245

Пояснювальна записка

ÎÁÐÀÇÎÒÂÎÐ×Å ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ
Ïðîãðàìà
äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ*
1–4 êëàñè

Í

ÏÎßÑÍÞÂÀËÜÍÀ ÇÀÏÈÑÊÀ

åâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ êóëüòóðè, îäíèì іç âèçíà÷àëüíèõ її ïðîÿâіâ є îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî. Ïðîòÿãîì òèñÿ÷îëіòü ìèñòåöòâî çàéìàëî îäíå ç
ïðіîðèòåòíèõ ìіñöü çà ñèëîþ âïëèâó íà îñîáèñòіñíèé ðîçâèòîê ëþäèíè òà
її âèõîâàííÿ. Âèñîêîðîçâèíåíі öèâіëіçàöії ñòàâèëè і ïðîäîâæóþòü ñòàâèòè ìèñòåöòâî ó öåíòðі âñієї îñâіòè, ðîçóìіþ÷è éîãî óíіêàëüíі ìîæëèâîñòі äëÿ ðîçâèòêó äóõîâíîñòі òà іíòåëåêòó, óíіâåðñàëüíó äîñòóïíіñòü ðіçíèõ ôîðì òâîð÷îñòі äëÿ
ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ç ðàííіõ ðîêіâ äèòèíñòâà.
Îñâіòíÿ ãàëóçü «Ìèñòåöòâî» ó ïî÷àòêîâіé øêîëі — îäíà ç ëàíîê íåïåðåðâíîї
ìèñòåöüêîї îñâіòè, ùî ëîãі÷íî ïðîäîâæóє äîøêіëüíó îñâіòó, ñòâîðþє áàçó äëÿ
óñïіøíîãî îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè õóäîæíіõ êîìïåòåíöіé îñíîâíîї øêîëè.
Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà «Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî» ðåàëіçóє âèìîãè îñâіòíüîї ãàëóçі «Ìèñòåöòâî» (çìіñòîâà ëіíіÿ «Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî») Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó
ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè òà ãàðìîíіéíî ïîєäíóє íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïîòåíöіàë
îáðàçîòâîð÷îї êóëüòóðè ç її åñòåòè÷íî-ìèñòåöüêîþ, çîáðàæàëüíî-ìîòîðíîþ і òâîð÷î-äіÿëüíіñíîþ ñêëàäîâèìè.
Çìіñò ïðîãðàìè ґðóíòóєòüñÿ íà çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòÿõ òà ïðèíöèïàõ íàóêîâîñòі, ïîñëіäîâíîñòі, íàñòóïíîñòі é íåïåðåðâíîñòі çìіñòó çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї
îñâіòè, єäíîñòі íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ. Äèôåðåíöіþâàííÿ òåì áàçóєòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ñèñòåìíîñòі òà öèêëі÷íîñòі ïîäàííÿ ìàòåðіàëó, óçàãàëüíåíîãî é îá’єäíàíîãî â
ëîãі÷íî-ñòðóêòóðíі áëîêè. Ïðèíöèïè ïîëіõóäîæíîñòі, іíòåãðàòèâíîñòі òà âàðіàòèâíîñòі äàþòü çìîãó â÷èòåëÿì ïîâíîöіííî ðåàëіçóâàòè ñâіé òâîð÷èé ïîòåíöіàë, çàñòîñóâàòè ïåäàãîãі÷íèé äîñâіä, àäàïòóâàâøè äî ïðîãðàìè, çäіéñíþâàòè äèôåðåíöіàöіþ
çàâäàíü, їõíþ іíòåðïðåòàöіþ òà àíàëіç, ôîðìóâàòè іííîâàöіéíі ïіäõîäè é ìåòîäè.
Ìåòà õóäîæíüîãî âèõîâàííÿ çàñîáàìè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà — ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòîê â ó÷íіâ êîìïëåêñó êëþ÷îâèõ, ìіæïðåäìåòíèõ і ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó ïðîöåñі îïàíóâàííÿ õóäîæíіõ öіííîñòåé òà ñïîñîáіâ õóäîæíüîї
äіÿëüíîñòі øëÿõîì çäîáóòòÿ âëàñíîãî åñòåòè÷íîãî äîñâіäó.
Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè êóðñó є:
ôîðìóâàííÿ
 åìîöіéíî-åñòåòè÷íîãî äîñâіäó ó÷íіâ, êóëüòóðè ïî÷óòòіâ, åëåìåíòàðíèõ ñâіòîãëÿäíèõ îðієíòàöіé òà îöіííèõ ñóäæåíü, îñíîâ íàöіîíàëüíîї òà ãðîìàäÿíñüêîї
ñâіäîìîñòі;

* Програма «Образотворче мистецтво» запроваджується у 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин.
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 îñîáèñòіñíî-ïîçèòèâíîãî, õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ äіéñíîñòі íà îñíîâі åìîöіéíî-÷óòòєâîãî äîñâіäó, çäàòíîñòі äî õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ òà òâîð÷îї
àêòèâíîñòі;
 õóäîæíüîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ ó ïðîöåñі çàñâîєííÿ îñíîâ îáðàçîòâîð÷îї ãðàìîòè;
 åëåìåíòàðíèõ óìіíü òà íàâè÷îê âèêîðèñòîâóâàòè õóäîæíі òåõíіêè é ìàòåðіàëè, çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі ó âëàñíіé òâîð÷іé äіÿëüíîñòі;
ðîçâèòîê
 ÷óòòєâî-åìîöіéíîї ñôåðè, çäàòíîñòі ðîçóìіòè òà іíòåðïðåòóâàòè òâîðè ìèñòåöòâà (âіäïîâіäíî äî âіêîâèõ ìîæëèâîñòåé), îöіíþâàòè åñòåòè÷íі ÿâèùà;
 óíіâåðñàëüíèõ îñîáèñòіñíèõ ÿêîñòåé òà çäіáíîñòåé: îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, óÿâè,
ôàíòàçії, ñïîñòåðåæëèâîñòі, çîðîâîї ïàì’ÿòі, õóäîæíüîãî ñìàêó é ñïðèéíÿòòÿ
êîëüîðó, ôîðìè, ðèòìó, ôàêòóðè ïîâåðõíі òîùî;
 õóäîæíüî-ïðàêòè÷íèõ óìіíü, íàâè÷îê і âìіííÿ âèêîðèñòîâóâàòè íàáóòі çíàííÿ
ó ñàìîñòіéíіé õóäîæíіé äіÿëüíîñòі;
çàñâîєííÿ ó÷íÿìè
 ïî÷àòêîâèõ çíàíü ïðî îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî òà éîãî ðîëü ó æèòòі ñóñïіëüñòâà, êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèùі;
 îñíîâíèõ ïîíÿòü ç êóðñó îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ÷åðåç ñïðèéíÿòòÿ êîìïîçèöії, ôîðìè, êîëüîðó, îá’єìó, ïðîñòîðó, ðóõó òîùî;
 åëåìåíòàðíèõ çíàíü ïðî ñïåöèôіêó õóäîæíüî-îáðàçíîї ìîâè ðіçíèõ âèäіâ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà òà âèðàæàëüíі ìîæëèâîñòі õóäîæíіõ òåõíіê і ìàòåðіàëіâ.
Óìîâàìè óñïіøíîї ðåàëіçàöії çàâäàíü ïðîãðàìè є:
 çàëó÷åííÿ ó÷íіâ çàñîáàìè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà äî íàöіîíàëüíîї òà ñâіòîâîї êóëüòóð;
 ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ñâіòó íà îñíîâі åìîöіéíî-÷óòòєâîãî äîñâіäó òà çàëó÷åííÿ äî õóäîæíüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі øëÿõîì îïàíóâàííÿ îñíîâíèõ ïðàâèë-ïîíÿòü íà ÷óòòєâîìó ðіâíі;
 ðîçâèòîê ÷óòòєâî-åìîöіéíîї ñôåðè ó÷íіâ, õóäîæíüî-îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, ïîòðåáè і çäàòíîñòі äî õóäîæíüî-òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії;
 ñïîíóêàííÿ äî íåîáõіäíîñòі âíîñèòè åëåìåíòè êðàñè â ïîáóò, ïðèðîäó, ñòîñóíêè ç îäíîëіòêàìè, äîðîñëèìè.
Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àє òàêі îñíîâíі âèäè õóäîæíüîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà óðîêàõ, ÿê ñïðèéìàííÿ (åñòåòè÷íå ñïðèéìàííÿ äіéñíîñòі òà ñïðèéìàííÿ ìèñòåöòâà) і
ïðàêòè÷íà õóäîæíÿ äіÿëüíіñòü (ðåïðîäóêòèâíî-òâîð÷à і òâîð÷à).
Ñïðèéìàííÿ ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê åñòåòè÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ, âìіííÿ ïîìі÷àòè
êðàñèâå ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі, åìîöіéíî âіäãóêóâàòèñÿ òà óñâіäîìëþâàòè
êðàñó, çäàòíîñòі äî ñïіâïåðåæèâàííÿ; ôîðìóâàííÿ âìіííÿ âèñëîâëþâàòè åñòåòè÷íå ñòàâëåííÿ äî òâîðіâ ìèñòåöòâà, îöіíþâàòè їõ òà іíòåðïðåòóâàòè âіäïîâіäíî äî
âіêîâèõ ìîæëèâîñòåé.
Ïðàêòè÷íà õóäîæíÿ äіÿëüíіñòü ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ìàє ïðîïåäåâòè÷íèé õàðàêòåð і ïåðåäáà÷àє îçíàéîìëåííÿ ç ðіçíîìàíіòíèìè õóäîæíіìè ìàòåðіàëàìè é òåõíіêàìè òà âêëþ÷àє ðîáîòó çà çðàçêîì, ç ïàì’ÿòі, ç íàòóðè, çà óÿâîþ íà ïëîùèíі
òà â îá’єìі.
Ñòðóêòóðà ïðîãðàìè áàçóєòüñÿ íà çàñàäàõ îñîáèñòіñíî-îðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ і ïîáóäîâàíà çà êîíöåíòðè÷íèì ïðèíöèïîì îñâîєííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó,
ÿêèé äîïóñêàє ïîâòîðíå âèâ÷åííÿ îêðåìèõ òåì і ïîíÿòü çìіñòîâîї ëіíії ó êîæíîìó
íàñòóïíîìó ðîöі íàâ÷àííÿ ç ðîçøèðåííÿì çìіñòó é ïîãëèáëåííÿì ðіâíÿ éîãî âèêëàäó.
Ìàòåðіàë ïðîãðàìè çãðóïîâàíî ó áëîêè-òåìè, êіëüêіñòü óðîêіâ òà òåìàòèêà çàâäàíü â ÿêèõ є îðієíòîâíîþ. Â÷èòåëü íà ñâіé âèáіð ìîæå âèçíà÷àòè ïîñëіäîâíіñòü
âèêîíàííÿ ðåïðîäóêòèâíèõ, ïðàêòè÷íèõ, òâîð÷èõ çàâäàíü і âïðàâ, ñàìîñòіéíî
îáèðàòè îðієíòîâíі òåìàòè÷íі çàâäàííÿ òà õóäîæíі òåõíіêè і ìàòåðіàëè іç çàïðîïîíîâàíèõ ïðîãðàìîþ.
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Ãîäèíè ðåçåðâíîãî ÷àñó ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íà ðîçñóä ó÷èòåëÿ, ó òîìó
÷èñëі íà óçàãàëüíåííÿ òåìàòè÷íîãî ìàòåðіàëó, âіäâіäóâàííÿ âèñòàâîê, ïðîâåäåííÿ
óðîêіâ íà ïðèðîäі òîùî.
Îñíîâíèì âèäîì äîìàøíіõ çàâäàíü ç ïðåäìåòà ìàþòü áóòè çàâäàííÿ íà ñïðèéìàííÿ é іíòåðïðåòàöіþ ðóêîòâîðíîї òà ïðèðîäíîї êðàñè, òâîðіâ ìèñòåöòâà ó íàâêîëèøíüîìó ñâіòі.
Ìåòîäèêîþ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷åíî ãàðìîíіéíå ïîєäíàííÿ â ñòðóêòóðі óðîêó
ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі é âèäіâ ìèñòåöòâà (ìóçèêà, ïîåçіÿ òîùî). Îêðіì
âíóòðіøíüîї ãàëóçåâîї іíòåãðàöії äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè
é ç іíøèìè ãàëóçÿìè: «Òåõíîëîãії», «Ìîâà і ëіòåðàòóðà», «Ïðèðîäîçíàâñòâî»,
«Ñóñïіëüñòâîçíàâñòâî», «Ìàòåìàòèêà», «Çäîðîâ’ÿ і ôіçè÷íà êóëüòóðà». Ó øêîëàõ,
ÿêі ìàþòü íåîáõіäíå êîìï’þòåðíå çàáåçïå÷åííÿ, ïðè âèêîíàííі îêðåìèõ òâîð÷èõ
çàâäàíü áàæàíî êîðèñòóâàòèñÿ ðàñòðîâèìè ïðîãðàìàìè òèïó Corel PhotoPaint òà
Painter.
Îñîáëèâó óâàãó íà óðîêàõ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ñëіä ïðèäіëÿòè çáåðåæåííþ ïñèõі÷íîãî é ôіçè÷íîãî çäîðîâ’ÿ äèòèíè. Ïåäàãîã ìàє ñòâîðþâàòè åìîöіéíîïіäíåñåíó àòìîñôåðó, ùî ñïðèÿòèìå çóñòðі÷і ç ïðåêðàñíèì òà ðîçâàíòàæåííþ
äèòèíè. Äëÿ ïіäòðèìàííÿ çäîðîâ’ÿ ó÷íіâ íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñü ñàíіòàðíîãіãієíі÷íèõ íîðì, òåõíіêè áåçïåêè ïðè ðîáîòі ç ðіçíîìàíіòíèìè õóäîæíіìè ìàòåðіàëàìè òà іíñòðóìåíòàìè, ðîçâèâàòè ìîòîðèêó äðіáíèõ ì’ÿçіâ ïàëüöіâ і êèñòåé
ðóê, êîîðäèíàöіþ ðóõіâ, ïðîâîäèòè ôіçêóëüòõâèëèíêè, óðîêè íà ïðèðîäі òîùî.

