо 

синтетичні атласні стрічки шириною 40 мм 

запрасовані поздовжньо навпіл, що у 

готовому вигляді становить 20 мм. Це дає 

змогу використовувати ширину кроку від 

12 до 18 мм (потрібно щоб стрічки 

перекривали одна одну, щоб запобігти 

утворенню зазорів(щілин), оскільки це 

погіршить зовнішній вигляд роботи).  

Величину кроку обираємо за власним 

бажанням. З'єднуємо отримані  точки 

прямими лініями.  

5 

 

Продовжуємо будувати  шаблон, 

відкладаючи нові точки і з'єднуючии їх 

лініями до тих пір, поки не заповниться вся 

форма , крім маленького отвору в середині 

- «зрачка» (iris)  

6 

 

�Нумеруємо отримані відрізки по 

принципу закручування спіралі (номери 

ставимо в середині  шаблону!). Це 

полегшить подальшу роботу.  

7 

 

     �Акуратно, по контуру, вирізуємо 

шаблон ножицями. 

http://1962galina.ucoz.ru/airis/shablon_1/2/DSCN1435.jpg
http://1962galina.ucoz.ru/airis/shablon_1/2/DSCN1438.jpg
http://1962galina.ucoz.ru/airis/shablon_1/2/DSCN1439.jpg
http://1962galina.ucoz.ru/airis/shablon_1/2/DSCN1440.jpg


 

Виготовлення листівки у техніці «Iris folding» 

            Для работи знадобиться: 

1. Картон кольоровий А5 формату 

2. Простий олівець.  

3. Ніж канцелярський 

4. Ножиці 

5. Скотч вузький. 

6. Атласні стрічки шириною 40 мм 4 кольорів 

7. Папір кольоровий 

8. Листок білого напівватману розміром 13x18 см 

№ 

з/п 

Зображення Зміст роботи 

1 

 

        Отже, спочатку накладаємо Айріс-шаблон 

(розкресленою стороною вгору)  на виворітну 

сторону основи  листівки  і обводимо по 

контуру олівцем. 

 

8 

 

 Шаблон готовий. По цьому принципу 

можна зробити шаблон для будь-якого 

контурного малюнка, головне правильно 

підібрати геометричну фігуру і акуратно 

розкреслити її. 

 

http://1962galina.ucoz.ru/airis/shablon_1/2/DSCN1441.jpg


2 

 

        Канцелярським ножем обо манікюрними 

ножицями акуратно вирізуємо фігуру . 

3 

 

 
         Розміщуємо айріс-шаблон на поверхні 

столу та фіксуємо його з допомогою скотчу. 

Зверху  на шаблон накладаємо основу листівки 

таким чином, щоб  їх  контури співпали . 

Основу листівки також потрібно зафіксувати з 

допомогою скотчу. 

4 

 

         Використовуючи матрицю  кольорів 

визначаємо їх розташування.  

5 

 

         Заповнення фігури.  Стрічку викладаємо 

згином на лінії схеми згідно цифр матриці у 

зростаючому порядку. Краї стрічки фіксуємо 

скотчем. 



6 

 

         Потім натягуємо стрічку рівно по лінії на 

шаблоні, відрізаємо і закріплюємо з іншого 

кінця. Так за годинниковою стрілкою і 

заповнюємо нашу листівку, не забуваючи 

міняти кольори.  

 

7 

 

        В кінці роботи незаповненим залишиться 

тільки Айріс - "зрачок" у вигляді прямокутника 

в центрі листівки. 

 

8 

 

   

         Шовкові стрічки дуже ніжні, тому 

фіксуємо їх з вивороту скотчем, проклеюючи 

роботу у різних напрямах. 

9 

 

         Потім відклеюємо листівку від столу, 

прибираємо тимчасовий скотч, відокремлюємо 

шаблон від листівки, перевертаємо.  



10 

 

       З допомогою двостороннього скотчу 

наклеюємо листівку на фон-основу. 

11 

 

Прикрашаємо листівку на свій смак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Безпечне користування  

побутовими електроприладами» 
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Тема уроку: Безпечне користування побутовими електроприладами. 

Мета уроку: 

 розвиток пам'яті, уваги, просторової уяви; 

 виховання громадянської свідомості та інтересу до праці.  

Опорні поняття: електрична енергія, електричний прилад, електричний дріт, 

джерело електричної енергії, побутовий електроприлад. 

Обладнання та матеріали:  мультимедіа проектор, електронна презентація, 

набір технічних паспортів побутових електроприладів. 

Тип уроку: Комбінований. 

План уроку. 

I. Організаційна частина (1-2 хв.) 
Рапорт чергового учня. 

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (5-7 

хв.) (мікрофон): 

Що ви знаєте про електропостачання та електричні прилади? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: сьогодні на уроці  ми вивчимо 

поняття види побутових електроприладів та загальні правила користування 

ними, навчимося визначати пошкодженні електроприладів та знаходити 

необхідну інформацію про них у технічних паспортах. Набуті знання та 

вміння допоможуть нам у повсякденному житті та побуті. 

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку: 

- ознайомитись з видами побутових електроприладів та правилами їх 

використання; 

- навчитися виявляти несправності побутових електроприладів; 

- навчитися читати технічні паспорти електроприладів. 

V. Вивчення нового матеріалу за планом (30 хв.): 

1. Поняття електроенергії та електропостачання. 

Уявіть, що в усьому вашому будинку раптом припинилося постачання 

електричної енергії, мабуть кожен з вас хоча б раз був свідком такої 

неприємності. За таких обставин починаєш розуміти, як багато електричних 



приладів нас сточують і як їх робота підвищує загальний рівень комфорту в 

побуті. 

Без перебільшення можна сказати, що електрична енергія і явища, пов'язані з 

її виробленням, передачею та споживанням, зумовили розвиток сучасної 

цивілізації. 

Чому саме електрична енергія отримала таке широке застосування в 

побуті? Головна перевага електричної енергії полягає в простоті, з якою її 

можна перетворити на інші види енергії. 

Електрична енергія надходить до нашого дому по проводах подібно до того, 

як вода — по трубах. Електричну енергію виробляють великі потужні 

електростанції, для цього вони використовують енергію потоку води, який 

обертає, турбіни генераторів, теплову енергію пари, отриману в результаті 

спалювання вугілля, газу або нафти, та атомну енергію. Найкраще 

електрична енергія передасться по металевих проводах, виготовлених із міді 

та алюмінію, які ззовні вкривають шаром ізоляції, тобто матеріалу, що не 

пропускає електрику (гума, пластмаса). 

Коли ви натискаєте на вимикач лампи або я кого-не будь прилад то 

електрична енергія, що надійшла від електростанції, надходить у прилад, і 

він починає працювати. Споживання електричної енергії відбувається 

завдяки налагодженій системі електропостачання. 

Система електропостачання складається з машин та пристроїв, призначених 

для передавання енергії від електростанції, де вона виробляється, до місць її 

споживання. 

Технічний пристрій, що виробляє електричну енергію, називають джерелом 

електричної енергії. На електричних станціях джерелами електричної енергії 

є потужні електрогенератори, за своєю будовою вони подібні до 

мініатюрного електрогенератора в ручному ліхтарику або велосипедного 

генератора. 

У багатьох електричних пристроях використовуються хімічні джерела 

електричної енергії, які зазвичай називають хімічними елементами, або 

просто батарейками 

 Хімічні джерела електричної енергії мають на корпусі позначки «+» 

(центральний вивід) і «-» (вивід внизу на корпусі). Підключаючи батарейку 

до якогось приладу, треба, щоб її виводи відповідали таким самим позначкам 

на приладі. 

Споживач електроенергії — пристрій, що працює від електричної енергії. 



Пристрій керування — пристрій, призначений для вмикання та вимикання, 

а також для зміни режимів роботи приладу. 

Перш ніж потрапити із зовнішньої мережі в квартиру, електрична енергія 

проходить через запобіжники, які перегоряють при надто великому 

споживанні електричної енергії, припиняючи при цьому її подачу до 

споживачів. Якщо не встановлювати запобіжник, то дроти, по яких вона 

проходить, можуть перегрітися і спричинити пожежу. З метою ощадливого 

використання енергії та її обліку вона після запобіжника проходить 

через лічильник. Цей прилад фіксує кількість спожитої електроенергії. 

Слідом за лічильником стоїть загальний вимикач, за допомогою якого можна 

від'єднати від мережі всю квартиру, наприклад у разі перевірки електриком 

стану проводки або під час її ремонту. 

Отже, всі прилади, і побутові в тому числі, які працюють на електричній 

енергії, є споживачами. 

2. Класифікація побутових електроприладів. 

Мабуть, важко знайти ту сферу нашої повсякденної діяльності, де б нам на 

допомогу не приходила побутова техніка. Ми довіряємо їй приготування їжі, 

прання і прибирання, управління мікрокліматом у приміщеннях, догляд за 

власною зовнішністю, вона допомагає організувати наше дозвілля, зв'язує нас 

з нашими близькими та друзями. 

Ознайомимося з побутовими електроприладами, розподіливши їх на групи за 

певними ознаками, наприклад, за призначенням. 

До нагрівальних належать такі прилади. 

Прилади для приготування їжі: плити та печі; кавоварки; грилі і 

шашличниці; духовки; 

Прилади для нагрівання води: електрочайники, самовари і кип'ятильники. 

Опалювальні прилади: каміни; калорифери. 

Праски та паяльники. 

Кухонні електроприлади: кухонні машини (комбайни); соковижималки; 

кавомолки, м'ясорубки; міксери; посудомийні машини; морожениці; 

картоплечистки; хліборізки. 

Прилади для зберігання харчових продуктів:       холодильники та 

морозильники. 



Прилади для прибирання приміщень: пилососи, натирачі та електрощітки. 

Прилади для створення мікроклімату: вентилятори і тепловентилятори; 

зволожувачі; іонізатори; очищувачі повітря; кондиціонери. 

Прилади індивідуального користування: фени; масажні прилади; бритви; 

машинки для стрижки волосся. 

Електроприлади для виконання побутових технологічних операцій: 

пральні машини, швейні машини. 

Освітлювальні прилади: люстри, бра, світильники. 

Електронні прилади: телевізори, магнітофони, відеомагнітофони, 

програвачі, підсилювачі, комп'ютери. 

Електроінструменти: дрилі, точила, пилки. 

Лабораторно-практична робота: Визначення за технічним паспортом 

призначення та експлуатаційних характеристик побутового електроприладу. 

Вступний інструктаж: 

Кожен електроприлад має своє призначення, він розрахований на певні 

умови використання, має певні електричні характеристики. Ці дані 

записуються в технічному паспорті, а найбільш значущі у вигляді таблички 

кріпляться на корпусі приладу. На ній зазначають електричні 

характеристики, дату випуску, завод-виробник тощо. До кожного побутового 

електроприладу додається інструкція-паспорт, де зазначаються технічні 

характеристики, будова і принцип роботи, правила безпечної експлуатації та 

інші дані. Тож перш ніж використовувати той чи інший електроприлад, слід 

уважно ознайомитися з його характеристиками та правилами використання. 

Поточний інструктаж: цільові обходи робочих місць з метою надання 

допомоги учням у виконанні завдання практичної роботи. 

3. Правила безпечного користування електроприладами. 

 Електронагрівальні прилади, такі як електрочайники, електросамовар, 

електропраска, електрокамін та інші, потрібно включати в 

електромережу справними. 

 Якщо ти дивишся телевізор, а екран погас або почав миготіти, ні в 

якому разі не можна по ньому стукати. Він може загорітися або навіть 

вибухнути. Його треба негайно вимкнути. 



Якщо щось потрапило до телевізора, радіоприймача та інших 

електроприладів, які працюють, треба в першу чергу їх вимкнути. Ні в якому 

разі не можна лізти туди олівцем чи іншим предметом, коли електроприлад 

увімкнутий. 