Орієнтовна тематична структура програми
Клас
1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Тематика
курсу
Граматика образотворчого мистецтва

Мова образотворчого мистецтва

У майстернях
художників

Художній
образ
у мистецтві
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Тема
Відтворення простих форм лінією, плямою, в
об’ємі
Елементарні засоби компонування простих
форм
Зображення основних форм і їхніх частин у
графіці та живописі
Цілісність форми в скульптурі та архітектурі
Стилізування й орнаментальне оздоблення
форм у декоративно-прикладному мистецтві
Мова графіки та живопису
Мова скульптури, архітектури й декоративноприкладного мистецтва
Композиційні прийоми у графіці та живописі
Композиційні прийоми в скульптурі та декоративно-прикладному мистецтві
У майстернях графіка та живописця
У майстернях скульптора, архітектора й народних майстрів
В гостях у художників: пейзажиста, анімаліста, портретиста, майстра натюрморту
Улюблені сюжети в мистецтві.
Художник і театр
Художній образ у графіці, живописі та скульптурі
Художній образ у декоративно-прикладному
мистецтві, архітектурі та дизайні
Образи природи, тварин, людей у мистецтві
Образ рідного краю в мистецтві

Години
8

Резервний час

7
9

3

4
4
8
7
9
8

3

8
7
9

3

8
8
7

3

9
8
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1 КЛАС
Абетка образотворчого мистецтва
35 годин (1 година на тиждень); з них 3 години — резервний час
Ó ïðîãðàìі 1-ãî êëàñó ãîëîâíà óâàãà ïðèäіëÿєòüñÿ îïàíîâóâàííþ ó÷íÿìè îñíîâ
ôîðìîòâîðåííÿ, êîìïîíóâàííÿ íà ïëîùèíі òà êîëüîðîçíàâñòâà. Ïðè öüîìó òåìè
1, 2 є âñòóïíèìè, à 3, 4, 5 — òàêèìè, ùî ðîçøèðþþòü і ïîãëèáëþþòü êîìïåòåíòíіñòü ó÷íіâ ñòîñîâíî ôîðìè, êîëüîðó òà åëåìåíòàðíèõ çàñîáіâ êîìïîíóâàííÿ. Ñóïóòíі íàâ÷àëüíі çàâäàííÿ ìàþòü íà ìåòі îçíàéîìëåííÿ (íà ïðîïåäåâòè÷íîìó ðіâíі)
ç õóäîæíіìè ìàòåðіàëàìè òà ç îñíîâíèìè âèäàìè âіçóàëüíèõ ìèñòåöòâ.
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Відтворення простих форм лінією, плямою, в об’ємі
(8 годин)
Бесіда «Краса навколо нас». Загальне
ознайомлення з поняттям «образотворче мистецтво», а також з матеріалами й
інструментами, якими працює художник.
Різноманітність форм навколишнього світу. Прості геометричні форми: площинні — прямокутник, квадрат, трикутник,
коло, овал; об’ємні — куб, циліндр, конус,
куля.
Лінія, пляма, крапка, штрих як засоби
створення форми. Графічні матеріали та
інструменти. Прийоми роботи графічними інструментами.
Види і типи ліній. Виражальні можливості
лінії. Створення (на елементарному рівні)
виразного образу лінійними засобами на
основі творчої уяви.
Елементарні засоби компонування простих форм на площині. Створення композиції з крапок, ліній, плям. Правила користування гуашевими фарбами та пензлем.
Виражальні можливості силуетної форми. Виготовлення силуетних форм за допомогою шаблонів. Правила роботи з ножицями та кольоровим папером. Значення раціонального використання паперу
для екології Землі.
Заповнення площини аркуша силуетними
зображеннями. Послідовність дій у роботі при виготовленні аплікації з природних
матеріалів.
Передавання простих форм в об’ємі. Ліплення природної форми за зразком.
Правила роботи з пластиліном.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Що я люблю малювати», «Сяє ясне сонечко», «Прапорці та повітряні кульки»,
«Повітряні змії», «Капітошка», «Пригоди
Лінії та Крапки», «Добрий і лихий звір»,
«Святковий салют», «Овочі та фрукти»,
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Учень/учениця:
відчуває та намагається виразити
(мовленнєвими засобами та в образотворчій діяльності):
• емоційне ставлення до краси природних
форм;
виявляє:
• інтерес до творів образотворчого мистецтва та художньої діяльності;
розпізнає:
• прості геометричні форми (площинні та
об’ємні);
називає (за допомогою вчителя):
• деякі художні матеріали та інструменти
(олівець, фломастер, ручки, крейда, гуаш,
папір, пластилін, природні матеріали);
• прості площинні геометричні форми (прямокутник, квадрат, трикутник, коло, овал);
• деякі види ліній (пряма, хвиляста, довга,
коротка, ламана, тонка, товста тощо);
уміє (на елементарному рівні):
• проводити лінії різного виду і типу графічними інструментами та матеріалами;
намагається:
• передавати основний, узагальнений характер форми: лінією, силуетом (у зображенні на площині) або в об’ємі (у ліпленні);
• передавати співрозмірність окремих складових частин форми;
• рівномірно заповнювати зображенням
площину аркуша;
• створювати певний образ графічними засобами;
• відтворювати форму об’єктів конструктивним способом ліплення (складання цілого
з частин);
• користуватися графічними матеріалами,
гуашевими фарбами, пластиліном, ножицями та кольоровим папером;
• раціонально організовувати і прибирати
робоче місце;
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Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

«Диво-дерево» (колективна форма роботи), «Осінній акваріум» (аплікація з природних матеріалів), «Cімейка грибів», «Равлик
на листочку» тощо.

дотримується:
• правил безпечного користування матеріалами та інструментами при виконанні тематичних завдань

Матеріали та техніка виконання
(на вибір):
кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки, крейди, гуаш, папір білий та кольоровий,
природні матеріали (засушені листочки, квіти), пластилін тощо. Графічні, живописні та
змішані техніки, аплікація, ліплення.

Тема 2. Елементарні засоби компонування простих форм (7 годин)
Поняття композиції (на пропедевтичному
рівні). Заповнення площини аркуша (велике зображення).
Поняття про лінію горизонту. Розміщення
елементів зображення з дотриманням їх
просторового взаєморозташування (біля,
над, під, зліва, справа, вгорі, внизу).
Поняття про основні (жовтий, червоний,
синій) та похідні (жовто-гарячий, зелений,
фіолетовий) кольори. Способи утворення
похідних кольорів. Ознайомлення з прийомами користування гуашевими та акварельними фарбами, пензлями, палітрою.
Ознайомлення зі спектральними кольорами та їхньою послідовністю. Розбіл і
замутнення спектральних кольорів; відтінки кольорів (світло-зелений, темно-синій та ін.).
Ознайомлення з групами «теплих» та
«холодних» кольорів.
Поняття декору. Вирізування симетричної силуетної форми та її оздоблення
простими елементами.
Витинання як вид художньої роботи з папером. Вирізування симетричних форм із
застосуванням однієї або декількох вісей
симетрії.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Танок кольорів», «Осіннє дерево», «Хатинка під горою», «Три веселих гноми», «Райдужні квіти», «Яким буває небо», «Веселка», «Спекотливий день», «Вогняна квітка»,
«Синє небо, синє море…», «Квітка Снігової
королеви», «Святкова ялинка» (колективна
форма роботи), «Чарівні сніжинки» тощо.
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Учень/учениця:
відчуває та намагається виразити
(мовленнєвими засобами й в образотворчій діяльності):
• емоційне ставлення до багатства барв у
навколишній дійсності та в мистецтві;
розпізнає та називає:
• матеріали й інструменти художника-живописця;
• спектральні кольори;
• три основні кольори та похідні від них кольори, користується ними в практичній діяльності;
уміє (на елементарному рівні):
• користуватися палітрою;
• намічати лінію горизонту;
• складати, вирізувати та прорізувати прості силуетні форми;
намагається (на елементарному рівні):
• повністю заповнювати площину аркуша
за допомогою великого зображення або
рівномірного розташування зображуваних
елементів;
• працювати одразу фарбами (без попереднього нанесення контуру олівцем);
• утворювати похідні кольори шляхом змішування основних кольорів (на палітрі та
безпосередньо в роботі);
• утворювати розбілені й замутнені кольори
додаванням білої та чорної фарб;
• оздоблювати простими геометричними
елементами силуетні форми;
• вирізати симетричну силуетну форму із
застосуванням однієї або декількох вісей
симетрії;
має елементарне уявлення про:
• послідовність роботи над малюнком;
• основні правила організації робочого місця;
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Зміст навчального матеріалу

Матеріали та техніка виконання (на вибір):
гуаш, акварель, фломастери, ручки, папір білий, кольоровий, тонований, фольга
тощо. Графічні, живописні та змішані техніки, аплікація (з можливим доопрацюванням
фломастером, кульковою ручкою), витинання.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
• правила безпечної та раціональної роботи з
художніми матеріалами й інструментами;
дотримується правил:
• техніки безпеки при роботі з ножицями,
пензлями;
прагне:
• прикрашати середовище власними художніми виробами.

Узагальнення — 1 година

Тема 3. Зображення основних форм і їхніх частин у графіці
та живописі (9 годин)
Усвідомлення вибору положення аркуша
паперу залежно від форми об’єкта зображення.
Розмаїття форм. Взаємозв’язок основної
форми та її частин.
Особливості зображення складної форми на основі простих форм. Порівняння
розмірів форм та їхніх складових частин.
Виражальні можливості ліній (актуалізація знань). Створення виразного образу
графічними засобами на основі творчої
уяви.
Закріплення знань про лінію горизонту.
Поняття плановості. Ознайомлення з технікою набризку.
Поглиблення знань про колір, його виражальні можливості. Асоціативне сприйняття кольорів («веселий», «легкий»,
«ніжний» тощо).
Створення засобами кольору певного за
характером виразного образу.
Елементарні поняття про гармонію споріднених кольорів (наприклад, блакитний — синій — фіолетовий, світло-зелений — зелений — темно-зелений тощо).
Симетрія як засіб гармонізації форми.
Ознайомлення з технікою монотипії.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Веселий Сніговик», «Снігуронька», «Синичка», «Ялинки — лісові красуні», «Їжачокхитрячок», «Снігопад», «Зимовий день»,
«Казкові птахи», «Килими доброго та злого чаклунів», «Квітка для мами», «Природа
прокидається», «Весняна галявина», «Дивовижні метелики», «Весняне чудо-дерево» (колективна форма роботи) тощо.
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Учень/учениця:
виявляє емоційне ставлення (мовленнєвими засобами та в образотворчій
діяльності):
• до краси зимової і весняної природи в творах мистецтва та в навколишньому світі;
аналізує (за допомогою вчителя):
• основну форму, її взаємозв’язок з частинами;
розпізнає і називає:
• «холодні» кольори та їхні відтінки;
• основні й похідні кольори, відтінки кольорів (приміром, темно-фіолетовий, жовто-зелений);
намагається:
• раціонально організовувати робоче місце;
• передавати в зображенні елементарні
співвідношення частин форми;
• повністю заповнювати аркуш зображенням;
• розміщувати зображення предметів у
межах площини землі;
• передавати стан природи (зимової, весняної) засобами живопису;
має уявлення про:
• необхідність свідомого вибору положення
аркуша (горизонтальне, вертикальне) залежно від форми об’єкта зображення;
• виражальні можливості кольору та його
роль у створенні художнього образу;
• роль вісі симетрії у створенні силуетної
симетричної форми;
уміє (на елементарному рівні):
• користуватися палітрою;
• змішувати фарби з метою отримання необхідних (світлих, темних) відтінків кольорів;
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1 клас
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Матеріали та техніка виконання (на вибір):
фломастери, кольорові олівці, ручки, кольорові крейди, гуаш, акварель, кольоровий чи тонований папір тощо. Кляксографія, техніка набризку, монотипія, аплікація,
інші графічні, живописні та змішані техніки

• малювати на площині фарбами (крейдою,
фломастером) одразу в матеріалі (без попереднього нанесення контуру олівцем);
дотримується:
• правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами

Тема 4. Цілісність форми в скульптурі та архітектурі (4 години)
Цілісність форми. Особливості створення складної форми на основі простих
форм в об’ємі.
Зображення в об’ємі птахів, тварин з урахуванням пропорцій. Узгодження основної форми з елементами декору.
Поняття про будову людини (тулуб, голова, руки, ноги), порівняння частин тіла за
формою та розміром.
Складові частини будівлі. Визначення
основного (геометричного) характеру форми будівлі.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Кумедні пінгвіни», «Домашні улюбленці»,
«Дивовижний птах», «Космонавт», «Веселий клоун», «Хатинка черепахи», «Житло
гномів», «Чарівна країна» (колективна форма роботи) тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):
пластилін (глина), білий чи кольоровий папір, фольга, гуаш, фломастери тощо. Ліплення, паперопластика, аплікація (можливо, у поєднанні з витинанням чи доопрацюванням фарбами та графічними матеріалами), графічні, живописні та змішані техніки
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Учень/учениця:
відчуває і намагається виразити (мовленнєвими засобами та в образотворчій діяльності):
• емоційне ставлення до краси форм навколишнього світу;
розпізнає й називає (за допомогою вчителя):
• прості об’ємні геометричні форми (куб, циліндр, конус, куля);
• основні складові частини споруд, будови
птахів, тварин, людини;
має уявлення про:
• особливості ліплення із суцільного шматка пластичного матеріалу;
намагається:
• передавати в об’ємі елементарні співвідношення частин форми;
• узгоджувати основну форму з елементами оздоблення;
• виконувати елементарні об’ємні зображення в техніці паперопластики;
проявляє:
• кмітливість, аналітичне мислення в процесі виконання дидактичних вправ;
дотримується:
• правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами
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Тема 5. Стилізування й орнаментальне оздоблення форм
у декоративно-прикладному мистецтві (4 години)
Розширення уявленнь про декоративне
прикрашання форм геометричними елементами. Поєднання силуетної форми та
декору.
Поняття візерунка та орнаменту (на елементарному рівні). Спрощення форм рослинного світу під час створення орнаменту.
Створення декоративного образу із суцільного шматка пластиліну. Елементарна узгодженість об’ємної форми та декору.
Поняття оригамі як виду художньої роботи з папером.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Прикрашаємо торт», «Кольорові крапанки»,
«Весняна хустина», «Візерунок для букви»,
«Українські свистунці», «Дивовижна квітка», «Журавлик», «Кораблик» тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):
гуаш, фломастери, ручки, пластилін (глина), білий чи кольоровий папір тощо. Ліплення, аплікація (можливо, у поєднані з
витинанням чи доопрацюванням фарбами
та графічними матеріалами), розпис, орігамі, графічні, живописні та змішані техніки.

Учень/учениця:
виявляє й елементарно висловлює (за
допомогою вчителя):
• своє емоційно-ціннісне ставлення до естетичного в навколишньому світі та творах
мистецтва, використовуючи при цьому засвоєні художні терміни й поняття;
має уявлення про:
• візерунок та орнамент;
• спрощення форм рослинного світу під час
створення орнаменту;
• орігамі як вид художньої роботи з папером;
намагається:
• спрощувати на елементарному рівні природні форми;
• поєднувати силуетну форму та декор;
• виконувати об’ємні зображення із суцільного шматка пластичного матеріалу та прикрашати їх декором;
• раціонально організовувати робоче місце;
дотримується:
• правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами;
володіє:
• елементарними навичками роботи в колективі.

Узагальнення — 2 години
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2 клас

2 КЛАС
Мова образотворчого мистецтва
35 годин (1 година на тиждень); з них 3 години — резервний час
Îñíîâíà ëіíіÿ ïðîãðàìè 2-ãî êëàñó — îçíàéîìëåííÿ ç ðіçíèìè âèäàìè âіçóàëüíèõ ìèñòåöòâ òà çàñîáàìè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі.
Ïðîâіäíèìè íàâ÷àëüíèìè çàâäàííÿìè ùîäî íàáóòòÿ îáðàçîòâîð÷èõ çíàíü,
óìіíü і íàâè÷îê ó 2-ìó êëàñі çàëèøàþòüñÿ ïîíÿòòÿ «ôîðìà» і «êîëіð». Êðіì òîãî,
ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî îïàíóâàííÿ êîìïîçèöіéíèìè ïðèéîìàìè (íà åëåìåíòàðíîìó ðіâíі) ó ðіçíèõ âèäàõ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Мова графіки та живопису (8 годин)
Бесіда «Мистецтво в нашому житті». Пропедевтичне ознайомлення з видами візуальних (образотворчих) мистецтв, головними засобами виразності в них.
Початкові уявлення про графіку як вид
образотворчого мистецтва; основні графічні матеріали та інструменти.
Засоби виразності графіки: лінія, штрих,
крапка, пляма. Елементарні графічні способи передавання характеру поверхні,
форми та декору зображуваних предметів.
Силуетно-площинне зображення квітів,
дерев. Ознайомлення з технікою «гратографія».
Початкові уявлення про живопис як вид
образотворчого мистецтва. Художні матеріали та інструменти художника-живописця.
Колір — головний засіб виразності живопису. Передача багатства кольорів та відтінків у роботі з натури.
Основні, похідні, теплі, холодні кольори
(актуалізація знань).
Уведення понять «хроматичні кольори»,
«ахроматичні кольори». Збагачення палітри колірних відтінків.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Сонячний день», «Хитра пляма», «Столітній дуб», «Хто в що одягнений?» (луска риб,
пір’я птахів, кора дерев тощо), «Айстра —
зоряна квітка», «Таємничий ліс уночі», «Золота осінь», «Щедрий урожай», «Осінній букет», «Гарячі піски пустелі», «Синій вечір»,
«Котик мій сіренький», «Осінній дощик»
тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):
олівець, фломастери, ручки, воскові крейди, туш, cвічка, білий чи кольоровий папір,
картон, гуаш, акварель тощо. Плямографія,
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Учень/учениця:
милується, намагається виразити емоційне ставлення (образотворчими та
мовленнєвими засобами, мімікою) до:
• різноманітності неживих об’єктів і живих
істот;
• багатства форм і барв в навколишньому
світі та творах мистецтва, їхнього гармонійного поєднання;
визначає:
• найістотніші ознаки живопису та графіки
як видів образотворчого мистецтва;
користується назвами:
• елементарних графічних і живописних
матеріалів та інструментів;
• простих геометричних форм;
• різних видів і типів ліній;
• основних і похідних кольорів та їхніх відтінків;
має уявлення про:
• передачу різних за характером поверхонь
графічними засобами (лінія, штрих, крапка,
пляма);
• прийоми техніки «гратографія»;
• хроматичні та ахроматичні кольори;
• передачу кольором певного настрою залежно від стану природи (веселий, сумний,
тривожний, спокійний тощо);
• створення друкованого зображення з використанням елементарних прийомів техніки моно(аква)типії;
уміє:
• передавати прості за характером силуетні
форми і поверхні предметів та об’єктів живої природи кольором, різнохарактерними
лініями, штрихами, крапками, плямою;
• передавати
простір
(«земля — небо»,
«вода — небо») та його плановість шляхом
вибору лінії горизонту й за принципом «ближче — нижче, більше», «далі — вище, менше»;
• отримувати похідні кольори та їхні відтінки;
• раціонально організовувати й прибирати
робоче місце;
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