 Переважна кількість побутових електроприладів є переносними, і при 

цьому часто виникає пошкодження їх ізоляції. Також буває, що 

електричний дріт обірвався чи оголився. У таких випадках ні в якому 

разі не торкайся оголених місць, бо це може призвести до травми. 

 Не залишайте без нагляду увімкненими в розетку електроприлади. 

 Забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може 

обірватися і вразити електричним струмом. 

 Не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайники, 

кавоварки, каструлі. 

 Не торкайся мокрими руками та не витирай вологою ганчіркою 

електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, 

ввімкнені в електромережу. 

 Не можна підвішувати речі на кабелі. 

 Не можна бавитись із штепсельними розетками – це загрожує твоєму 

життю. 

 Коли ідеш з дому – всі електроприлади мають бути вимкнені. 

 Використання електричних приладів не за призначенням або невміле 

користування ними, може призвести до пожежі! 

Але якщо вже так сталося, що електричне обладнання загорілося, то перш за 

все потрібно: 

 вимкнути електрорубильник. (А ти знаєш, де знаходиться 

електрорубильник твого помешкання? Якщо ні, тоді негайно попроси 

своїх батьків показати тобі його і навчити, як ним користуватися!) 

 Якщо знеструмити електромережу неможливо, то слід пам’ятати: не можна 

застосовувати для гасіння воду та пінні вогнегасники, можна 

лише порошкові; 

 терміново телефонуй за номером 101 і викликай пожежників на допомогу. 

 Якщо електроприлад зайнявся, спробуй діяти за такою схемою: 

 обмотай руку сухою ганчіркою, висмикни вилку з розетки; 

 накрий палаючий предмет ковдрою; 

 повідом дорослих про пожежу. 

 Під час прогулянки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 



 підходити до оголених дротів і чіпати їх руками; 

 розводити багаття, запускати повітряних зміїв під лініями 

електропередач; 

 гратись поблизу підстанцій. 

  

VI. Заключна частина. 

1. Закріплення пройденого матеріалу: 

1. Назвіть основні групи побутових електроприладів. 

2. Як можна взнати інформацію про технічні характеристики 

електроприладів? 

2. Оголошення та мотивація оцінок. 

Домашнє завдання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мультимедійна презентація 

 

 

Побутові електроприлади. 

 Загальні правила користування побутовими електроприладами. 

 

 

 

Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними приладами. 



 

 

У кожному будинку є електричнi прилади для користування у побутi. При 

неправильному використаннi цих електроприладiв може виникнути пожежа. 

Щоб цього не сталося, слiд знати i виконувати правила безпечного 

користування ними. 

 

 

Причини виникнення небезпеки 

Основною небезпекою, що виникає при неправильному використанні 

електропобутового приладу або його несправності, є пожежа і ураження 

струмом. 



Із загального числа пожеж від електропобутових приладів приблизно 40% 

походить від електропрасок, така ж кількість від електричних камінів, 

рефлекторів, радіаторів і саморобних обігрівальних пристроїв, 10% від 

електроплиток, 4% від електричних чайників, кавоварок та інших 

водонаповнюючих приладів. 

 

 

Правила користування електричними приладами 

 

 



1)Користуйтеся тiльки справними електроприладами. 

2) Не вмикайте одночасно велику кiлькiсть електроприладiв. Вiд цього 

перегрiваються електропровiдники, i може виникнути пожежа. 

3) Не ставте поблизу легкозаймистi предмети i матерiали: вiд нагрiтих 

електроприладiв вони можуть загорiтися. 

 

4) Не можна на тривалий час залишати електроприлади без нагляду. 

5) Праски та iншi електронагрiвальнi прилади ставте на металевi та керамiчнi 

пiдставки. 

 



 

6) Перед вмиканням електроприладу необхідно візуально перевірити 

електрошнур на наявність механічних пошкоджень. 

7) Електроприлад повинен бути надійно заземлений згідно з правилами 

установки приладу. 

8) Забороняється працювати з електроприладом вологими руками. 

 

9) Не можна залишати електроприлад без нагляду на довгий час, після 

закінчення роботи перевірити, чи все вимкнено. 



10) При виявленні або виникненні несправності в електроприладі негайно 

викликати електрика, що обслуговує прилад. 

11) Категорично заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи 

самостійно. 

 

 

 

 

Надання першої медичної допомоги у разі ураження електричним 

струмом. 

 

Рятування життя людини, ураженої струмом, у багатьох випадках залежить 

від швидкості та правильності дій осіб, що надають допомогу. Передусім 

потрібно якнайшвидше звільнити потерпілого від дії електричного струму. 

Якщо неможливо відключити електричне обладнання від мережі, потрібно 

одразу звільнити потерпілого від струмоведучих частин, не торкаючись при 

цьому потерпілого. 

 



 

Заходи допомоги після звільнення потерпілого від струму залежать від того, 

в якому він стані. Допомогу потрібно надавати негайно, якщо можливо — на 

місці події, одночасно викликавши медичну допомогу. Якщо потерпілий не 

знепритомнів, потрібно забезпечити йому на деякий час спокій, не 

дозволяючи рухатися до прибуття лікаря. Якщо потерпілий дихає нечасто і 

судорожно, але прослуховується пульс, потрібно негайно зробити йому 

штучне дихання. У разі зупинки дихання, розширенні зіниць і посинінні 

шкіри потрібно робити штучне дихання і непрямий масаж серця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формування патріотичного виховання на уроках  

образотворчого мистецтва 

 

Становлення і розвиток незалежної України, формування нових 

соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення 

молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. 

Відродження української нації у школі, зокрема на уроках образотворчого 

мистецтва відбувається за допомогою національного, патріотичного та 

інтернаціонального виховання учнівської молоді.  

Глобальний простір, у який інтегруються наші діти, передбачає 

засвоєння надбань культури різних народів. Тому постає потреба в здатності 

учнів до входження у світовий соціокультурний простір – за умови 

збереження української національної ідентичності. Національне виховання 

має стати фундаментом становлення світогляду молодої людини. 

Національне виховання – це система поглядів, переконань, ідеалів, 

традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана 

формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується 

через комплекс відповідних заходів. 

Національне виховання школярів формує ядро української нації на 

основі національної ідеї, безмежної любові до своєї Батьківщини та 



самовідданості. Національна ідея об’єднує й консолідує суспільство, сприяє 

виробленню активної життєвої позиції молодої людини, становленню її як 

особистості. 

Джерелами патріотичного виховання є рідне слово батька і матері, 

колискова пісня, культ Матері та Батька, рідна оселя, садиба, батьківщина і 

Батьківщина, героїчне минуле народу, життєдіяльність історичних постатей 

народу (політичних діячів, вчених, письменників, діячів мистецтва і 

культури), конкретна діяльність особистості щодо матеріального та 

культурного збагачення своєї країни. 

В арсеналі діяльності з патріотичного виховання підростаючого 

покоління є багато засобів і методів впливу. Однак головне – це включення 

кожної особистості в конкретну діяльність з творення й примноження 

багатства і краси своєї Вітчизни. Патріотичне виховання учнівської молоді 

стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості 

– громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних 

традицій з активною громадянською позицією.  Адже патріотизм – одне з 

найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що 

поєднує в собі любов до своєї Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї 

матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх 

захисту.  

Патріотизм проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне і що 

любить особистість. Як зазначав В.О.Сухомлинський, патріотизм як діяльна 

спрямованість свідомості, волі, почуттів діалектично пов’язаний з 

освіченістю, етичною, естетичною й емоційною культурою, світоглядною 

стійкістю, творчою працею. Виховання патріотичної свідомості, почуттів і 

переконань неможливо відокремити від складного цілісного процесу 

формування особистості. 

Патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, 

організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку школярів, 

щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих 



громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, 

необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу 

особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення 

безумовної готовності до захисту Вітчизни. 

В.О. Сухомлинський підкреслював, що задовго до повноліття наш 

підліток має жити громадянськими думками й сприйманнями. Справжнє 

громадянське виховання, на думку педагога, у процесі навчання починається 

там, де думка надихає, пробуджує й утверджує прагнення до морального 

ідеалу. 

Ідеалом патріотичного виховання виступає різнобічно та гармонійно 

розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний 

громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. 

Патріотичне виховання є передумовою формування почуттів 

інтернаціоналізму. Український поет В. Сосюра писав: «Не можна любити 

народів других, коли ти не любиш Вкраїну!». 

Інтернаціоналізм передбачає поважне ставлення до інших народів, їх 

історії, культури, традицій, мови, прагнення до життєдіяльності особистості у 

процесі безпосередньої участі людини в стосунках з представниками інших 

націй. Велика роль у вихованні почуттів інтернаціоналізму належить 

предметам художньо-естетичного циклу та засобам масової інформації. 

Знання історії, культури, звичаїв і побуту інших народів сприяє формуванню 

моральної культури взагалі і культури інтернаціональних почуттів зокрема. 

Це особливо суттєво, коли український народ вибудовує демократичну 

державу, громадянами якої є представники багатьох національностей. 

Надзвичайно велика роль у вихованні справжніх патріотів належить 

школі. Шкільне виховання справді спрямоване на те, щоб сформувати дитину 

свідомим українцем. Починаючи з молодого віку, дітям прищеплюється 

любов до рідної мови, культури, природи, малої і великої батьківщини. 

Період шкільного віку характеризується тим, що дитина неусвідомлено, але 

міцно засвоює погляди, оцінки, манери поведінки оточуючих її людей, 



формуються моральні риси характеру, поведінкові стереотипи та ціннісні 

орієнтації, закладаються основи для формування патріотичної свідомості. 

Провідною формою організації навчальної діяльності в школі є урок. 

Але як би не змінювалася тема, мета, завдання, зміст, «незмінними 

залишаються наша турбота про створення найсприятливіших умов для 

навчання, розвитку й виховання кожної дитини». Це збагачує емоційне життя 

учнів, створює піднесений настрій. Принцип суспільної спрямованості 

діяльності учнів відповідає потребам розбудови української держави, 

відображає досягнення сучасної науки, техніки, культури і мистецтва. 

Патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у 

проведення уроків з образотворчого мистецтва. 

Впродовж тривалої історичної еволюції українська школа накопичила 

значний досвід виховання дітей та юнацтва засобами мистецтва. Естетико-

виховні традиції української національної школи на сучасному етапі її 

реформування стають важливими орієнтирами розвитку. 

Мистецька спадщина втілює і передає ціннісне ставлення до світу 

крізь призму етнонаціональної специфіки, тому вона є ефективним засобом 

виховання моральності, патріотичних почуттів, громадянської позиції. 

Цінності мистецтва важливі також з огляду на сучасне існування дітей і 

молоді в полікультурному просторі. Завдяки універсальності художньо-

образної мови вони передають зрозумілу для різних народів смислову 

інформацію, дають змогу особистості вступати в невербальний діалог з 

різними культурами минулого і сучасності, розуміти інших і розширювати 

таким чином свій власний духовний світ, його унікальність і самобутність. 

Пам'ятки народного мистецтва зазвичай використовуються лише з 

наочно-ілюстративною метою, а не як тип художньої творчості, що об'єднує 

у собі матеріальне виробництво і духовну культуру. Ознайомлення з 

матеріальною спадщиною минулого дозволяє учням глибше зрозуміти 

духовний, естетичний світ тих, хто жив і творив до нас, конкретно уявити 

спосіб життя, думки людей, систему цінностей попередніх епох. 



На уроках образотворчого мистецтва виховую в учнях цілісне 

сприймання дійсності за художньо-естетичними законами, розвиваю зорову 

культуру і творчу уяву, а також оволодіння різноманітними засобами 

створення художніх образів. У предметі «Образотворче мистецтво» 

взаємопов'язані три провідні компоненти - образне бачення світу, 

мистецтвознавчі знання та відповідні способи образотворчої діяльності. 