гратографія, монотипія, акватипія, інші гра- дотримується:
фічні, живописні та змішані техніки
• правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами

Тема 2. Мова скульптури, архітектури
й декоративно-прикладного мистецтва (7 годин)
Елементарні поняття про скульптуру як
вид образотворчого мистецтва, її основні
ознаки; матеріали для роботи художникаскульптора.
Поняття про об’єм і фактуру як засоби виразності скульптури.
Рельєф (опуклий та заглиблений). Передавання фактури поверхні в рельєфі.
Елементарне поняття про архітектуру як
вид мистецтва. Основні елементи архітектурних споруд.
Силуетне зображення будівель. Спроби
передавання просторового явища загороджування в зображенні архітектурних
об’єктів.
Початкові уявлення про декоративноприкладне мистецтво та його засоби виразності (декоративні форми й колір,
орнамент).
Розширення уявленнь про симетричну
форму та роль вісі симетрії в її побудові. Поєднання силуетної форми й декору.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
герої казки «Цибулино», «Гарбузові родичі»,
«Лісові звірята», «Золота рибка», «Підводне царство», «Казкові будиночки», «Хатинка Бабусі-Ягусі», «Чарівні куполи», «Вулиця
казкового міста» (колективна форма роботи), «Диво-звір», «Скатертина для Снігуроньки», «Новорічна іграшка», «Різдвяні
голубки» тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):
пластилін, глина, солоне тісто, пластика,
для рельєфу — картонна основа, гуаш,
папір білий, кольоровий або тонований,
фольга тощо. Ліплення, аплікація, паперопластика, витинання, штампування, декоративний розпис, інші графічні, живописні
та змішані техніки.

Учень/учениця:
милується і виявляє (мовленнєвими й
образотворчими засобами):
• емоційне ставлення до краси, створеної
руками людини;
спостерігає, порівнює та аналізує (за
допомогою учителя):
• різницю між скульптурним зображенням і
живописним (графічним);
• будову та пропорції тіла людини (співвідношення між тулубом і головою, довжина
рук і ніг у порівнянні з тулубом);
• складові частини будови тіла тварин;
• геометричну форму архітектурних споруд;
має уявлення про:
• особливості скульптурного зображення,
(об’ємність, опуклість, узагальненість форми);
• заповнення рельєфної форми простим
оздобленням;
• прийоми пензлевого та пальцевого розпису;
• оптимальну послідовність виконання художньо-творчого завдання;
вживає (за підтримки вчителя):
• спеціальну термінологію у спілкуванні з
приводу мистецтва (архітектура, орнамент,
рельєф, силует тощо);
називає:
• основні складові частини будівлі (фундамент, стіни, стеля, дах, вікна, двері, куполи,
брами);
уміє:
• створювати на основі геометричних форм
і за допомогою елементарних прийомів обробки (трансформації) паперу прості за характером об’ємні зображення;
• виконувати силуетні зображення нескладних архітектурних об’єктів, збагачувати їх
декором;
• на початковому рівні зображати елементи
візерунків та орнаментів способом штампування;
дотримується правил:
• техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.

Узагальнення — 1 година
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2 клас
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 3. Композиційні прийоми у графіці та живописі (9 годин)
Композиційні засоби досягнення художньої виразності зображення (вибір формату, розміру зображення).
Пропорції та масштаб. Елементарні поняття про будову фігури людини, її складові частини.
Поняття врівноваженої та неврівноваженої композиції. Досягнення композиційної
рівноваги шляхом розташування на площині великих та малих елементів.
Поняття композиційного центру. Виділення головного в композиції.
Статична та динамічна композиції. Елементарне передавання динамічного стану об’єктів (вітер).
Способи передавання глибини простору
за принципом «ближче — нижче», «ближче — більше», «далі — вище», «далі —
менше»;
Симетрія як найпростіший композиційний
засіб організації площини. Досягнення
рівноваги в асиметричній композиції.
Використання зображувальних можливостей кольору. Поняття про колорит, колірну гаму. Колірні асоціації.
Відтворення глибини простору за допомогою кольору, деталізації переднього
плану та методу загороджування.

Учень/учениця:
виявляє (на рівні вікових можливостей):
• особистісно-ціннісне ставлення до творів
мистецтва та естетичного в житті, прагне
до спілкування з ним;
орієнтується в поняттях та вживає:
• у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію (формат, пропорції, симетрія тощо);
• у художньо-творчій діяльності назви різних колірних відтінків, які використовує для
передачі певного стану природи, настрою;
має уявлення про:
• деякі просторові явища (лінію горизонту,
ілюзорне зменшення віддалених предметів, часткове загороджування дальніх предметів ближніми);
• врівноважену та неврівноважену, симетричну та асиметричну композиції;
уміє:
• узгоджувати зображення з форматом;
• малювати великі цільні зображення, уникаючи дрібності, узгоджувати величину
зображення з розміром робочої поверхні;
• повною мірою використовувати всю зображувальну площину, заповнювати малюнок кольором, не залишаючи білих прогалин між елементами зображення і тлом (у
роботі на білому папері);
• передавати (на елементарному рівні) динамічний стан об’єктів;
• змішувати фарби на палітрі, досягаючи
необхідних відтінків кольору;

Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
ілюстрації до казок «Котик і Півник», «Заєць та Їжак» «Улюблений казковий герой»,
«Лижник», «Хокеїсти», «Зимові розваги»,
«Смачні фрукти», «Зимова ніч», «Хуртовина», «Перші проліски», «Святковий букет»,
«Танок метеликів», «Cвітає. Край неба палає…», «Весна прийшла!» (колективна
форма роботи) тощо.
дотримується:
• правил культури поведінки, гігієни та техМатеріали та техніка виконання (на вибір): ніки безпеки під час виконання завдань на
кольорові олівці, фломастери, воскові крей- уроці та в самостійній художньо-творчій роди, туш, гуаш, папір кольоровий, тонований боті
тощо. Гратографія, монотипія (з графічним
доопрацюванням), інші графічні, живописні
та змішані техніки
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 4. Композиційні прийоми в скульптурі
та декоративно-прикладному мистецтві (8 годин)
Розширення поняття про пропорції тварин, тіла людини. Відтворення особливостей будови та зовнішнього вигляду
об’єкта під час ліплення.
Формування
художньо-конструктивних
навичок створення статичного чи динамічного образу в скульптурі (круглій або
рельєфі);
Декоративна стилізація форми (рослини,
птахи). Створення декоративних образів
в об’ємі.
Народна іграшка. Поняття про особливості декоративного образу тварин.
Ознайомлення з традиціями писанкарства в Україні. Колірна гама, символіка
писанок різних регіонів України.
Використання стилізації та ритму як засобів створення орнаменту. Види орнаменту.
Вибір формату, виявлення головного та
другорядного під час створення декоративної композиції.
Розширення уявлень про симетричну
форму. Ознайомлення з різноманітними
прийомами обробки паперу: складанням,
вирізуванням, гофруванням, прорізуванням, скручуванням тощо.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
герої казки «Буратіно», «У зоопарку»,
«Дельфін», «Паперові диво-квіти», «Чарівний птах», «Дивовижні коники і баранці»,
«Великодні писанки», «Чудові візерунки»
(для оздоблення серветки, закладки тощо),
«Гарний посуд», «Весняний килимок»,
«Пташка серед квітів», «Чарівна ваза»,
«Панно з квітами» (колективна форма роботи) тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):
пластилін, глина, солоне тісто, для рельєфу — картонна основа, гуаш, папір білий,
кольоровий, тонований, фломастери, воскові крейди тощо. Ліплення, паперопластика, декоративний розпис, витинання, графічні, живописні та змішані техніки.

Учень/учениця:
милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами):
• до краси явищ навколишнього світу та рукотворної краси;
орієнтується в поняттях і вживає:
• у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію (пропорції, орнамент,
рослинний та геометричний візерунок, декоративний, ритм, панно тощо);
сприймає та візуально розрізняє:
• круглу скульптуру і рельєф (опуклий, заглиблений);
• рослинний і геометричний орнамент;
має уявлення про:
• шляхи декоративної стилізації реальної
форми;
• ритм як засіб створення орнаменту;
• особливості кольору в декоративному зображенні;
• ефекти поєднання великих і дрібних елементів у декоративній композиції;
уміє:
• узгоджувати зображення з форматом;
• в об’ємному зображенні створювати виразну цілісну пластичну форму;
• вирізати симетричні форми;
• використовувати різноманітні прийоми обробки паперу при роботі в техніці паперопластики;
дотримується:
• правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами, ножицями, клеєм;
володіє:
• навичками раціональної організації робочого місця;
• елементарними навичками роботи в колективі;
прагне:
• прикрашати середовище власними художніми виробами.