Виховний потенціал образотворчого мистецтва я реалізую через такі 

компоненти змісту предмета, як сприймання, опанування елементів 

художньо-образної мови образотворчого мистецтва, художньо-творчої 

діяльності учнів. 

Сприймання творів образотворчого мистецтва на уроках відбувається 

під час специфічного процесу споглядання. Він проходить стадії розвитку від 

первинного одномоментного враження - сприйняття до все глибшого 

занурення глядачем у власні переживання в контакті з художнім твором. 

Виховання в учнях здатність до самозаглиблення, погляду на світ через 

призму власної індивідуальності необхідне для повноцінного сприйняття 

мистецтва. 

Твори образотворчого мистецтва зовнішньо нерухомі. Водночас 

художні образи можуть бути напрочуд динамічними, оскільки 

образотворчому мистецтву притаманні як зображальні, так і виражальні 

функції, які взаємозалежні та взаємозумовлені. 

Образотворче мистецтво є специфічною формою пізнання 

навколишнього світу. У процесі художньої діяльності, потяг до якої 

закладено в глибинах людської психіки, формується художній світогляд. 

Діапазон його виявлення досить широкий: він охоплює художні традиції, 

стилі, напрями, жанри, творчі манери окремих митців та індивідуальні 

художні смаки.                     Виховний потенціал реалізую, насамперед, через 

художньо-тематичний зміст, високохудожні твори українського і 

зарубіжного мистецтва, використання яких у навчальному процесі сприяє 



вирішенню завдань морально-естетичного, національно-патріотичного, 

громадянського виховання. 

Тему любові до Вітчизни на уроках образотворчого мистецтва 

розкриваю в кожному класі середньої ланки. Діти вивчають зразки 

візуального, просторового та синтетичного мистецтва, починаючи з його 

зародження, розглядають відомих діячів, які внесли вагомий внесок у 

створення саме українського мистецтва. Також відбувається вивчення 

культури інших народів. Наприклад, розглядаючи тему «Гімн людині» у 6-му 

класі, кожен урок починав з прослуховування Державного Гімну України, під 

час якого учні співали урочисту пісню, поклавши руку на серце. Я побачив, 

що такий початок уроку не залишив байдужого жодного учня, а навпаки, 

вони більше зрозуміли значимість Гімну не тільки для своєї держави, а й для 

інших країн.  

Одним із завдань в 7-му класі, є створення пам’ятки архітектурної 

споруди свого міста, де діти творчо підходять до виконання роботи, спочатку 

вони досліджують вибрану споруду, знаходять цікаві відомості про неї, 

вивчають історію створення, аж потім переносять на папір не просто 

побачену будівлю, а з певним переосмисленням, своїм сприйняттям та 

баченням в ній вже не звичайну споруду, а історичну пам’ятку архітектури. 

Одним із завдань для всіх школярів середньої школи, тобто 5 – 7-их 

класів, було створити малюнок для учасників АТО, діти з великою 

відповідальністю поставились до створення малюнків та листівок, які були 

дійсно щирими та відвертими. Ситуація, яка склалася у нашій країні на 

сучасному етапі розвитку держави, змінює світогляд школярів, руйнує 

стереотипну свідомість. 

На таких уроках формується почуття патріотизму, любові до свого 

народу, уміння аналізувати зовнішні та внутрішньополітичні умови та уміння 

самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі. 

Виховується почуття гордості, глибокої поваги до символів держави, іншої 

загальнодержавної та регіональної символіки та історичних святинь. 



Культурна спадщина виконує роль середовища, в якому через 

прилучення до вічних цінностей культури формується людина. Зберігаючи 

спадщину, ми тим самим зберігаємо культурну пам'ять і саме середовище, в 

якому тільки і може зникнути ситуація спілкування, діалогу сучасної 

культури та культури минулого. 

Навчальний матеріал  викладаю так, щоб учні не тільки знали й 

розуміли те суспільство,в якому ми живемо й працюємо, але і вносили свою 

маленьку часточку в подальше його удосконалення і розвиток, постійно 

прагнули до покращення навколишньої дійсності. На уроках  виховую в 

учнів  духовність, плекаю творчу особистість, виховую людину, що 

характеризується високою емоційно-естетичною культурою. Я прагну 

виростити дітей справжніми громадянам та патріотами з почуттям особистої 

відповідальності. А бачити позитивний результат своєї праці - найкраща 

нагорода для мене. 

 

 



 

 

 



Тема: Символіка українського орнаменту. 

Мета: ознайомити з обереговою символікою в декоративно-прикладному 

мистецтві; дати поняття про знакові відмінності та спільні ознаки в 

обереговій символіці (вишивка, ткацтво, писанкарство);   

розвивати інтерес до пізнання українського народного мистецтва;  

виховувати повагу до виробів, створених руками народних умільців, 

учити цінувати красу. 

Тип уроку: комбінований. 

Вид практичної діяльності: зображення на площині. 

Зоровий ряд: ілюстрації із зображенням різних видів орнаментів, малюнки з 

обереговими символами, які зустрічаються у виробах 

декоративно-прикладного мистецтва. 

Матеріали: альбом, простий олівець, гумка, фарби, пензлі, склянка для води, 

різні графічні матеріали. 

Обладнання: ТЗН, мультимедійна презентація, роботи учнів попередніх 

років. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

- Яке мистецтво називається декоративно-прикладним? 

- Які види декоративно-прикладного мистецтва ви знаєте? 

- Які види декоративно-прикладного мистецтва найбільш поширені в 

Україні? 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

У всіх видах декоративно-прикладного мистецтва: писанкарстві, 

розписі, вишивці, килимарстві, різьбі та ін. – збереглися спеціальні знаки-

символи, які служили оберегами. 

Створюючи орнаменти, народні майстри весь час зверталися до 

природи, творчо осмислювали предмети і явища, їх барвистий колорит і 

прагнули все це відтворити. У їх роботах не було жодної зайвої лінії, кожна 



рисочка мала своє значення. Ромби, хрестики, кружальця, складені в 

орнамент, - усе це було прагненням людини зласкати добро, обійти лихо. 

Більшість символів мають одне й те ж значення хоча зустрічаються в 

різних видах декоративно-прикладного мистецтва. Пропоную учням 

перевірити себе та вказати значення певних символів у додатку: 

http://LearningApps.org/display?v=p97o3upmj16 

Правильні значення: 

- Червона калина – символ дівочої молодості; 

- Барвінок – символ життя; 

- Дуб, дубове листя – символ сили; 

- Птахи – символ приходу весни; 

- Жіноча постать – символ богині життя Берегині; 

- Дерево з розлогими гілками – родючість землі; 

- Хвилясті лінії – символ води; 

- Колоски – символ врожаю; 

- Голуб, горлиця – любов, сум, смуток; 

- Ружа, зірка – символ сонця, чотирьох сторін світу. 

ІV. Постановка навчального завдання. 

Щоб нам було цікаво, поділимося на три групи. І так, перша група 

майстри – писанкарі, друга – вишивальники, третя – ткачі. 

Завданням для кожної групи буде виконання певних елементів, символів 

відповідного виду декоративно-прикладного мистецтва. Від кожної групи 

необхідно обрати доповідача, який ознайомиться з теоретичним матеріалом 

по темі, вивчить зразки символів та буде представляти виконанні роботи 

учасників групи. 

Матеріал для опрацювання в групах. 

Писанкарство 

Яйце – це символ народження, джерело життя. Наші предки 

порівнювали жовток з сонцем, найбільшою силою природи. Писанки 

виготовляють до Великодніх свят. 

http://learningapps.org/display?v=p97o3upmj16
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Писанка – розписане за допомогою розтопленого воску та писачка яйце. 

Існує понад 100 символічних орнаментів писанок. Кожний із них має своє 

значення. Наприклад, безконечник – початок і кінець; кривулька – нитка 

життя, вічність сонячного руху; сорок клинців – успіх у господарстві, 

добробут та честь людини. (Перегляд ілюстрацій) 

● Сонце – символ світла і життя, символ Бога. 

● Хрест – символ Всесвіту, знак чотирьох сторін світу. 

● Тригер – символ вогню, безсмертя. Це символ Пресвятої трійці. 

● Дерево життя – символ природи, яка відновлюється. 

● Риба – символізує воду, життя і смерть. 

● Триріг – знак святого числа три. 

● Берегиня – символ родючості і матері усього живого. 

 Кожний район України має своє характерне поєднання кольорів на писанках. 

● Червоний – символізує радість, надію, кров Христа. 

● Жовтий – символізує сонце, місяць, зорі, урожай. 

● Зелений – пробудження природи, весну, відродження. 

● Блакитний – небо, воду, здоров’я. 

● Бурий – землю. 

● Малиновий – любов, чесноту. 

● Поєднання кольорів – символізує родинне щастя. 

Вишивка 

З давніх-давен, створюючи орнамент, народні вишивальниці прагнули 

відтворити у вишивці красу і неповторність природи та природних явищ. 

Кожна крапочка або рисочка мали своє значення. 

Через просту, а водночас геніальну систему знаків розкривається 

ставлення українців до таких філософських категорій, як Всесвіт, життя на 

Землі, народження, смерть. (Перегляд ілюстрацій) 

Орнаменти у вишивці бувають: 

● Геометричні. 

● Рослинні. 



● Зооморфні. 

Кожна деталь вишивки має своє значення. 

● Барвінок – символ життя. 

● Калина – символ дівочої молодості. 

● Птахи – прихід весни, врожай. 

● Кінь або олень – благополуччя. 

● Трикутники – гори. 

● Дерево – родючість землі. 

● Тризуб – справа – батько, зліва – мати, а посередині – маленькі 

діти. 

Узори виконують різними техніками, їх існує більше ста. Одні техніки 

утворюють малюнок на полотні рельєфними стібками: хрести, кування, 

лиштва, низь.Інші техніки вишивки надають тканині легкості, прозорості: 

мережки, вирізування, виколювання. 

Ткацтво 

Прядінням і ткацтвом споконвіку займалися жінки, дівчата. Ткацький 

верстат був у кожній оселі. Згідно з традицією, жінка зобов’язана була вміти 

виконувати ткацькі роботи. Займатися цим видом промислу можна було 

протягом усього тижня, крім п’ятниці. Клопіткі процеси ткання, відображені 

в народних повір’ях і обрядах, дійшли до наших днів. 

 За формою і малюнками вироби ткачів поділяються на чотири групи. 

● Вузькі й довгі килими з поперечносмугастою композицією із кольорових і 

орнаментованих смуг. 

● Короткі килими з малюнком, що складається з одного або двох мотивів, 

розташованих у безперервному орнаменті. 

● Твори медальйонної композиції з великим мотивом на центральному полі 

й широкою каймою. 

● Килими з горизонтальною орієнтацією вазонного типу. 

(Перегляд ілюстрацій) 



Значення символів у ткацтві втратили своє символічне значення і стали 

простим мотивом традиційного орнаменту. 

 

 

V. Практична робота. 

Учні замальовують символи, знаки, традиційні для писанкарства, 

вишивки, ткацтва. 

Кожна група учнів створює відповідний ескіз орнаменту (писанки, 

вишивки (рушника, сорочки, серветки) килима).  

 

VІ. Підведення підсумків уроку. 

Демонстрація виконаних робіт від кожної групи. Доповідач робить 

доповідь згідно з матеріалами для опрацювання, визначає символи 

використані при створенні ескізів, пояснює їх значення. 

Опитування 

Які символи для розпису писанок ви запам’ятали? 

Які символи вишивок ви запам’ятали? 

На які групи поділяються килими? 



Додатки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Портрет. Історія виникнення жанру. 