Узагальнення — 2 години
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3 клас

3 КЛАС
У майстернях художників
35 годин (1 година на тиждень); з них 3 години — резервний час
Ó 1–2-ìó êëàñàõ ó÷íі îçíàéîìèëèñÿ ç òâîðàìè æèâîïèñó, ãðàôіêè, ñêóëüïòóðè, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà òà àðõіòåêòóðè. Òîìó çàñâîєííÿ ïðîãðàìè 3-ãî êëàñó ïåðåäáà÷àє àêòóàëіçàöіþ ðàíіøå íàáóòèõ çíàíü, їõíє ïîãëèáëåííÿ
òà ðîçøèðåííÿ çàâäÿêè óÿâíèì ïîäîðîæàì äî ìàéñòåðåíü ìèòöіâ і ïåðåâòіëåííÿ
ó÷íіâ íà õóäîæíèêіâ — ãðàôіêіâ, æèâîïèñöіâ; ñêóëüïòîðіâ òîùî. Öå äîçâîëÿє
îðãàíі÷íî ïðîäîâæèòè ôîðìóâàííÿ õóäîæíüîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ ùîäî îñíîâ
îáðàçîòâîð÷îї ãðàìîòè.
Íîâèì ó íàâ÷àëüíîìó ìàòåðіàëі ïðîãðàìè є îçíàéîìëåííÿ (íà ïðîïåäåâòè÷íîìó ðіâíі) іç îñíîâíèìè æàíðàìè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà (ïåéçàæ, ïîðòðåò, íàòþðìîðò, àíіìàëіñòè÷íèé æàíð) òà ç ðîáîòîþ õóäîæíèêà â òåàòðі.
Êðіì òîãî, ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî îçíàéîìëåííÿ çі ñïåöèôіêîþ ðîáîòè ç ãðàôі÷íèìè, æèâîïèñíèìè òà іíøèìè ìàòåðіàëàìè é òåõíіêàìè; çáàãà÷åííÿ çàñîáіâ
êîìïîçèöіéíîї îðãàíіçàöії ïëîùèíè, óñêëàäíåííÿ ïàëіòðè êîëüîðіâ.
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. У майстернях графіка та живописця (8 годин)
Бесіда «В гостях у художників». Матеріали, інструменти та обладнання художника-графіка. Закріплення знань про графічні техніки.
Вибір засобів виразності графіки для передавання характеру форми та поверхні
зображуваних об’єктів та предметів.
Елементарне поняття про ритм. Передавання руху в природі графічними засобами. Значення кольору у графічних творах.
Матеріали, інструменти та обладнання художника-живописця. Закріплення
знань з основ кольорознавства (основні
та похідні кольори, кольоровий спектр).
Поглиблення знань про колір як засіб вираження характеру й настрою. Кольорові
контрасти.
Споріднені кольори, гармонія споріднених кольорів. Кольорові відтінки, нюанси.
Свідомий вибір колірного вирішення. Технічні прийоми роботи гуашевими фарбами.
Технічні прийоми роботи акварельними
фарбами. Акварель «по-мокрому». Виконання швидких колірних замальовок асоціативного характеру.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Королівство Графіки», «Які бувають дерева?» (радісне, сумне, сердите, хворе, старе
та ін.), «Вітер з гаєм розмовляє», «Розбурхане море», «Птахи відлітають», «Дарунки
осені», «Серед поля мак розцвів», «Дзвінкоголосий півник», «Сонячні квіти», «Осінь
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Учень/учениця:
милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами):
• до краси навколишнього світу та природи,
відображеної у творах графіки й живопису;
розпізнає:
• графічні та живописні твори;
має елементарне уявлення про:
• ритм як засіб виразності;
• споріднені кольори, кольорові контрасти
та нюанси;
• особливості роботи акварельними фарбами технікою «по-мокрому»;
знає та називає:
• головні виражальні засоби графіки та живопису;
• основні матеріали й інструменти художника-графіка та живописця;
розуміє та пояснює:
• значення кольору в графічних творах;
• вибір колірного вирішення в творах живопису;
уміє:
• використовувати графічні та живописні
матеріали й інструменти для виконання
практичного завдання;
• передавати рух у природі (вітер, хвилі)
графічними засобами;
• користуватися палітрою;
• утворювати відповідно до задуму відтінки
кольорів шляхом змішування фарб;
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

золотиста барвами горить», «Схід сонця», • передавати глибину простору шляхом
«Вечір на сопілці грає», «Дощовий день» загороджування об’єктів другого плану
тощо.
об’єктами першого плану;
• раціонально організовувати робоче місце
Матеріали та техніка виконання (на вибір): та прибирати його;
прості й кольорові олівці, кулькові, гелеві дотримується:
ручки, воскові крейди, фломастери, корек- • правил техніки безпеки при створенні гратор, гуашеві й акварельні фарби, пастель, фічних і живописних творів
кольоровий папір чи картон тощо. Гризайль,
акварель «по мокрому», монотипія з графічним доопрацюванням, інші графічні, живописні та змішані техніки

Тема 2. У майстернях скульптора, архітектора
й народних майстрів (7 годин)
Матеріали, інструменти та обладнання
художника-скульптора. Передача основної форми будови тварин у простих позах.
Виражальні можливості об’ємної та рельєфної форми. Відтворення фактури зображуваної поверхні.
Матеріали, інструменти й обладнання художника-архітектора. Види архітектури.
Порівняння форм, розмірів, пропорцій
споруд. Створення різних за формою та
характером будівель.
Матеріали, інструменти й обладнання народних майстрів. Основні види декоративно-прикладного мистецтва.
Основні види гончарного посуду, різноманітність форм. Узгодженість декору з
формою.
Актуалізація знань про елементарну
трансформацію паперу. Формування художньо-конструктивних навичок роботи в
техніці паперопластики.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Динозаври», «Африканські звірі», «Запишався наш павич», «Гарна хатка», «Палац
Снігової королеви», «Смарагдове місто»,
ескіз вишивки на папері в клітинку, «Найкращий виріб гончара» (глечик, декоративна тарілка), «Куманець», «Бородатий Морозенко», «Новорічний сувенір», «Різдвяний
янгол», «Готуємось до свята» (групова та
колективна форма роботи) тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):
Пластилін, глина, солоне тісто, картонна
основа (для роботи у рельєфі), гуаш, акварель, олівці, фломастери, кулькові та гелеві ручки; білий, кольоровий папір чи картон,
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Учень/учениця:
милується й виражає емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою) до:
• краси творів скульптури й архітектури;
• рукотворної краси предметів побуту;
розпізнає:
• твори скульптури, архітектури та декоративно-прикладного мистецтва;
знає та називає:
• види скульптури (кругла й рельєф; види
рельєфу), архітектури, декоративно-прикладного мистецтва (художня кераміка, вишивка, ткацтво, художня обробка металу та
дерева, художній розпис, писанкарство);
• основні види гончарного посуду (глечик,
куманець, горщик, миска);
розуміє і пояснює:
• виражальні можливості об’ємної та рельєфної форми в скульптурі;
• значення орнаментальних композицій у
декоративно-прикладному мистецтві;
має елементарне уявлення про:
• творчість скульптора, архітектора, народних майстрів;
уміє:
• ліпити пластичним, конструктивним та
комбінованим способами;
• передавати в практичній роботі основні
форми будови тіла тварин, враховуючи їхні
пропорції;
• узгоджувати декоративне оздоблення з
формою предмета;
• використовувати елементарні прийоми
об’ємної трансформації паперу залежно від
задуму;
• раціонально організовувати робоче місце
та прибирати його;
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3 клас
Зміст навчального матеріалу
папір у клітинку, нитки, тканина, фольга,
картонні коробочки, різні підручні матеріали тощо. Ліплення, аплікація (з подальшим
доопрацюванням фломастером, кульковою
ручкою), колаж, об’ємно-просторова паперопластика (на основі простих геометричних форм), графічні, живописні та змішані
техніки.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
дотримується:
• правил техніки безпеки при створенні
скульптурних, архітектурних і декоративноприкладних творів.

Узагальнення — 1 година

Тема 3. В гостях у художників: пейзажиста, анімаліста,
портретиста, майстра натюрморту (9 годин)
Ознайомлення з основними жанрами образотворчого мистецтва (на пропедевтичному рівні).
Види пейзажу. Відтворення плановості
розміщення об’єктів у просторі шляхом
загороджування.
Передавання глибини простору за допомогою кольору при створенні уявного
краєвиду.
Анімалістичний жанр та його особливості. Розвиток навичок у малюванні тварин
(звірів, птахів, комах), знання елементарної будови.
Відтворення характерних особливостей
силуету тварин у русі.
Портрет у різних видах образотворчого
мистецтва.
Актуалізація знань про елементарну будову та основні пропорції фігури людини.
Зображення людини в русі.
Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва. Особливості виділення головного
в композиції.
Відтворення з натури композиції з неживих предметів (квіти у вазі, овочі, фрукти,
шкільне приладдя тощо).
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Зимова казка», «Яким буває море?», «Подорож у гори», «Загадкова країна» (групова та колективна форми роботи), «Світ
комах», «Снігурі», «Папуга», «Вірні друзі
людини», «Портрет казкового персонажа»,
«Моя мама (бабуся, тато, брат тощо)», «Танцівниця», «Cпортсмен», «Натюрморт за уявою», «Вербові котики», «Квітуча гілочка у
вазі» тощо.
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Учень/учениця:
виражає емоційне ставлення (образотворчими й мовленнєвими засобами, мімікою):
• до різних за жанрами творів образотворчого мистецтва, застосовуючи найпростіші
поняття та терміни;
знає:
• основні жанри образотворчого мистецтва:
пейзаж (краєвид), портрет, натюрморт, анімалістичний жанр;
• види пейзажу (гірський, лісовий, міський,
марина тощо);
• особливості будови звірів, птахів, комах;
уміє (за допомогою вчителя):
• класифікувати твори мистецтва за жанрами;
• раціонально заповнювати робочу поверхню аркуша (кольором тла, зображенням фігур та інших елементів композиції);
• передавати розміщення об’єктів у просторі шляхом загородження та глибину простору за допомогою кольору при створенні
пейзажу й натюрморту;
• відтворювати характерні особливості силуетів тварин у русі;
• зображати фігуру людини в русі;
• виділяти головне в композиції (розміром,
розміщенням, кольоровим та тональним
контрастом);
свідомо обирає:
• матеріали та інструменти, відомі художні
техніки для створення роботи відповідного
жанру;
• лінію горизонту відповідно до задуманої
композиції при створенні пейзажу;
володіє:
• умінням раціонально організовувати робоче місце;
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Зміст навчального матеріалу

Матеріали та техніка виконання (на вибір):
гуаш, акварель, пастель, фломастери, воскові крейди, глина, пластилін, солоне тісто,
папір білий, кольоровий, тонований тощо.
Монотипія, аплікація, колаж (з використанням різнофактурної тканини, кольорових
вирізок з поліграфічної продукції), ліплення, паперопластика, графічні, живописні та
змішані техніки

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
дотримується:
• правил безпечного користування матеріалами та інструментами при виконанні практичних вправ і художньо-творчих завдань