Зображення уявного портрета 

Мета: ознайомити учнів з одним із жанрів образотворчого мистецтва, 

історією його виникнення; продовжити знайомство з творами художників-

портретистів; формувати вміння зображувати голову людини; пропорції 

обличчя; навчати спостерігати та передавати характер портрета, 

дотримуватись пропорцій у зображенні; розвивати  окомір, дрібну моторику 

руки; виховувати  естетичне сприйняття навколишнього світу, цікавість до 

історії портретного жанру. 

Обладнання: для вчителя – презентація «Портрет. Історія виникнення 

жанру. Зображення уявного портрета»; репродукції картин художників-

портретистів, учнівські роботи; 

для учнів – акварельні фарби, пензлі, стаканчик з водою, альбом, гумка, 

простий олівець, серветки для витирання рук. 

Тип уроку: комбінований. 

Скарбничка знань: Портрет – це жанр образотворчого мистецтва, 

зображення людини або групи людей в живописі, графіці, скульптурі. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Вчитель:  

Вже дзвінок нам дав сигнал, 

Працювати час настав! 

То ж,  часу ми не гаймо 

Працювати починаймо!  

 

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь 

Гра «Відгадай, якого жанру картини» 

Вам буде запропонована загадка та ілюстрація картини. Учні повинні 

відгадати, який це жанр образотворчого мистецтва, що зобразив на картині 

художник та яких відомих художників знають діти саме в цьому жанрі. 



№ 1.Якщо бачиш – на картині 

Намальована ріка, 

Чи то іній на ялинці, 

Чи засніжена рівнина, 

Чи вузький провулок наш, 

То, звичайно, ця картина 

Називається…  

 

 

І.Левітан «Золота осінь» 

№ 2.Якщо бачиш на картині 

Чашку кави на столі, 

Чи калач на скатертині, 

Чи троянду в кришталі, 

Чи якусь красиву вазу, 

Чи смачний великий торт, 

А хоч всі предмети зразу, 

Знай, це буде …  

 

 

К.Білокур «Сніданок» 

№ 3.Якщо художник зобразив 

Лицарів, що у поході, 

Або війни чи стихії, 

Що колись були в природі, 

Чи принцес і королів, 

Воїнів з мечем незвичним, 

Жанр цей зветься …  

 

 

І.Рєпін «Запорожці пишуть листа 

турецькому султану» 



№ 4.Смуток, радість і любов – 

Художник все відображає, 

І красу людей у праці 

Він чудово розкриває, 

Все, що діється навкіл, 

Відтворить завжди готовий. 

Ці роботи потрапляють 

В жанр, що зветься…  

 

 

М. Пимоненко «Сінокіс» 

№ 5.Ось ти бачиш на картині: 

Вовк з вовчицею сидить, 

Лев – цар звірів – у савані 

З левенятами лежить. 

Бачиш іншого ти звіра, 

Котрий зовсім нам незвичний. 

Як назвати жанр робіт цих? 

Жанр цей - …  

 

 

А. Дюрер «Заєць» 

№ 6.Якщо бачиш, що з картини, 

Ніби дивиться на нас 

Принц в одежі старовинній, 

Чи сучасний верхолаз, 

Льотчик, вчений, балерина, 

Чи художник, чи поет, 

Так і знай, що ця картина 

Називається… 
 

В. Боровиковський «Портрет 

М.Лопухіної» 

 



ІІІ. Мотивація начальної діяльності. Повідомлення теми та мети 

уроку. 

Отже, сьогодні на уроці ми з вами розглянемо новий для вас жанр в 

образотворчому мистецтві – портрет та навчимося його зображувати. 

Кожна людина – особистість, у кожної свої індивідуальні, неповторні 

риси. 

Художники завжди намагаються  достовірно передати характерні риси 

людини, постійно вдосконалюють свої вміння та знання. Вони спостерігають 

за рухами людини, роблять швидкі замальовки. Ви не засмучуйтесь, якщо з 

першого разу в вас не вийде передати характерні особливості людини. 

Потрібен час та багато праці, щоб  виробити відповідну техніку.  

ІV. Вивчення нового матеріалу 

Бесіда учителя 

Історія портрета – чи не найяскравіша сторінка світового 

образотворчого мистецтва. 

Портрет - слово французького походження (portrait), що означає 

"зображати". Жанр портрета – це різновид образотворчого мистецтва, 

присвячена передачі образу однієї людини, а також групи з двох-трьох людей 

на полотні або паперовому аркуші. Особливе значення при цьому має 

обраний художником стиль. Малюнок обличчя людини на портреті – це одне 

з найскладніших напрямків у живописі. Майстер пензля повинен передати 

характерні ознаки зовнішності, емоційний стан. Розміри портрета 

визначають його вигляд. Зображення може бути погрудним, поколінним, 

поясним або на весь зріст. Поза передбачає три ракурси: особою (анфас), 

поворот «три чверті» в ту або іншу сторону і в профіль. Портрет, як жанр 

образотворчого мистецтва, містить в собі безмежні можливості реалізації  

художніх задумів. Спочатку робиться начерк, потім безпосередньо малюнок. 

Портрет Давнього Єгипту. У сучасному термінологічному розумінні 

портрет виник у Стародавньому Єгипті. Перші портрети зображують 

фараонів і пов'язані з культом мертвих, що існував у державі. 



 

Фараон Рамзес II. Деталь храму в Абу-Симбелі 

Портрет Стародавнього Риму. Особливу роль у мистецтві Римської 

імперії відігравав портрет. Мармурові портрети Давнього Риму йдуть від 

традиції шанування предків і померлих. Робили маски померлого з воску. 

Самі маски зберігали в особливих шафах в атріумі. До воску додавали фарби, 

і вони зображували не стільки відбиток обличчя покійного, скільки його 

живий образ. Майстерність виготовлювачів масок з часом зростала. 

 

Імператор Август з Ватиканського музею 



Портрет Середньовіччя в Європі. Портрет, як різновид мистецтва, 

пережив кризу і набув нових рис: площинності, схематизму, відповідності 

християнським чеснотам. Замовниками портретів стають виключно 

можновладці. У ранньому Середньовіччі змінилися й матеріали, що 

слугували для портретів. Виготовлення фресок було значно дешевшим, ніж 

вироби з бронзи, мозаїки чи мармуру. 

 

Мозаїка, імператор Олексій I Комнин, Софійський собор, 

Костянтинополь, 11 ст. 

Середньовічний портрет в Китаї. Фахівці вважають, що портрети в 

Китаї робили ще в 1-му тисячолітті до н.е. Але найдавніші зі збережених 

портретів відносяться до 1.000 року н.е. (тобто 11 століття). Портретний 

живопис Китаю пов'язують з культом предків. У період Хань ( початок нашої 

ери у європейців ) виник звичай вивішувати портрети військових та світських 

високопосадовців у залах імператорського палацу. 



 

Цинь Ши Хуан, засновник династії Цинь і 1-й імператор об'єднаного 

Китаю 

 

У свою чергу портрет поділяється на такі види: 

1. Автопортрет 

 

Вінсент ван Гог 



2. Парадний — різновид портрета, котрий створюють з представницькою 

метою. Мав на меті звеличення і уславлення зображеної особи (часто 

нещире), з підкресленням соціального стану, багатства і престижу. 

 

Франческо Сальвіаті «Портрет аристократа з Флоренції» 

 

3. Історичний 

 

Портрет Богдана Хмельницького 

 



4. Романтичний 

 

В.Боровиковський «Портрет М. Лопухіної» 

5. Побутовий 

 

Анна Виноградова «Дівчина, що пришиває мереживо» 



6. Карикатура — навмисне смішне або спотворене зображення предмету або 

особи. 

 

7. Груповий 

 

Констянтин Маковський «Сім'я Волкових» 



8. До пояса 

 

Лоренцо Коста «Дама з песиком» 

 

9. Портрет голови. 

 

Василій Андрійович Тропінін «Портрет сина Арсенія» 



ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

V. Практична робота учнів 

Отже, сьогодні на уроці ми з вами повинні навчитись малювати портрет 

людини. Перш за все, давайте переглянемо особливості виконання портрету. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Але всі ці правила умовні, у кожної людини свої характерні риси 

обличчя. 

Виконання практичного завдання учнями під контролем та за 

допомогою вчителя. 

VІ. Підсумок уроку 

1.     Що таке портрет? 

2.     Які типи портретів ви знаєте? 

3.     Якого художника-портретиста, ви запам’ятали найбільше? 

4.     Що особливо вразило вас на уроці?   

Обговорення та аналіз учнівських робіт 

Учні роблять аналіз своїх творчих портретів з допомогою учителя. 

Учитель дає загальну оцінку виконаним роботам. 

VІІ. Домашнє завдання 

Поспостерігати за власними рисами обличчя. Та взяти на наступний урок: альбом, 

акварельні фарби, пензлі, стаканчик для води, палітру, серветки, дзеркальце або власне фото. 

Позакласний захід для 5-х класів 

КВК “Мистецькі ерудити”. 

Мета:  

 вчити працювати колективом; закріпити знання дітей за 

розділами «Живопис», «Графіка»; 

 розвивати практичні навички при роботі з фарбами, відчуття 

кольору; театральні здібності; 

 формувати естетичний смак, сприяти розвитку пізнавального 

інтересу до образотворчого мистецтва. 

 

Обладнання: комп'ютер, мольберти, фарби, пензлики. 

  

Учитель. Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні ми зібралися з вами, що перевірити 

теоретичні знання і практичні навички та вміння з образотворчого 

мистецтва у КВК «Мистецькі ерудити». Оцінювати творчі здобутки буде 

високоповажне журі: 

_______________________________________________________________ 



Отож не будемо гаяти часу і запрошуємо на сцену наших конкурсантів. 

Зустрічайте команди! 

 

Перша команда - «Кольорова палітра» (капітан разом із командою): 

Наш девіз: Ми художники веселі. 

                   Фарби, олівці, пастелі. 

                   За мольбертом ми працюєм, 

                   Радість від картин даруєм! 

Друга команда - «Чарівний пензлик» 

Наш девіз: Пензлик вгору, пензлик вниз, 

                   Як же гарно – подивись. 

                   Вже й портрет, пейзаж готовий. 

                   Мрій, твори і думай знову! 

Третя команда - «Маленькі художники» 

Наш девіз: Раз, два, три, чотири. 

                   Ми веселі і кмітливі. 

                   Вмієм гарно малювати, 

                   В конкурсах перемагати. 

Четверта команда - «Веселка» . 

Наш девіз: Можем все розфарбувати. 

                   Любим нове пізнавати. 

                   Не сачкуй і лінь забудь. 

                   Мистецтву вірним другом будь! 

П’ята команда - «Веселі акварелі» 

Наш девіз: Ми веселі і завзяті, 

                   Полюбляєм малювати. 

                   Всі рівняйтеся на нас, 

                   Бо світ навколо – просто клас! 

Шоста команда - «Яскраві фарби» 

Наш девіз: Ось і річка! Ось і квіти! 

                   Ось радіють сонцю діти! 

                   Зможем все намалювати 

                   Й радо всім це показати. 

 

Учитель. Молодці! Аплодуємо командам.  

 

І – Інтелектуальний конкурс. 

Учитель. У мене є квітка з питаннями. Необхідно капітанам відірвати 1 

пелюстку із номером та разом з командою відповісти на питання, яке я 



зачитаю (максимум за 30 секунд на роздуми, по 3 питання кожній команді, а 

за кожну вірну відповідь командам нараховується по 2 бали) 

         Запитання: 

1. У якому виді образотворчого мистецтва роботи виконані фарбами в 

кольорі? (живопис) 

2. У якому виді образотворчого мистецтва роботи виконані графічними 

матеріалами? (графіка) 

3. Червоний, жовтий, оранжевий відносять до теплих чи холодних 

кольорів? (теплих) 

4. Синій, блакитний відносять до теплих чи холодних кольорів? 

(холодних) 

5. Як називається жанр образотворчого мистецтва, у якому зображують 

предмети композиційно розміщені на будь-якій поверхні? (натюрморт) 

6. Як називається жанр образотворчого мистецтва, у якому зображують 

природу? (пейзаж) 

7. Як називається жанр образотворчого мистецтва, у якому зображують 

тварин? (анімалістичний жанр) 

8. Як називається жанр образотворчого мистецтва, у якому зображують 

людину або групу людей? (портрет) 

9. Як називається жанр образотворчого мистецтва, у якому зображують 

сцени повсякденного життя? (побутовий жанр) 

10. Як називається жанр образотворчого мистецтва, у якому зображують 

події, які дійсно відбулися в історії? (історичний) 

11. Як називається жанр образотворчого мистецтва, у якому зображують 

момент бою? (батальний жанр) 

12. Всі кольори, крім чорного, білого та відтінків сірого ми відносимо до 

ахроматичної чи хроматичної гами? (хроматичної) 

13. Чорний, білий та відтінки сірого ми відносимо до ахроматичної чи 

хроматичної гами? (ахроматичної) 

14. Червоний, жовтий, синій – це основні чи змішані кольори? (основні) 

15. Фіолетовий, зелений, оранжевий – це змішані чи основні кольорові? 

(змішані) 

16. Червоний та зелений, жовтий та фіолетовий, синій та оранжевий – це 

які кольори? (контрастні кольори) 

17. Як називається жанр образотворчого мистецтва, у якому зображують 

міфи? (міфологічний) 

18. Як називається градація світлотіні на предметі? (власна тінь) 

19. Як називається тінь, яка падає на поверхню від предмета? (падаюча 

тінь) 



  

Учитель. Молодці! Аплодуємо командам за відповіді.  А ми переходимо до 

наступного конкурсу. 

ІІ – Практичне завдання. 

Учитель. У кожної команди на столі є конверт із завданням. Капітани, 

візьміть та відкрийте. Є мольберт, фарби, вода. Треба за 5- 7 хвилин 

намалювати те, що написано у конверті. Працює вся команда. Конкурс 

оцінується максимально у 10 балів. 

          Завдання: 

 Лінійний пейзаж. 

 Силуетний анімалістичний малюнок. 

 Позитив – негатив. 

 За допомогою плавних закручених ліній намалювати овечку. 

 Намалювати корабель на морі в техніці «по-вологому». 

 За допомогою ліній, крапок, плям передати стан задоволення. 

Учитель. Молодці! Аплодуємо командам. А ми переходимо до наступного 

конкурсу. 

ІІІ – Конкурс капітанів. 

Учитель. До мене підходять капітани та витягують по 1 питанню для 

відповіді. Конкурс оцінується у 5 балів. 

    Запитання: 

- Поясніть, чим відрізняється натюрморт від пейзажу? 

- Поясніть, чим відрізняється анімалістичний жанр від портрету? 

- Назвіть градацію світлотіні? (світло, напівтінь, тінь, рефлекс) 

- Поясніть, чим відрізняється історичний жанр від батального? (історичний 

жанр зображує події, які дійсно відбулися в минулому, а батальний – сцени 

бою) 

- Що таке лінія горизонту, точка сходу? (умовна лінія між небом та землею. 

Точка сходу знаходиться на лінії горизонту, в ній сходяться всі паралельні 

лінії, які віддаляються від нас) 

- Чим відрізняється зображення предметів на І, ІІ та ІІІ планах? 

- Що таке повітряна перспектива? (чим ближче до лінії горизонту, тим 

холодними та прозорими (блідими) стають кольори) 

Учитель. Молодці! Аплодуємо капітанам, а вони повертаються до своїх 

команд. Переходимо до наступного конкурсу. 

 

ІV – Ромашка. 



Учитель. Команди отримують картки з неправильно написаними словами. 

Ви повинні в кожнім слові змінити місцями букви, щоб вірно прочитати 

слово. Максимальна оцінка 5 балів. 

ЛЕКАРЕВЬ                                            АКВАРЕЛЬ 

АЛТІРПА                                               ПАЛІВТРА 

ЛАСПЕТЬ                                              ПАСТЕЛЬ 

СИВОЖИП                                            ЖИВОПИС 

ГІФАРКА                                                ГРАФІКА 

АТРІТЕРХУКА                                      АРХІТЕКТУРА 

 

V – Жива картина. 

Учитель. У кожної команди на столі є другий конверт із написом «Жива 

картина». Капітани відкривають – яка картина дісталася команді.  

А тепер запрошую по черзі команди на сцену для підготовки демонстрації 

картин. Капітани повинні розмістити свою команду так, як зображені герої 

картин, використовуючи деякі предмети та елементи одягу. 

 
Ілля Юхимович Рєпін «Запорожці пишуть листа турецькому султану» 

 

 



  
В.М.Васнєцов «Три богатирі»  

 

  



Т.Г.Шевченко «Катерина»  

 

  
Федір Решетніков «Знову двійка» 

 

    



Дієго Веласкес «Сніданок». 

 

   
Шевченко Т.Г. «Селянська родина».) 

 

А вчитель звертається до залу: Зараз команди відобразять картини. Ваше 

завдання – відгадати яку картину демонструють команди. 

Команда демонструє картини — інші п’ять відгадують відгадує. За 

демонстрацію картини команда отримує 5 балів і по 3 бали – за вірно 

відгадану назву картини і її автора. 

Учитель. Дякуємо командам. Команди запрошуються на сцену. Конкурси 

завершені. Зараз надаю слово журі для оголошення результатів конкурсів та 

нагородження переможців. 

 

Журі підводить підсумки та нагороджує команди дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стан викладання та якість знань учнів з мистецтва та стан 

інформативно-методичного забезпечення уроків мистецтва, його вплив 

на результативність та якість освітнього процесу. 

  Вороніна Л.А. 

 

 
Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний художній 

феномен, який передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу 

людини через осмислення фундаментальних категорій «краса», «гармонія», 

«ритм», «пропорційність», «довершеність». Особливості опанування 

мистецтва в школі пов’язані з його  багатогранним впливом на свідомість і 

підсвідомість людини, її емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне 

мислення і творчі здібності. Мистецтво сприяє художньо-естетичному 

розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних 

формах культурного життя суспільства.  

Визначення мети навчання мистецтва в основній школі зумовлене основними 

функціями мистецтва: естетичною, навчально-пізнавальною, духовно-

виховною, комунікативною, емоційно-терапевтичною. 

Відповідно до річного плану роботи гімназії на 2018/2019 н.р., наказу 

директора Глибоцької гімназії від 03.09.2018 № 179 «Про організацію 

науково-методичної роботи в 2018/2019 н.р.» та з метою вивчення якості 

викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» протягом жовтня 2018 року 

адміністрація Глибоцької  гімназії  вивчала стан викладання та якість знань 

учнів з «Мистецтва» та стан інформативно-методичного забезпечення уроків 

«Мистецтва», його вплив на результативність та якість навчально-виховного 

процесу. 

 Мета контролю: вивчити стан викладання, дотримання державних 

вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня обізнаності учнів з 

інтегрованого курсу «Мистецтво» у 8-9 класах. 

У ході перевірки відвідано й проаналізовано уроки вчителя «Мистецтва» 

Крайського О.М. у 8-9 класах. Відповідно до мети контролю аналізувалася 



така документація: календарні плани, поурочне планування вчителя, 

учнівські зошити , методичне та дидактичне забезпечення викладання 

предмета. 

Дані про вчителя, який викладає інтегрований курс «Мистецтво»  в 2018/2019 

н.р. в Глибоцькій гімназії: 

 

ПІБ Категорія, 

педагогічне 

звання 

Освіта Стаж 

робот

и 

Класи, 

у яких 

працює 

виклада

ч 

Рік 

останньо

ї 

атестації 

Рік 

проход

ження 

курсів 

Крайський 

О.М. 

Вища 

категорія, 

вчитель-

методист 

Вища, ЧНУ    ім. 

Ю.Федькович

а 

«Мистецтво», 

«Музичне 

мистецтво», 

«Українознавс

тво» 

32 8-9 2015 2013 

 

Учитель працює за фахом.  Викладання предмета  проводиться  за програмою  

розробленою авторським колективом за редакцією Людмили Масол, Оксани 

Коваленко, Галини Сотської та ін. Учні забезпечені  підручниками  за 

авторством Л. Масол  (8, 9 клас). 

Згідно програми ,  викладання предмета  ґрунтується на засадах особистісно 

зорієнтованого, компетентнісного,  діяльнісного та інтегративного підходів 

Предмет  «Мистецтво» викладається у Глибоцькій гімназії  у 8-9 класах.  



 

Інтегрований  курс «Мистецтво» надзвичайно складний , але дуже  важливий 

для  сучасного школяра , адже він формує  розвиток художніх здібностей, 

критичного мислення, потребу  в естетизації середовища та готовності до 

участі у соціокультурному житті. Саме знання з цього курсу в певній мірі  

допоможуть випускникам школи успішно скласти ЗНО з історії та 

української літератури . 

 

У процесі викладання   вчитель ставить перед собою ряд завдань: 

- виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та 

дійсності, розвиток художніх інтересів, естетичних ідеалів;  

- формування системи художніх знань, яка відображає видову специфіку 

і взаємодію мистецтв;  

- розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів 

мистецтва й художніх явищ;  

- стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження, 

до діалогу;  

 

  Крайський  О.М.  володіє теоретичним матеріалом , методикою викладання 

предмета , сучасними  освітніми технологіями,  активно використовує 

різноманітні форми і методи роботи з учнями, а саме: бесіду, лекцію, групові 

та індивідуальні завдання, фронтальне опитування (усне) тощо. Широко 

практикує активні форми роботи (робота в парах і групах, «мозковий 

штурм», «акваріум», «мікрофон»), що сприяє активній взаємодії учнів. 

Вчитель володіє ефективним педагогічним досвідом, який активно 

впроваджує в практику своєї роботи. 

Рівень навчальних досягнень учнів з «Мистецтва»  переважно високий та 

достатній. 

За час, що вивчався предмет, адміністрацією школи  відвідано  6 уроків 

вчителя. Уроки відвідувалися системно. 



 Уроки «Мистецтва» проводяться згідно з календарним та поурочним 

плануванням. До занять учитель готується ретельно. Матеріали уроків 

відповідають вимогам навчальних програм, викладаються в чіткій логічній 

послідовності. Вчитель стисло і чітко оголошує мету і завдання уроків, 

належно пояснює учням зв'язок теми уроку з життям, матеріал підбирає 

відповідно до чинної програми. 

Так , у 8-х класах  було відвідано  цикл уроків за темою «Таємниці 

мистецтва стародавнього Єгипту» , на яких  вчитель вміло інтегрував  знання 

учнів з історії  , літератури , образотворчого мистецтва . Вчитель спонукає 

школярів до самостійної діяльності , використовуючи систему  

випереджувальних завдань , восьмикласники готували цікаві повідомлення 

учнів про одяг єгиптян та рослинні орнаменти в одязі і прикрасах.  Часто 

практикується робота  в групах , парах . Так , на одному з уроків я бачила 

цікаву роботу , коли учні у групах, які називалися  «Майстерні ювелірів»  

створювали   ескізи прикрас за єгипетськими мотивами за визначеними 

темами  «Сонце — володар світу», «Таємничий скарабей», «Чарівний лотос». 

Вчитель вміло використовує музичний інструмент, презентації  Pover Point, 

музичну фонотеку , роботу з  підручником. Так , на відвіданих уроках , за 

підручником учні  самостійно знайомилися  з визначенням поняття «музичні 

стилі»;  працювали з презентацією , де роздивлялися   єгипетські фрески та 

рельєфи із зображенням музикантів і танцівниць; працювали в мережі 

Інтернет («Золота Хатхор» www.youtube.com) , де  слухали   уривки 

культової музики, яка , можливо, звучала в храмах ;   дивились відеосюжети 

«Нефертіті та Єхнатон – царствені боги Єгипту». 