Тема 4. Улюблені сюжети в мистецтві. Художник і театр (8 годин)
Побутові теми в творах мистецтва. Поглиблення умінь у створенні багатофігурної композиції.
Зображення тварин і людей в ілюстраціях
до казок. Передача індивідуальної характеристики казкового персонажа.
Ознайомлення з роботою художників у
театрі, з елементами театру (декорації,
сцена тощо) та їхнім призначенням.
Значення форми, кольору, декору в створенні виразних театральних масок.
Роль театрального костюма в розкритті
образу театрального героя. Узгодження
форми (деталей одягу) з декором.
Різновиди ляльок в театрі та мультиплікації. Конструювання лялькового персонажа.
Використання простої шрифтової композиції під час створення ескізу театральної афіші.
Передавання святкового настрою за допомогою кольору та декору в тематичній
композиції.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Веселе свято», «Спортивні ігри», «Чудесний хор», ілюстрації до казок («Кіт у
чоботях», «Дюймовочка», «Івасик-Телесик» тощо), «Образ дитячого театру», «Театральна маска», «Костюм для театрального
героя», «Костюм до образу Квітки», «Персонаж лялькового театру», «Пальцева голівка», «Афіша до дитячої вистави», «На арені
цирку (клоуни, жонглери, дресирувальники,
фокусники, акробати)» (індивідуальна, групова та колективна форми роботи) тощо.
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Учень/учениця:
аналізує й інтерпретує (на елементарному рівні та за підтримки вчителя):
• живописні й графічні твори на теми побуту;
висловлює елементарні судження про:
• ілюстрацію як малюнок до літературного
твору;
• значення терміна «композиція» та роль
ескізу в створенні композиції;
має елементарне уявлення про:
• професію художників у театрі (декоратор,
костюмер, гример тощо);
• оздоблення одягу (театрального, національного та ін.) декором (вишивкою, аплікацією тощо);
уміє (на елементарному рівні та за допомогою вчителя):
• створювати багатофігурну композицію;
• виділяти головне в композиції (розміром,
розміщенням, кольором, контрастом);
• передавати образність, характер маски
засобами паперопластики;
• передавати індивідуальні характеристики
героїв казок через особливості зовнішніх
ознак та одягу;
• створювати на основі елементарних прийомів трансформації паперу напівоб’ємні
декоративні образи-маски (за умови поетапного керівництва вчителя);
• узгоджувати просту шрифтову композицію з малюнком;
• передавати святковий настрій у тематичній композиції за допомогою кольору та декору;
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3 клас
Зміст навчального матеріалу
Матеріали та техніка виконання (на вибір):
гуаш, акварель, олівці, фломастери, кулькові та гелеві ручки, воскові крейди, пастель,
пластилін, солоне тісто; білий, кольоровий
папір, картон, підручні матеріали тощо.
Аплікація, колаж (з використанням тканини,
кольорових вирізок з поліграфічної продукції), ліплення, об’ємна паперопластика (на
основі простих геометричних тіл), графічні,
живописні та змішані техніки.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
дотримується:
• правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами, ножицями, клеєм;
володіє:
• навичками раціональної організації робочого місця;
• елементарними навичками роботи в колективі.

Узагальнення — 2 години
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

4 КЛАС
Художній образ в мистецтві
35 годин (1 година на тиждень); з них 3 години — резервний час
Ïðîâіäíîþ ëіíієþ ïðîãðàìè 4-ãî êëàñó є ïîíÿòòÿ «õóäîæíіé îáðàç», éîãî òëóìà÷åííÿ íà ïðîïåäåâòè÷íîìó ðіâíі. Ó÷íі ïîâèííі îòðèìàòè ÷іòêå óÿâëåííÿ ïðî
ñïåöèôіêó âèðіøåííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó â ðіçíèõ âèäàõ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.
Âåëèêà óâàãà â ïðîãðàìі ïðèäіëÿєòüñÿ ñïåöèôіöі ñòâîðåííÿ ôàíòàñòè÷íîãî
(êàçêîâîãî) òà ðåàëіñòè÷íîãî îáðàçó, à òàêîæ ðіçíèöі ìіæ äåêîðàòèâíîþ é ðåàëіñòè÷íîþ ìàíåðîþ çîáðàæåííÿ.
Ó 4-ìó êëàñі ðîçøèðþєòüñÿ êîëî âіäîìîñòåé ïðî îñíîâíі æàíðè îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà (ïåéçàæ, ïîðòðåò, íàòþðìîðò, àíіìàëіñòè÷íèé æàíð), âäîñêîíàëþþòüñÿ íàâè÷êè ñòâîðþâàòè (íà åëåìåíòàðíîìó ðіâíі) ñþæåòíî-òåìàòè÷íі êàðòèíè.
Âåëèêà óâàãà â ïðîãðàìі ïðèäіëÿєòüñÿ îçíàéîìëåííþ ç õóäîæíіìè òðàäèöіÿìè ðіäíîãî êðàþ, ðîçøèðþþєòüñÿ êîëî âіäîìîñòåé ïðî äåÿêі îñåðåäêè íàðîäíèõ
õóäîæíіõ ïðîìèñëіâ Óêðàїíè.
Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî ïðîòÿãîì 1–3-ãî êëàñіâ, ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ñèñòåìè çíàíü ç îñíîâ îáðàçîòâîð÷îї ãðàìîòè é öіëіñíîãî õóäîæíüîãî áà÷åííÿ ñâіòó.
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Художній образ у графіці, живописі та скульптурі (8 годин)
Бесіда «Художній образ в мистецтві». Поняття про художній образ в мистецтві.
Специфіка вирішення художнього образу в різних видах образотворчого мистецтва.
Створення художнього образу за допомогою засобів виразності графіки: ліній,
штрихів, крапок, плям.
Значення вибору графічної техніки для
створення виразного художнього образу.
Поглиблення знань про колір як засіб виразності живопису. Створення засобами
кольору певного за характером образу.
Значення вибору живописної техніки для
створення виразного художнього образу.
Форма, колір, декор у створенні певних за
характером (позитивних чи негативних)
образів.
Поглиблення знань про скульптуру, її
види. Особливості створення художнього
образу в об’ємі.
Незвичайні матеріали художника-скульптора. Створення казкового образу з природних матеріалів.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Спогади про літо», «Могутні сосни», «Природні стихії», «Осінній натюрморт», «Кольорові пори року», «Наснивсь мені рожевий
сон», «Синій туман», «Мелодія осені», «Екзотичний птах», «Казкові флотилії», «Кар-
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Учень/учениця:
милується і виявляє (мовленнєвими й
образотворчими засобами):
• емоційне ставлення до краси в природі та
в мистецтві;
• прагнення до власної художньо-творчої
праці;
висловлює судження про:
• художній образ в мистецтві;
вживає (за допомогою учителя):
• у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію (контраст, нюанс, фактура тощо);
має уявлення про:
• основні засоби виразності графіки (лінія,
штрих, крапка, пляма), живопису (колір),
скульптури (об’єм, фактура);
називає:
• види скульптури (кругла, рельєф);
• 1–2 прізвища відомих українських і зарубіжних художників-графіків, живописців та
скульпторів (1–2 їхні твори);
спостерігає та порівнює:
• різницю між круглою скульптурою та рельєфом; між скульптурним зображенням і
живописним (графічним);
аналізує й інтерпретує (на елементарному рівні та за підтримки вчителя):
• твори живопису, графіки, скульптури;
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4 клас
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

навал тварин», «Мешканці казкового лісу», уміє:
• створювати виразні художні образи на
«Веселий лісовик» тощо.
площині за допомогою графічних та живоМатеріали та техніка виконання (на вибір): писних матеріалів;
олівці, фломастери, ручки, гуаш, акварель, • змішувати фарби на палітрі, досягаючи
папір білий і кольоровий, картон, глина, необхідних відтінків кольору;
пластилін, солоне тісто, природні матері- • створювати художній образ в об’ємі конали тощо. Графічні, живописні та змішані структивним чи пластичним способом літехніки, гратографія, гризайль, малюнок плення;
гумкою, монотипія, ліплення, конструюван- дотримується правил:
• техніки безпеки при роботі з різними хуня з природних матеріалів
дожніми матеріалами та інструментами

Тема 2. Художній образ у декоративно-прикладному мистецтві,
архітектурі та дизайні (7 годин)
Відмінність декоративної манери зображення від реалістичної. Особливості декоративного образу (на прикладах творів
народних майстрів Опішні, Косова, Києва, Вінниці тощо).
Ознайомлення з українським народним
мистецтвом петриківського розпису. Композиційне та колірне рішення творів петриківських майстрів.
Народне мистецтво витинанки. Витинанки прості й складені. Значення вісі симетрії при виготовленні витинанки.
Архітектура як будівельне мистецтво. Образ будівлі, її призначення. Створення на
основі асоціацій образу казкового будинку.
Уведення поняття «інтер’єр». Розташування предметів у закритому просторі з
урахуванням межі зламу (підлога — стіна).
Поняття дизайну та художнього конструювання. Створення художнього образу в
техніках паперопластики, оригамі.
Ознайомлення зі шрифтом. Уведення
слів та чисел у декоративно-орнаментальну композицію.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Світ народної іграшки», «Килим-самоліт»,
«Лампа Аладдіна», «Казкова квітка Петриківки», «Вазонова композиція», «Чарівний
палац», «Будинок для казкового персонажа» (пекаря, музиканта тощо), «У селянській
хаті», «Годник казкового героя», «Веселий
ліхтарик», «Незвичайний транспорт», «Святкова листівка», «Новорічне панно» (групова
чи колективна форма роботи) тощо.
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Учень/учениця:

спостерігає, милується та визначає
(мовленнєвими й образотворчими засобами):
• особливості художньо-образної мови творів народних майстрів (глиняної іграшки,
петриківського розпису);
аналізує й інтерпретує (на елементарному рівні та за підтримки вчителя):
• народні твори декоративно-прикладного
мистецтва;
• художні зразки будівельного мистецтва
(архітектури);
має елементарне уявлення про:
• технічні прийоми, основні елементи та
композиційні особливості петриківського
розпису;
• значення форми й декору в творах декоративно-прикладного мистецтва;
• залежність форми будівлі від призначення;
• інтер’єр як внутрішній вигляд споруди;
• способи й прийоми конструювання з паперу;
• прийоми написання слів (чисел) пензлем
(паличкою, пальцем);
знає:
• різницю між конструктивним та пластичним способом ліплення;
• 1–2 прізвища відомих майстрів декоративно-прикладного мистецтва (1–2 їхні твори);
уміє (на елементарному рівні):
• створювати виразну, цілісну декоративну
форму (на площині та в об’ємі);
• створювати декоративну композицію, використовуючи елементи петриківського
розпису;
• враховувати межі зламу поверхонь при
зображенні інтер’єру;
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Зміст навчального матеріалу

Матеріали та техніка виконання (на вибір):
гуаш, акварель, фломастери, ручки, маркери, папір білий, кольоровий, картон, тканина, глина, пластилін, солоне тісто тощо.
Аплікація, колаж, ліплення, конструювання,
орігамі, паперопластика, графічні, живописні та змішані техніки.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
• створювати декоративно-орнаментальну
композицію з уведенням слів і чисел;
дотримується правил:
• техніки безпеки при роботі з різними
художніми матеріалами та інструментами;
прагне:
• прикрашати
середовище
власними
художніми виробами.