Крайський О.М. практикує написання з учнями міні-есе, а саме есе  «Що 

цікавого в культурі й мистецтві Стародавнього  Єгипту». 

Вчитель пропонує учням цікаві домашні завдання, а саме в 9 класі пропонує 

учням провести   дослідження:  самостійно дослідіть, як виявився символізм 

у театральном мистецтві, у музиці Я. Сібеліуса, С. Рахманінова (прослухайте 

http://www.youtube.com/


їхні твори); намалювати ескізи  модернових картин  «а ля Клімт»( в стилі 

художника Густава Клімта , художника-декоратора, дизайнера малюнку 

тканин)  

Система оцінювання результатів навчання Крайським О.М.   ґрунтується 

на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень його 

недоліків і прорахунків, а  рівень особистісних досягнень.  Як відомо, значну 

роль у мистецькій сфері відіграють спеціальні художні здібності (музичний 

слух, вокальні дані, відчуття ритму, кольору, пропорцій, симультанне образне 

сприймання тощо), які впливають на освітні результати учнів. Тому 

індивідуальний і диференційований підходи до оцінювання мають 

надзвичайно важливе значення. 

 Комплексна перевірка та оцінка, яка інтегрує результати різних видів 

діяльності учнів  інформаційно-пізнавальної, практичної, творчої,  дають 

змогу вчителеві об’єктивно, але водночас і гуманно (не пригнічуючи 

особистість) оцінити тих, хто не має яскраво виражених художніх здібностей, 

проте характеризується сумлінним ставленням до навчання, активністю, 

ініціативністю.  

Достатнім є рівень забезпеченості вчителя  навчально-наочними 

посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалом для проведення 

тематичних контрольних робіт. На уроках використовує синтезатор, 

комп’ютер . Працює над банком створення електронного супроводу уроків.. 

Учитель має багату фонотеку, яка складається із таких розділів: опера, балет, 

шедеври класичної музики, твори композиторів різних країн, 

фонохрестоматії , твори для сприймання за темами уроків , дитячі пісні (+/-). 

Крайський О.М.  активно використовує  мережу Інтернет , www.youtube.com, 

матеріали «Вікіпедії» тощо .  

 

 

http://www.youtube.com/


 

 

  8 клас 

Тема:Мистецтво античності-колиска європейської цивілізації. 

1 Термін «античність»походить від латинського слова 1б 

А)старовина 

Б)новина 

2 Термін «античність»вживають на означення 1б 

А)культури і мистецтва Стародавньої Греції та Стародавнього Рима 

Б)культури Стародавньої Греції. 

3 Продовжи речення (1б) 

Основою античного мистецтва став образ … 

Прекрасного Аполлона,бога натхнення і покровителя мистецтв 

супроводжували… 

4 Встанови відповідності.(2б) 

Кліо                                                   муза  астрономії 

Уранія                                               покровителька  музики 

Калліопа,Полігімнія,Ерато              муза танців 



Мельпомена,Талія                            муза епічної поезії                            

Терпсихора                                        муза історії 

Евтерпа                                              музи театру(трагедії та комедії) 

 

5 Античні ордери______________________________________________ 

Який ордер використано в храмі Парфенон?(1б) 

6 Розгляньте скульптур Венери Мілоської та Дискобол.(2б) 

У чому виявляється оригінальність композиційного рішення скульптора? 

7 Практична робота (обрати за бажанням)(3б) 

А)Намалювати давньогрецьку вазу,декоровану орнаментами.с.24 

 

Б) Міні-есе «Що цікавого в культурі й мистецтві Стародавньої Греції. 

 

В) Послухати К.Глюк ,опера Орфей та Евридіка»,мелодія Орфея. 

Як композитор втілює ідею життєстверджуючої сили музики Орфея? 

 

 

 

 

 

 
 



Розділ: Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і 

цивілізацій 

Урок 1 

Тема: Таємниці мистецтва Стародавнього Єгипту 

Мета: формування ключових компетентностей: активізувати пошукові 

ініціативи учнів, здійснювати самоконтроль і самооцінку; відшуковувати 

інформацію про мистецтво древнього Єгипту; здатність до взаємодії та 

продуктивної співпраці з різними партнерами в групі та команді;  

міжпредметної естетичної компетентності: оволодіння знаннями 

про досягнення культури Древнього Єгипту; уміння аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення культури Древнього Єгипту; виховувати інтерес та 

поважне ставлення до мистецької спадщини світового значення, до культури 

минулого; 

предметних мистецьких компетентностей: дати поняття «стиль»; 

ознайомити з шедеврами єгипетського мистецтва, як з яскравими прикладами 

античного стилю; з особливостями канону зображення людини в живописі 

єгиптян, виховувати естетичний смак, розвивати творчі здібності.  

Технічне оснащення: комп’ютер, мультимедійна дошка.  

Візуальний ряд: 

Методи і прийоми, використовувані вчителем на уроці: бесіда, фасилітована 

дискусія.  

Обладнання: для вчителя - музичний інструмент, електронна презентація 

«Культура Єгипту», відео-матеріали;  

для учнів - підручник (Мистецтво: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. /  Л.М.Масол. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 208 с.: 

іл.).  

 

 

 

 



Хід уроку: 

І. Організаційний момент 

1. Музичне привітання 

ІІ. Мотивація  та актуалізація навчальної діяльності 

1. Робота зі світлинами 

     

- Чим відрізняються ці споруди? 

- Як ви про це дізналися? 

- Які характерні особливості мають ці споруди? 

На уроках мистецтва в 8 класі ми будемо говорить про стилі і напрямки 

в світовій мистецькій культурі. 

- «Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій» – так 

звучить тема І семестру, розкриваючи яку від уроку до уроку ми 

детальніше познайомимось з мистецтвом, яке стояло на початку 

цивілізації та дало поштовх для розвитку та досконалості різних 

мистецьких стилів , історією їх виникнення і найкращими взірцями 

музичного та образотворчого мистецтва стародавності. 

2. Робота з літературним твором 

- Прослухайте рядки української поетеси Лесі Українки і ви зрозумієте, 

до якої країни ми сьогодні потрапимо. 

(уривок з « Напис в руїні») 

І кожна статуя, колона, малювання, 

Мережечка, різьба і навіть цегла 

Незримими устами промовляє: 

Мене створив єгипетський народ 



(Леся Українка) 

ІІІ. Оголошення теми уроку.  

- Тож, як ви уже здогадались, тема нашого уроку пов’язана з 

мистецтвом стародавнього Єгипту. І звучить вона так: «Таємниці 

мистецтва Стародавнього Єгипту» 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

-  Що ви знаєте про Єгипет?  

- З якими архітектурними спорудами асоціюється Єгипетська 

культура? 

(Інформаційне повідомлення вчителя. Додаток 1) 

V. Сприймання художніх творів. (СХТ) 

1. Робота зі слайдами (21-24) 

 Синтез мистецтв в архітектурному ансамблю. 

 Скульптура. Типи скульптур. 

 Живопис. Декоративно-прикладне мистецтво. 

2. Фасилітована дискусія. Робота з репродукцією бюсту Нефертіті  

(Додаток 2) 

 

VІ. Творча практична робота 

VІІ. Закріплення вивченого матеріалу. Рефлексія  

- Які споруди характерні для мистецтва Древнього Єгипту? 

- Назвіть основні риси скульптури давнього Єгипту. 

- Які канони зображення людини в єгипетському мистецтві вам відомі? 



- Що нового ви дізналися на уроці? 

- Що для вас виявилось цікавим? 

VІІІ. Оцінка діяльності учнів 

ІХ. Домашнє завдання 

- Дослідіть особливості жіночого та чоловічого одягу давніх єгиптян.  

- Поміркуйте, які рослини слугували зразками для оздоблення одягу? 
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Урок 2  

Тема: «Таємниці мистецтва Стародавнього Єгипту (продовження)»  

Мета: формування ключових компетентностей: здійснювати 

самоконтроль і самооцінку; знаходити інформацію про музичне мистецтво 

Стародавнього Єгипту; здатність до взаємодії та продуктивної співпраці з 

різними партнерами в групі; 

міжпредметної естетичної компетентності: оволодіння 

знаннями про досягнення культури Стародавнього Єгипту; спроможність 

аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення культури Стародавнього 

Єгипту, вміння вільно висловлювати та аргументувати власну думку; 

виховувати інтерес та поважне ставлення до мистецької спадщини світового 

значення, до культури минулого; 

предметних мистецьких компетентностей: ознайомити з 

особливостями мови  музики і танців в культових обрядах давніх єгиптян, з 

історією виникнення музичних інструментів (флейта, арфа), з використанням 

характерних єгипетських музичних інтонацій в сучасній музиці на прикладі 

опери Дж. Верді «Аїда»; повторити поняття «гімн». 

Технічне оснащення: комп’ютер, мультимедійна дошка. 

Візуальний ряд: 

Методи і прийоми, використовувані вчителем на уроці: бесіда, діалог, 

робота в групах. 

Обладнання: для вчителя - музичний інструмент, електронна презентація 

«Культура Єгипту», відео-матеріали; зображення предметів (мушля, лук, 

поліно); для учнів - підручник (Мистецтво: підручник для 8 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. / Л.М.Масол. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2015. – 208 с.: іл.).  

Тип уроку: урок поглиблення теми. 

Обладнання: музичний інструмент, презентація Pover Point, музична 

фонотека, підручник (Мистецтво: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. / Л.М.Масол. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 208 с.: іл.). 
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ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент. 

►Музичне привітання.  

ІІ. Мотивація та актуалізація навчальної діяльності. 

1. Бесіда. Ми розпочали знайомство з мистецтвом давнього Єгипту. Що 

найбільше вам запам'яталось з минулого уроку? (відповіді учнів) 

Повідомлення учнів про одяг єгиптян та рослинні орнаменти в одязі і 

прикрасах. (Перевірка домашнього завдання) 

ІІІ. Оголошення теми уроку. Викладення нового навчального матеріалу.  

1. Слово вчителя. Як ви вже помітили, єгиптяни поважали мистецтво, як 

можливість відтворення навколишнього світу та поклоніння богам. Важливу 

роль відігравала музика в житті людини. 

На сторінці 15 підручника познайомтесь з визначенням поняття 

«музичні стилі» (робота з підручником). 

ІУ. Сприймання художніх творів. (СХТ)  

1. Слово вчителя.  Роздивіться  єгипетські фрески та рельєфи із зображенням 

музикантів і танцівниць.  Слайди 22-24.  

Поміркуйте, інструменти якої групи зустрічаються найчастіше? 

 Пригадайте міфи та легенди про створення струнних інструментів. 

Слайди 25-27  

2. Робота в групах.  

 Клас об’єднується в три групи. Кожній групі пропонуються зображення 

музичних інструментів (скрипка, барабан, флейта) та зображення предметів 

(мушля, лук, поліно). 

Завдання: Знайти та провести паралелі між предметом та музичним 

інструментом.  

3. Слово вчителя.  Вважається, що давні єгиптяни одними з перших народів 

світу винайшли арфу. Збереглися розповіді про давньоєгипетських 

музикантів, що вміли грати на арфі так чарівно, що ці звуки навіть зцілювали 

різні хвороби. Велика єгипетська арфа, що була більшою за зріст людини, 
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пізніше набула різних форм та розмірів, поширюючись світом. 

(Інформаційне повідомлення вчителя. Додаток 2). 

У. Сприймання та інтерпретація музики. (СМТ) 

1. Слово вчителя. Музика для єгиптян була обов’язковим елементом в 

обрядах та повсякденному житті. (Інформаційне повідомлення вчителя. 

Додаток 2. Слайди 22-27) 

Прослухайте уривок культової музики, яка можливо, звучала в храмах. 

«Золота Хатхор» (www.youtube.com/watch?v=c_mdFMiLo0Y). 

Розповсюдженими жанрами були гімни та пісні, які виконувались 

впродовж життя єгиптянина. 

►Поняття. Гімн – (дав.-гр. hýmnos – похвальна пісня) – урочиста пісня, яка 

вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь (первісно божество). 

2. Сприймання музичних творів.   

 Італійський композитор Джузеппе Верді написав оперу «Аїда»  на 

замовлення єгипетського хедива Ісмаїла-паші для нововідкритого Каїрського 

оперного театру. Лібрето Антоніо Гісланцоні написав за сценарієм 

єгиптолога О. Ф. Марієтта. 

Звучить Марш із опери «Аїда» Дж.Верді. 

Відео: www.youtube.com/watch?v=e4_DmZD9L0Y. 

3. Творче завдання Доберіть слова-характеристики до прослуханої музики.  

(Виконання завдання, вільний обмін думками.) 

УІ. Вокально-хорова робота 

1. Вокально-хорові вправи. (Вправи для розспівування добирає вчитель).  

2. Демонстрація вчителем пісні.  

А.Побужанська «Кольорова планета». Додаток 3. 

(Слайд 28 ). 

3. Розучування пісні. 

VІІ. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія. Оцінка діяльності 

учнів під час уроку 

– Музика яких жанрів представлена в єгипетській культурі? 

http://www.youtube.com/watch?v=c_mdFMiLo0Y
http://www.youtube.com/watch?v=e4_DmZD9L0Y
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– Твори яких композиторів прозвучали на уроці? 

– Який музичний твір вас вразив найбільше? 

− Що таке гімн? 

− Які архітектурні споруди характерні мистецтву Стародавнього Єгипту? 

–  Що нового ви дізналися на уроці? 

УІІІ. Домашнє завдання. 

Варіант 1. Подивіться вдома сюжет «Нефертіті та Єхнатон – царствені боги 

Єгипту» (канал «History»  www.youtube.com/watch?v=T72hzuh4fpM) та 

визначте, які музичні інструменти виконували музику в цьому 

відеофрагменті. 

Варіант 2. Подивіться вдома сюжет «Нефертіті та Єхнатон – царствені боги 

Єгипту» (канал «History» www.youtube.com/watch?v=T72hzuh4fpM) та 

створіть ескізи прикрас за єгипетськими мотивами.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=T72hzuh4fpM
http://www.youtube.com/watch?v=T72hzuh4fpM
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Додаток 1. 

Єгипетська цивілізація, що виникла завдяки особливостям природних 

умов, розквітла в оазисі Нілу. Єгипет розташований на північному сході 

Африки - це земля, де майже не буває дощів, і тільки Ніл, який протікав через 

всю країну, давав воду і мул, що служили джерелом життя. Саме тут виникла 

перша цивілізація, в чиїх надрах склався оригінальний і неповторний 

художній світ. Протягом майже чотирьох тисячоліть (з IV тис. до IV ст. 

до н. е.) розвивалося мистецтво Єгипту. Пам'ятники Стародавнього Єгипту 

добре збереглися, що дає можливість визначити основні риси мистецтва. 

Вони вражають високим рівнем художньої майстерності, реалістичною 

достовірністю, досконалістю конструкцій і форм. 

 Багату літературу створив єгипетський народ, вона мала вплив на 

арабську та античну літератури. У ній відображено контраст між соціальним 

становищем фараона (намісника бога на землі, володаря), жерців (служителів 

релігії), землевласницької верхівки та простих трудівників (гончарів, 

землеробів, будівельників, мисливців). 

 Уповільнювало розвиток мистецтва Єгипту залежність від релігії. 

Культові догми потребували строгого наслідування усталеним зразкам, 

конанізації художніх образіі. Але незалежно від усього протягом тривалого 

часу єгипетська культура розвивалася, відбиваючи і боротьбу різних 

соціальних верств, і нові вимоги часу. 

 Головним мистецтвом Стародавнього Єгипту була архітектура, а від 

неї залежали інші види. 

 У самобутній культурі Єгипту панували монументальні форми. Стиль 

стінопису, скульптури, які складали з архітектурним комплексом єдиний 

ансамбль, визначав грандіозну архітектуру царських поховань. 
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Додаток № 2 

Дії фасилітатора при роботі з технологією ФОМ. 

 Формулювання стартового запитання «Що відбувається на картині?» 

відрізняється від традиційного «Що ви бачите?», адже останнє провокує 

звичайний перелік об’єктів, а на відміну від нього, перше формулювання стає 

пусковим механізмом для включення мислення для пошуку сенсу 

художнього твору. Поступово додаються інші ключові запитання: «Що ви 

можете сказати про зображених людей (предмети, природні явища тощо)?» 

або , «Де це відбувається?», «Коли це може бути?». Лише після усвідомлення 

головної ідеї картини чи скульптури вводяться запитання на проникнення в 

композиційний задум, засоби художньої виразності. Вони допомагають 

краще зрозуміти головну смисло-ціннісну складову того чи іншого шедевру. 

Треба прагнути утримуватися від заміни цих запитань іншими, особливо 

навідними або вузько спрямованими.    

Додаток 3. 

 Як свідчить аналіз барельєфів гробниць, папірусів та ін., музиці 

відводилося значне місце в повсякденному житті як знаті, так і нижчих 

верств населення Стародавнього Єгипту. У гробницях фараонів 

зустрічаються зображення арфістів, лютністів, флейтистів, співаків, які, за 

уявленнями єгиптян, повинні були розважати і втішають свого пана в 

потойбічному світі. Одне з таких зображень знаходиться в гробниці особи 

епохи V династії: двоє чоловіків плескають у долоні, акомпануючи п'яти 

танцівниць з піднятими над головою руками; в верхньому ряду зображений 

чоловічий інструментальний ансамбль: флейта, кларнет і арфа. Перед 

флейтистом і кларнетистом співаки, що показують підвищення і зниження 

висоти звуків за допомогою так званої хейрономічної руки. Звертає на себе 

увагу той факт, що перед арфістами їх двоє. 

  Пояснити це можна, ймовірно, в такий спосіб: арфа – єдиний із 

зображених там інструментів, на якому можна виконувати акорди. Тому для 
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вказівки висоти декількох звуків, що бралися одночасно, необхідно було два 

або кілька "диригентів".  

  Зображення, аналогічні описаним, зустрічаються досить часто. Деяких 

музикантів ми знаємо навіть по іменах. Так, першим відомим нам 

музикантом Стародавнього Єгипту був Кафу-анх – співак, флейтист і 

адміністратор музичного життя при дворі фараонів. 

 

Література та інформаційні джерела 

1. История Древнего Египта/ Брестед Д., Тураев Б.- Мн.: Харвест, 2003.- 

832с. 

2. Древние цивилизации / Бонгард-Левин Г. М. – М., 1989.- 479с. 

3. Тураев Б. А. Древний Египет. – СПб., 2001. 

4. Українка Леся Стародавня історія східних народів. – Катеринослав, 1918. – 

256 с. 

 

Матеріали з сайтів: Назви 

►  http://referat.ru/ 

►  www.youtube.com/watch?v=T72hzuh4fpM 

► www.youtube.com/watch?v=e4_DmZD9L0Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://referat.ru/


112 
 

Стилі європейського мистецтва 

Урок 1 

Тема: Таємниці мистецтва стародавнього Єгипту. 

Мета:  

навчальна: розширити загально-естетичний та музичний кругозір учнів, 

ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям і творчістю 

композиторів, художників, скульпторів; музичними творами, художніми 

творами; 

розвиваюча: розвивати музичні здібності - метро-ритмічного, 

звуковисотного, ладового відчуття, вокально-хорових і творчих навичок, 

навичок образного, осмисленого сприйняття музики, художніх творів; 

виховна: формувати емоційні, естетичні, моральні, загальнолюдські та 

національні якості особистості - національної гордості й патріотичних 

почуттів, любові до рідного краю, до природи; любові до народних пісень, до 

народних традицій, до живопису. 

Тип уроку: введення в тему. 

Обладнання: Підручник для 8 класу Л.М.Масол,синтезатор, комп’ютер, 

альбом для малювання, фонохрестоматія 8 клас. 

Музичний матеріал:________________________________________________ 

Художній матеріал:________________________________________________ 

Хід уроку 

1. Організація класу . 

Вхід учнів під музику, музичне вітання. 

2.Мотиваційний .  

Повідомлення теми і мети, головних завдань уроку.  

- Пригадайте, з якими пам’ятками художньої культури 

Стародавнього Єгипту ви ознайомлювалися на уроках історії та 

мистецтва? 

- Який із них уважають одним із Семи чудес світу? 
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- Обговоріть особливості пригаданих творів і разом визначте 

найхарактерніші ознаки стилю єгипетського мистецтва доби фараонів. 

3.Актуалізація опорних знань учнів  . 

Єгипетська цивілізація,що розвивалась упродовж тритисячолітньої історії до 

нашої ери, сформувала високохудожні традиції, які мали величезний  вплив 

на подальший розвиток світового мистецтва.  

- У чому ж полягають секрети єгипетського стилю?  

4.Розкриття теми уроку. 

 Розповідь про храми, скульптури Єгипту. (с. 10-13) 

МИСТЕЦЬКА СКАРБНИЧКА(с.17) 

5. Творча робота . 

 Варіант 1. Намалюй пейзаж із пірамідами. За бажанням застосуй стафаж. 

Орієнтовні теми: «Караван у пустелі», «Сфінкс — охоронець пірамід» 

(графітні олівці, сангіна, фломастери; білий або тонований папір). 

ВаріантЗ. Групова робота. Об’єднайтеся в «майстерні ювелірів» та створіть 

ескізи прикрас за єгипетськими мотивами. Орієнтовні теми: «Сонце — 

володар світу», «Таємничий скарабей», «Чарівний лотос» (кольорові олівці, 

фломастери). 

За бажанням у вільний час виконайте за власними ескізами прикраси, 

застосовуючи бісер, намисто, ґудзики тощо. 

 

6. Підсумки уроку, оцінювання (5 хв.) 

- Що нового ви дізналися на уроці? 

- Які ви знаєте архітектурні шедеври Стародавнього Єгипту? 

Назвіть особливості стилю єгипетського зодчества. 

- Які види скульптур існували в мистецтві Стародавнього Єгипту? 

- Чи сподобався вам урок?  Чим саме? 

- Як ви гадаєте цілі, які були поставлені на початку уроку були 

виконані? 
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9 клас 

Тема: Символізм – вступ  у ХХ ст. 

Мета: познайомити з прикладами та зразками основних напрямів мистецтва 

XX століття; систематизувати знання про різноманітні напрями в 

образотворчому мистецтві; розглянути нові поняття та терміни; вчити 

емоційно сприймати та аналізувати твори мистецтва формувати в учнів світо- 

глядні орієнтації та компетенції у сфері художньої культури; розвивати 

креативність учнів;  привчати до пошукової роботи, до користування 

мистецькою термінологією; вчити аналізувати   твори мистецтва; розвивати 

ерудицію; виховувати почуття прекрасного,естетичний смак. 

Твори для сприймання: П.П. де Шаванн Свята Женев’єва, яка споглядає 

Париж; Г. Моро Гесіод і Муза; Е. Сонрель  Хода Флори; О. Редон 

Натюрморт, «Павук, що плаче»; Ж. Дельвілль «Школа тиші»; Дж, Енсор 

«Енсор з масками» (Автопортрет); Я. Мальчевський «Польський Гектор» 

(Автопортрет); М. Реріх «Небесний бій», М. Врубель Автопортрет, «Демон»; 

СММ О. Скрябін «Прометей» симфонічні поеми Я. Сібеліуса, твори М. 