Узагальнення — 1 година

Тема 3. Образи природи, тварин, людей у мистецтві (9 годин)
Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайомлення з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше
(картон, гумка, морква, картопля). Уведення поняття «естамп».
Відтворення явищ природи, глибини простору в пейзажному жанрі. Засоби створення художнього образу в пейзажі. Свідомий вибір формату, положення аркуша, межі зламу простору (вище, нижче на
аркуші).
Пропедевтичні відомості про ілюзорне
зближення паралельних горизонтальних
ліній, що йдуть у глибину (річка, доріжка
тощо). Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору та
тону.
Актуалізація знань про колір як засіб вираження настрою у пейзажі. Усвідомлення залежності колірної гами від освітлення.
Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва. Трансформація
форми як засіб створення фантастичного образу.
Виражальні засоби під час створення образів фантастичних істот за мотивами
творів народних художників.
Образи тварин у творах художників-анімалістів. Закріплення понять «пропорції»,
«динаміка», «статика». Зображення фігури тварини (на площині чи в об’ємі) у статичному або динамічному станах.
Образи людей у портретному жанрі. Засоби створення виразного казкового портретного образу.
Засвоєння знань про будову людського обличчя, пропорції фігури. Зображення людини в статичному та динамічному
станах.
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Учень/учениця:
спостерігає, милується та виражає (мімікою, мовленнєвими й образотворчими
засобами):
• емоційне ставлення до краси навколишнього світу та природи, відображеної в пейзажних творах;
• захоплення від сприймання природних
об’єктів (різноманітність і виразність форми, кольору);
використовує у спілкуванні:
• мистецтвознавчі терміни й поняття (колірна гама, колорит, плани (передній, дальній);
аналізує й інтерпретує (на елементарному рівні та за підтримки вчителя):
• твори пейзажного живопису (головним чином стан і настрій природи, палітру кольорів, роль кольору в передачі настрою);
• тематичний зміст пейзажних творів, портретів та анімалістичних картин;
має уявлення про:
• передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору, тону, деталізації;
• ілюзорне зближення паралельних ліній,
спрямованих у глибину відкритого простору;
• залежність колірної гами від освітлення;
• особливості та основні пропорції форми
голови (обличчя) людини і засоби створення виразного портретного образу;
знає:
• основні види образотворчого мистецтва
та поділ живописних творів за жанрами
(пейзаж, натюрморт, портрет тощо);
• основні пропорції фігури людини;
• відмінності у технічних прийомах роботи
гуашевими й акварельними фарбами;
• 1–2 прізвища відомих українських та зарубіжних художників-пейзажистів, анімалістів, портретистів (1–2 їхні твори);
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4 клас
Зміст навчального матеріалу
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Невідома планета», «Караван у пустелі»,
«Подорож на Північ», «Морські фантазії»,
«Свято весняної природи», «Космічні прибульці», «Чудо-Юдо», «Фантастична істота», «Пташка щастя», «Тварини — символи
року», «Мій чотирилапий друг», «Портрет
козака» (Котигорошка, Кирила Кожум’яки
тощо), «Жіночий казковий персонаж» (Снігова королева, Білосніжка тощо), «Веселі
старти» (групова чи колективна форма роботи) тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):
гуаш, акварель, туш, воскові крейди, олівці, фломастери, папір білий, кольоровий,
тонований, картон, пластилін, глина, солоне тісто тощо. Гратографія, плямографія,
штампування, аплікація (з можливим доопрацюванням графічними матеріалами,
витинанням), колаж, ліплення, графічні, живописні та змішані техніки

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
уміє:
• передавати стан природи за допомогою
графічних і живописних засобів виразності;
• відтворювати характерні особливості будови і пластичну виразність (витонченість,
масивність тощо) фігури людини і тварин;
• створювати зображення тварин та людей
у русі;
• використовувати прийоми трансформації
паперу з метою створення виразного художнього образу;
• раціонально, вправно і безпечно працювати з ножицями та іншим необхідним приладдям;
дотримується правил:
• техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами

Тема 4. Образ рідного краю в мистецтві (8 годин)
Узагальнення знань про мову образотворчого мистецтва, його види і жанри.
Ознайомлення з художніми традиціями
рідного краю.
Особливості природного середовища
рідного міста (села). Розвиток спостережливості, зорової пам’яті, вміння сприймати красу природи рідного краю та відтворювати її на площині.
Особливості архітектури рідного міста
(села). Важливість збереження пам’яток
архітектури. Значення вибору формату
для створення виразної врівноваженої
композиції.
Зв’язок архітектури з природним середовищем. Уявлення про ландшафтну архітектуру. Вибір колірної гами, художньої
техніки та манери зображення, визначення композиційного центру під час створення пейзажу.
Розширення уявлень про роботу художника-дизайнера. Ознайомлення з поняттям малих архітектурних форм (ліхтарі,
альтанки, фонтани, лави тощо).
Різноманітність форм металевих виробів. Поняття про ковальське та ливарне
мистецтво. Розвиток навичок створення
ажурних витинанок.
Поняття про оформлення вітрин як один
із різновидів прикладного мистецтва.
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Учень/учениця:
спостерігає, милується та виражає (мімікою, мовленнєвими й образотворчими
засобами):
• емойційне ставлення до краси рідного
міста, села;
розуміє та розкриває (за допомогою вчителя):
• значення образотворчого мистецтва в
житті людей;
• важливість збереження пам’яток архітектури, історії, культури;
• характер художніх образів мистецьких
творів; інтерпретує їх (мовленнєвими й образотворчими засобами);
• значення колірної гами, композиційних
засобів і прийомів у передачі задуму автора;
має уявлення про:
• види і жанри образотворчого мистецтва, його взаємозв’язок з іншими видами
мистецтва;
• основні виражальні засоби образотворчого мистецтва, специфічні інструменти, матеріали, художні техніки;
• художні традиції рідного краю;
• художнє
конструювання
та
роботу
художників-дизайнерів;
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Зміст навчального матеріалу

Прийоми групування різних за розміром
та кольором предметів.
Створення святкового настрою за допомогою кольору та декору в багатоплановій тематичній композиції.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):
«Український рушничок», «Мій рідний край»,
«Неначе писанка село», «Пам’ятки архітектури», «Cтаровинна споруда», «Парки,
сквери, бульвари», «Cадки цвітуть», «Чарівні ліхтарі», «Веселий фонтан», «Металеве мереживо міста (села)», «Вітрини магазинів», «Вулиця рідного села», «Cвяткове
місто» (групова та колективна форми роботи), «Україна — моя Батьківщина» тощо.
Матеріали та техніка виконання
(на вибір):
гуаш, акварель, пастель, туш, воскові крейди, вугілля, фломастери, маркери, ручки,
папір білий, кольоровий або тонований,
картон та інші різнофактурні матеріали
тощо. Аплікація, колаж, витинання, конструювання, паперопластика, графічні, живописні та змішані техніки.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
уміє:
• інтерпретувати зміст творів образотворчого мистецтва, висловлювати естетичне
ставлення до них;
• застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі аналізу, інтерпретації та оцінювання художніх творів;
• втілювати власні почуття та думки у своїй
практичній художній діяльності;
• бачити (при спрямуванні вчителя) недоліки у своїй роботі; виправляти їх за допомогою вчителя;
дотримується:
• правил культури роботи, гігієни та техніки
безпеки під час виконання завдань на уроці
й у самостійній художньо-творчій роботі;
володіє:
• навичками раціональної організації робочого місця;
• елементарними навичками роботи в колективі.

Узагальнення — 2 години
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Додаток 1

Орієнтовний перелік творів образотворчого мистецтва,
рекомендованих для сприймання учнями
Графіка
Øåâ÷åíêî Ò. («Õàòà áàòüêіâ ó ñ. Êèðèëіâêà», öèêë «Æèâîïèñíà Óêðàїíà»); Áåéõóí Ñ. («Êіíü»); Áî÷÷îíі Ó. («Ëåáåäі»); Áðàê Æ. («Ãîëóáè â ïîëüîòі»); Íîëüäå Å.
(«Ïîðòðåò ãîëîâè ðèáàëêè»); Ñåàí Ë. («Ôіãóðà ç ïіâíåì»); Ñïàêàë Ë. («Öèðêîâі
ôóðãîíè»); Ñïàööàïàí Ë. («Êіíü, ùî ñêà÷å»); Ïіêàññî Ï. («Âàçà ç êâіòàìè», «Ñòóäіÿ ñêóëüïòîðà»); Áіëіáіí І. (іëþñòðàöії äî «Êàçêè ïðî öàðÿ Ñóëòàíà»); Íàðáóò Ã.
(іëþñòðàöії äî «Óêðàїíñüêîї àáåòêè» òà іí.); Æóê Ì. («Õðèçàíòåìè»); Êóëü÷èöüêà Î. («Âåðáè âçèìêó», «ßáëóíüêè», «Áóðÿ íàä Àäðіàòè÷íèì ìîðåì», «Ìіñÿöü íà
âîäі»; «Ãóöóëüñüêà çàáàâà», «Âіâöі», «Âîäÿíі ëіëії»); Àäàìîâè÷ Ñ. (іëþñòðàöії äî
òâîðó Ì. Ãîãîëÿ «Âå÷îðè íà õóòîðі áіëÿ Äèêàíüêè», öèêëè «Ó Ñåäíåâі», «Äåðåâà»); Áàçèëåâè÷ À. («Åíåé»); Âàòàãіí Â. («Ðèñü»); Ãíіçäîâñüêèé ß. («Áóê», «Êіò»,
«Ôëàìіíãî», «Ïàïîðîòü»); Êàðàôôà-Êîðáóò Ñ. (іëþñòðàöії äî òâîðіâ Ñ. Âàñèëü÷åíêà «×àðіâíà êíèæêà», Ë. Óêðàїíêè «Ëіñîâà ïіñíÿ», Ò. Øåâ÷åíêà «Êîáçàð»);
Äåðåãóñ Ì. («Âіòåð»); Êàñіÿí Â. («Äåðåâà»); Êîâàëü÷óê Â. (іëþñòðàöії äî äèòÿ÷èõ
êíèæîê); Êîíîí÷óê Ñ. («Äåðåâî êðè÷èòü»); Ëåáєäєâ Â. («Æèðàôà»); Ëåâèöüêèé Ë.
(«Çàìðіÿíà»); Õåéëіê Î. («Çîëîòі âîðîòà», «Àíäðіїâñüêà âóëèöÿ») òà іí.