Чюрльоніса.  

Хід уроку 

1 Організація класу. 

Налаштування на гарний настрій 

Назва прийому    « Вітання» 

Опис прийому Учні, промовляючи  слова супроводжують їх  відповідними 

рухами: 

- Долонька до долоньки… 

- Рука на плече… 

- Помахали рукою… 

- Зняли капелюха… 

- Потиснули один одному руки… 

- Посміхнулися… 

2 Актуалізація опорних знань учнів. 

Яке поняття ширше модерн чи модернізм? 

Які ескізи в стилі «а ля Клімт» ви створили? 

3 Основна частина 
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Прийом                         Картинна галерея 

Опис прийому Учитель вивішує на дошці 4-5 картин (фотографій), які містять 

ознаки основного поняття або явища. Об’єднавши учнів у групи, він 

пропонує їх представникам через деякий час назвати ознаки поняття, що 

зображені на картинах. Після завершення роботи у групах представники 

називають одну ознаку. Вчитель записує їх на дошці. 

Символізм зародився у Франції в 70-80-х роках XIX ст. як противага 

реалістичній літературно- художній практиці того часу. Основ ні принципи 

символізму вперше виникли у творчості французьких поетів Поля Верлена, 

Стефана Мал- ларме та ін. Нова поетична течія вела мистецтво в царство 

мрій і фан тазій. Вона захопила також театр, музику, живопис і 

перетворилася на культурно-мистецький напрям, що одним з перших 

маніфестував модернізм. Поетів, художників і композиторів нерідко 

приваблювали схожі міфи, сюжети й символи. Живописці й музиканти 

знаходили джерела натхнення в поезії, а письменники запозичували деякі 

свої образи в картинах. Символу завжди притаманна невизначеність, тому що 

духовний зміст важко передати словами. Сим волісти розрізняють два світи: 

світ речей і світ ідей. Вони вважають, що за світом речей, який ми бачимо, 

існує інша — справжня дійсність, яку наш реальній світ лише неви разно 

відображає. Митець стає посередником між цими двома світами. Настає 

момент прозріння. Мистецтво, на думку символістів,— це ключ до осягнення 

таємниці, що виходить за межі повсякденного досвіду. 

Змістом творів ставали виражені в образах символічні ідеї, тобто уза гальнені 

уявлення про людину, сенс її життя, вічну красу. Символісти намагалися 

одухотворити дійсність, глибше показати душу людини, сповнену 

переживань, неясних відчуттів, скороминущих вражень. Живопис 

символістів часто пронизаний песимістичними настроями. Як і поети-

символісти, художники й композитори часто зверталися до міфологічних і 

біблійних сюжетів, шукали натхнення в темах любові й страждання, 

захоплювалися містикою, використовували символи, алегорії, натяки, що 

надавало творам загадковості. Звичайно ж, сим волізм брав натхнення й у 

самій природі. Для всіх представників символізму характерні пошуки власної 
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худож ньої мови. Одні приділяли особливу увагу декоративності, інші 

прагнули до майже примітивної простоти. Хтось малював нечіткі розмиті 

контури фігур на картинах, ніби силуети розчиняються в тумані. Але всі 

намагалися звільнити живопис «від кайданів достовірності», тому композиції 

будувалися на символах, яким на лежало центральне місце. Тісно пов’язана 

із символізмом творчість П ’єра Пюві де Шаванна (1824-1898), хоч 

образна конкрет ність і відточеність малюнка деякою мірою позбавляли його 

твори ви тонченості, властивої цьому стилю. Проте метафоричність 

перетворювала його картини, за власним висловом митця, «у щось, 

паралельне натурі». До кращих творів французького живописця належить 

цикл панно для паризького Пантеону. Композиція «Свята Женев’єва, яка 

споглядає Париж» передає дух суворої шляхетності. Фігура святої заворожує 

ясним і лаконічним, як у статуї, силуетом, а панорама міста з річкою, ваза з 

квітами на передньому плані підкреслюють декоративність панно.  

© Проаналізуйте композицію і колорит панно. Який настрій у ньому панує? 2 

Характер символіки Гюстава Моро (1826-1898) зовсім інший. Він прагнув 

зображувати персона жів у стані сильної заглибленості в себе. Картина, на 

його думку, повинна зачаровувати фантас тичністю, її краса має давати на 

солоду. Тому французький живо писець звертався до міфологічних образів, 

застосовував гру світла, намагався вражати орнаментами й іншими 

декоративними деталями. У більшості акварелей францу женки Елізабет 

Сонрель (1874- 1953) змальовано ідеалізований образ жінки. Її широко 

відомі у свій час твори на фантастичні сюжети, що належали до симво лізму і 

модерну, виставляли в па ризьких салонах, репродукували на листівках. 

Фантасмагоричні ідеї притаман ні графіці й живопису Оділона Ре- дона 

(1840-1916), творчість якого традиційно поділяється на два пе ріоди: 

«чорний» і «кольоровий». У графіці «чорного» періоду — моторошних 

малюнках вугіллям — переважали образи світового зла, кошмари. 

Найяскравішим їхнім втіленням стало зображення павука з людським 

обличчям. Роботи «кольорового» періоду полонять вмінням французького 

митця передава ти духовність і чистоту за допомогою яскравих кольорових 

потоків.  

- У чому ви вбачаєте незвичність композиції французьких символістів? 

Порівняйте з картинами бельгійських художників. Спробуйте 

інтерпретувати їхній зміст і символіку. 
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Робота в групах 

Учні аналізують твори художників символістів. 

Творча робота Звучить музика О.Скрябіна. 

Створити міні-розповідь за картиною Реріха Небесний бій. 

Підсумок уроку 

- Алегорія (з грец. аііедогіа — іносказання) — образ, у якому зображення 

має переносне значення, вираження ідеї у предметному образі.  

Містика (з грец. «потаємний», «прихований») — віра в існування 

надприродних сил і можливість спілкування з ними людини.  

Символ (з грец. «знак») — умовне позначення якого-небудь предмета, 

поняття або явища; художній образ, що умовно відтворює усталену думку, 

ідею, почуття.  

Символізм (від грец. сюмболон — знак, символ) — одна зі стильових течій 

мо дернізму. Символісти проголосили символ основою мистецької творчості. 

Синестезія (від грец.  — одночасне відчуття) — художній прийом, що 

полягає в поєднанні різних асоціацій. Виникнення у людини одночасно від 

чуття не тільки в тому органі чуття, на який діє подразник, а й в іншому 

органі.  

 1 . У яких видах мистецтва виявився символізм? 

 2. Назвіть батьківщину символізму та основні ознаки цього стилю. 

 3. Поясніть, як ви розумієте значення термінів «символ» і «алегорія» на 

прикладі конкретних творів мистецтва за ілюстраціями з підручника. 

Д омашнє завдання  

 Самостійне дослідження:  Самостійно дослідіть, як виявився символізм у 

театральном мистецтві, у музиці Я. Сібеліуса, С. Рахманінова (прослухайте 

їхні твори). 
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Використання ментальних карт

Застосування інтерактивних методів 

навчання вчителями кафедри

 

 

 

Застосування 

лепбуків  

на уроках
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Створення    Viber-груп

 

 

Застосування QR-кодів

QR-код (англ. quick response — швидкий відгук) —

матричний код (двовимірний штрих-код), розроблений і 

представлений японською компанією «Denso-Wave» в 1994 

році. Основна перевага QR-коду — це легке 

розпізнавання сканувальним обладнанням (в тому числі й 

фотокамерою мобільного телефона), що дає можливість 

використання в торгівлі, на виробництві, в логістиці, освіті.
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Семінари, конференції, курси

 

Районний семінар 

вчителів трудового навчання на базі Глибоцької 

гімназії та Глибоцького ліцею 12. 04.2019
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Обмін досвідом з учителями 
України

 

Результати участі учнів Глибоцької гімназії

у Всеукраїнській олімпіаді з трудового навчання

№

п/п
Прізвище та ім᾽я учня Клас

Місце на 

2-му 

етапі

Місце на 

3-му 

етапі

2018-2019 навчальний рік 

1 Шмідт Володимир 8 2

2 Куренков Андрій 9 2

3 Куренков  Сергій 9 3

4 Бічер Кароліна 10 2

5 Білійчук Станіслав 10 1 3
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Найвагоміші результати участі учнів Глибоцької 

гімназії у Всеукраїнських творчих конкурсах 

вч.Максимюк Л.І.

Конкурс Клас Учень ІІ етап ІІІ етап ІV етап

Конкурс «Галерея 

мистецтв» (старша вікова 

категорія)

11-Б Стрельчук Анастасія І І ІІ

Обласний конкурс юних 

дизайнерів серед учнів 

закладів середньої та 

позашкільної освіти в 

номінації «Новорічний 

вінок»

8-А Крилюк Світлана ІІІ

Районний етап 

Всеукраїнської виставки-

конкурсу науково-

технічної творчості «Наш 

пошук і творчість – тобі, 

Україно!»

8-А Ставіла Вікторія ІІ ІІІ

Районний етап виставки-

конкурсу «Галерея 

мистецтв» (середня вікова 

категорія)

8-А Крилюк Світлана І - ІІ

Конкурс «Космічні 

фантазії» (старша вікова 

категорія)

10-А Бічер Кароліна І ІІ

Конкурс «Український 

сувенір» (старша вікова 

категорія)

9-Б Кройтор Марина Абсолютна

першість
І І

за 2018 та 2019 роки  

 

 

Досягнення учнів за 2018-2019 н.р. 
вч.Романюк В.М.

Конкурс Учень Клас ІІ етап ІІІ етап

Всеукраїнський гуманітарний конкурс 

«Космічні фантазії»

Романюк Руслан 6-А 1 1

Всеукраїнський гуманітарний конкурс 

«Космічні фантазії»

Кудла Серафим 6-А 2 2

Новорічно-різдвяна виставка «Новорічна 

композиція» 

Романюк Руслан 6-А 2

Новорічно-різдвяна виставка «Новорічна 

композиція» 

Андронійчук 

Матвій

4-Б 2

V Всеукраїнський (ХV Всекримський) 

фестиваль-конкурс учнівської та 

студентської творчості імені Марії 

Фішер-Слиж «Змагаймось за нове 

життя!» присвячений Лесі Українці 

(номінація «Малюнок»)

Лях Анна 6-Б 2

Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької 

творчості на протипожежну та 

техногенну тематику (номінація 

«Малюнок»)

Цинтар Еліза 5-Б 1

Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької 

творчості на протипожежну та 

техногенну тематику (номінація 

«Малюнок»)

Куляк Анастасія 6-Б 3
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Переможці Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу учнівської та студентської творчості 
імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове 
життя!» присвячений життю і творчості Лесі 

Українки

 

 

Районний фестиваль-конкурс 

“Розквітай, писанко!”
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Учнівські проекти
Проект: “Альтернативна новорічна ялинка”

Приймали участь учні 7-9 класів.  Понад 100 дітей.

 

Міні-проект: ”Ялинка-оригамі” 

Приймали участь учні 6 класів. Понад 50 чоловік.
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“Смачні” міні-проекти.

Приймали участь учні 5-8 класів. Понад 180 чоловік.

 

Проект: “ Листівка айріс фолдінг”

Приймали участь учні 6 - 8 класів. Понад 180 чоловік.  
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Проект: “String Art”

Приймали участь учні 10 - 11 класів. 

 

 

Проект: “Царство бісеру”

Приймали участь учні 5 класів. Понад 40 чоловік.
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Проект “Український сувенір”

Приймали участь учні 7-9 класів.  Понад 100 дітей.

 

 

 

Проект “Настільна лампа ”
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Проект “Ажурне випилювання ”

 

Тиждень Володимира Івасюка
(06-10.03.2019)
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Фотофрагменти з уроків

 

Фотофрагменти з уроків

 