Живопис
Íàñêåëüíèé æèâîïèñ â ïå÷åðàõ Іñïàíії òà Ôðàíöії («Áіçîíè», «Áèêè» é іí.);
Âàí Ãîã («Ìîðå â Ñåí-Ìàðі», «Îëèâîâèé ãàé», «Ñîíÿõè», «Êèïàðèñè íà òëі çîðÿíîãî íåáà»); Äåãà Å. («Òàíöіâíèöі», «Áàëåðèíà»); Ëåæå Ô. («Áóäіâåëüíèêè»); Ìàëåâè÷ Ê. («Æíèöÿ»); Ìàðê Ô. («Ðóäі êîçóëі»; «Ñèíіé êіíü»); Ìîíå Ê. («Âðàæåííÿ.
Ñõіä ñîíöÿ»); Ïіêàññî Ï. («Õëîï÷èê іç ñîáàêîþ», «Äіâ÷èíêà íà êóëі»); Ñåçàí Ï.
(«Íàòþðìîðò», «Ï’єðî і Àðëåêіí»); Ñèíüÿê Ï. («Ïîðò ç âіòðèëüíèêîì», «Cîñíà
â Ñåí-Òðîïå»); Àéâàçîâñüêèé І. («Ðàíîê», «Áóðÿ», «Êðèæàíі ãîðè»); Øèøêіí І.
(«Ñåðåä äîëèíè ðіâíîї», «Íà Ïіâíî÷і äèêіé», «Êîðàáåëüíèé ãàé»); Âàñíåöîâ Â.
(«Іâàí Öàðåâè÷ íà ñіðîìó âîâêó», «Êèëèì-ñàìîëіò», «Áîãàòèðі», «Òðè öàðіâíè ïіäçåìíîãî öàðñòâà»); Ëåâіòàí І. («Çîëîòà îñіíü», «Âåñíà. Âåëèêà âîäà», «Áåðåçîâèé
ãàé»); Êîñòàíäі Ê. («Áóçîê»); Äåéíåêà Î. («Íà ïіâäíі», «Ëèæíèêè»); Ìàøêîâ І.
(«Îâî÷і і ôðóêòè», «Ãàðáóç»); Åêñòåð Î. («Ñàëîìåÿ»); Ðåðіõ Ì. («Çàìîðñüêі ãîñòі», «Ãіìàëàї»); Ëåâèöüêèé Ì. («Áèêè ïðè çàõîäі ñîíöÿ»); Ìóðàøêî Î. («Äіâ÷èíà
â ÷åðâîíîìó êàïåëþñі»); Òàòëіí Â. («Ïîðòðåò õóäîæíèêà»); Òðóø І. («Ñîñíà íàä
ìîðåì»); Áîé÷óê Ò. («Áіëÿ ÿáëóíі»); Êóðèëàñ Î. («Íà Ãóöóëüùèíі»); Êîâæóí Ï.
(«Íàòþðìîðò»); Êóëü÷èöüêà Î. («Äóá», «Â îáіéìàõ ñíіãó», «Âåðáè ïіñëÿ äîùó»,
«Àâòîïîðòðåò», «Ãóöóëêà Ïàðàíÿ», «Ñîíÿøíèêè», «Ìàêè», «Ãóöóëüñüêå âåñіëëÿ», «Ó ñâÿòî»); Åðäåëі À. («Ìîëîäèöÿ», «Ìóêà÷åâñüêèé çàìîê»); Êîçàê Å. («ßðìàðîê»); À. Ðèëîâ («Ó ãîëóáîìó ïðîñòîðі»); Ïðèéìà÷åíêî Ì. (ñåðії ðîáіò «Äèâíі
çâіðі» òà «Êâіòè»); ßáëîíñüêà Ò. («Ðàíîê», «Çèìîâèé äåíü â Ñåäíåâі», «Ìîëîäà
ìàòіð»); Ïàòèê Â. («Êîðîâàé»); Ñìîëüñüêèé Ã. («Ìіé Êîñìà÷»); Øèøêî Ñ. («Ñîíÿøíèêè», «Ïðîëіñêè»); Øîâêóíåíêî Î. («Ïîâіíü. Êîí÷à-Çàñïà»); Áîêøàé É.
(«Êâіòó÷і ÿáëóíі»); Ìàð÷óê І. («Äî ñîíöÿ îñіíü íàõèëèëàñü»); Àíäðóùåíêî Ì.
(«Ñâÿòèé Ìèêîëàé»); Ãîðäèíñüêèé Ñ. («Ìóçèêè»); Äåìöþ Ì. («×îâíè»); Äîáðîâîëüñüêèé Ä. («Ìîðîçíèé ðàíîê», «Ïå÷åðñüêà Ëàâðà. Çèìîâèé ðàíîê»); Êðàâ÷åíêî Î. («Îñіíü»); Êóçíåöîâ Ï. («Âåðáëþäè. Ìіðàæ»); Êóëіøåíêî Þ. («Âåñíà», «Êâіòó÷èé ñàä», «Ìàêè â Êàðïàòàõ») òà іí.
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Скульптура
Єãèïåòñüêà ñòàòóÿ ïèñöÿ Êàї; Òóòìîñ («Íåôåðòіòі»); Áðàê Æ. («Æóðàâëåïîäіáíà ïòàõà»); Âàòàãіí Â. (ñêóëüïòóðíі çîáðàæåííÿ òâàðèí); Äçèíäðà Ì. («Ìóçèêàíòè»), Єôіìîâ І. («Êіøêà»); Ìàíöó Äæ. («Äіâ÷èíà, ùî ñòîїòü»); Êðóê Ã. «Áàíäóðèñò»; Íåñòåðåíêî І. «Þðіé Çìієáîðåöü» (ðåëüєô); Ëèïîâêà І. («Îëіìïіéñüêèé
âîãîíü»); Ïіí÷óê Î. («Ïåðåìîæåöü») òà іí.

Декоративно-прикладне мистецтво
Äàâíüîãðåöüêèé âàçîïèñ; óêðàїíñüêі ðåãіîíàëüíі ïèñàíêè, êèëèìè, ðóøíèêè,
âèøèâêè, íàðîäíèé îäÿã òà іãðàøêà, ïðèêëàäè ïåòðèêіâñüêîãî ðîçïèñó; íàðîäíà
êàðòèíà «Êîçàê Ìàìàé»; Áàõìàòþê Î. (êåðàìі÷íі âèðîáè); Øêðіáëÿê Þ. (õóäîæíє
äåðåâî); Êóëü÷èöüêà Î. (çàìàëüîâêè íàðîäíîãî îäÿãó òà éîãî åëåìåíòіâ, êèëèìè,
ïðîåêòè âèáіéêè é äåêîðàòèâíèõ øïàëåð); Áіëîêóð Ê. («Êâіòè çà òèíîì», «Ñíіäàíîê», «Áîãäàíіâñüêі ÿáëóêà»); Áіëàñ Ì. («Ëåáåäі ìàòåðèíñòâà», «×îòèðè ïîðè
ðîêó» — òêàöòâî); Áіëîóñ Õ. (âèòèíàíêè); Ìóõà Ì. («Ïàâè÷»); Ïàíêî Ô. («Ïàâè÷і»); Ïàòà Ò. («Ïòàõ íà êàëèíі», «Ïòàõè ó êâіòàõ»); Ïðèéìà÷åíêî Ì. («Ïàâà íà
õìåëþ», «Ñîíÿøíèê æèòòÿ», «Çåëåíèé ñëîí»); Ñêîëîçäðà І. («×óìàöüêèé øëÿõ»,
«Âåñíÿíêè», «Ãóöóëüñüêå ìèñòåöòâî», «Óêðàїíñüêèé ãîïàê» — ðîçïèñ íà ñêëі);
Ñîáà÷êî-Øîñòàê Ã. (íàðîäíèé ðîçïèñ); Õîìà Ï. («Ïіâíèê», «Ãîðëèöÿ», «Ìàìèíі
êâіòè») òà іí.

Архітектура
Єãèïåòñüêі ïіðàìіäè â Ãіçі; äàâíüîðèìñüêèé Êîëіçåé; ðåêîíñòðóêöіÿ Çîëîòèõ
âîðіò ó Êèєâі; çàìêè, ñîáîðè é ïàëàöè Óêðàїíè òà çà êîðäîíîì; âåæі Ëóöüêîãî é
Îñòðîçüêîãî çàìêіâ; äçâіíèöі ñîáîðіâ Óêðàїíè; ìóçåї íàðîäíîї àðõіòåêòóðè і ïîáóòó; íàðîäíå æèòëî â ðіçíèõ іñòîðèêî-åòíîãðàôі÷íèõ ðàéîíàõ Óêðàїíè; «Ëàñòіâ÷èíå ãíіçäî» ó Ãàñïðі (Êðèì); Áóäèíîê ç õèìåðàìè â Êèєâі; Áðåéãåëü Ñ. («Âàâèëîíñüêà âåæà»), Áåêëåìіøåâà І. («Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêà ôîðòåöÿ»), Âëàìіíê Ì.
(«Àðõіòåêòóðíèé ïåéçàæ»); Äðîâíÿê Í. («Ìіñòî Êðèíèöÿ», «Àâòîïîðòðåò íà ôîíі
öåðêâè»); Êóëü÷èöüêà Î. («Äåðåâ’ÿíі öåðêâè», «Ïåðåìèøëü çі ñòîðîíè Çàñÿííÿ»);
Ñâіòîñëàâñüêèé Ñ. («Âіòðÿê»); Ëåâ÷åíêî Ï. («Âіòðÿ÷îê», «Óêðàїíñüêå ñåëî»);
Ñåëüñüêèé Ð. («Ñåëèùå Ðèáà÷å») òà іí.
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Додаток 2

Інтернет-ресурси на допомогу вчителю
http://www.oko.kiev.ua — архітектура і краєзнавство України;
http://www.spadshina.com.ua — українська спадщина;
http://prostir.museum/ — музейний простір України;
http://namu.kiev.ua/ — Національний художній музей України;
http://honchar.org.ua/pro-muzey/ — Український центр народної культури «Музей Івана
Гончара»;
http://www.mundm.kiev.ua/ — Національний музей українського народного декоративного мистецтва;
http://www.derev.org.ua/index.html — дерев’яні храми України;
http://hutsul.museum/ — Національний центр народного мистецтва Гуцульщини і Покуття;
http://www.artofukraine.com — сучасне мистецтво українських художників;
http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp — Лувр (Париж, Франція);
http://www.metmuseum.org — Метрополітен (Нью-Йорк, США);
http://www.hermitagemuseum.org/ — Ермітаж (Санкт-Петербург, Росія);
http://www.khm.at/ — Музей історії мистецтва (Відень);
http://smallbay.ru/default.html — Віртуальний музей живопису;
http://staratel.com/ — напрями живопису;
http://www.abc-people.com/typework/paint/index.htm — мистецтво живопису, художники;
http://artclassic.edu.ru/catalog.asp — колекція «Світова художня культура»;
http://www.artclass.lviv.ua — журнал «Артклас», статті про мистецтво;
http://artdic.ru/index.htm — словник образотворчого мистецтва; художники;
http://www.brainart.ru/vocabulary/19/stil.php — словник з мистецтва й архітектури.

Програму підготували:
Р. Т. Шмагало, керівник творчого колективу, декан факультету історії та теорії
мистецтв Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства,
професор;
Ж. С. Марчук, учитель образотворчого мистецтва гімназії № 290 м. Києва,
учитель-методист, заслужений вчитель України;
І. Б. Вачкова, учитель образотворчого мистецтва Сокільницького
загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів Пустомитівського району
Львівської області, учитель-методист;
О. В. Чорний, учитель образотворчого мистецтва, художньої культури, заступник
директора з виховної роботи Тульчинського загальноосвітнього навчального закладу
І–ІІІ ступенів № 2 Вінницької області, учитель-методист;
М. В. Гнатюк, доцент кафедри мистецьких дисциплін педагогічного інституту
Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, кандидат мистецтвознавства
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