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Передмова
Відділ образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва має 

давні й славні традиції. Це один із найдавніших навчальних підрозділів 
обласного Палацу піонерів, а згодом і Центру творчості дітей та 
юнацтва Галичини, котрий починає свою історію ще з 1951 року.

Педагоги відділу – люди з великим педагогічним досвідом 
роботи, вищою освітою, працюють за авторськими програмами. 

У 2003році з метою систематизації навчання та вивчення більшої 
кількості спеціалізованих дисциплін на базі відділу була заснована 
школа образотворчих мистецтв «АРТ-ДИЗАЙН»,  керівником якої 
є професійний художник, член Національної Спілки Художників 
України Євген Потапов.

 З того часу  відділ складається з гуртків декоративно-ужиткового 
напряму та школи образотворчих мистецтв «АРТ-ДИЗАЙН».

Основним завданням Школи є підготовка дітей та молоді у 
сфері образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва з метою 
продовження їхнього навчання у вищих мистецьких навчальних 
закладах. Цей процес здійснюється диференційовано, відповідно до 
індивідуальних можливостей учнів, з урахуванням їх віку. 

Головна мета школи – органічно поєднати в програмі навчання 
образотворчий та ужитковий напрямки, розвинути в дитині творчу 
фантазію, розуміння пропорцій, співвідношень кольору та форми .

Програма школи «АРТ-ДИЗАЙН» розрахована на 8 років 
навчання:

1-2 класи початкового рівня; 3 -5 класи основного рівня; 6 – 7 
класи вищого рівня; восьмий рік навчання учнів старших класів 
профільної школи передбачає поглиблене вивчення спеціальних 
допрофесійних предметів курсу «Художня культура»

У школі викладаються такі предмети:
рисунок-складний багатоплановий предмет, який закладає 

основи академічної школи; 
живопис – дає можливість опанувати основи кольорознавства 

та різноманітні живописні техніки;
композиція – вивчає гармонійний зв’язок геометричних форм 

різноманітних елементів та  вчить  використовувати основні художні 
засоби виразності;

скульптура – дає можливість учням розвинути просторове 
бачення, відчуття форми, пластику об’ємної  фігури; 
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історія мистецтв – ознайомлює  з  творчим шляхом  визначних 
митців давнини та сучасності та особливості історичних мистецьких 
епох. 

Також  вивчається  один предмет в рік з ужиткового напрямку, а 
саме: в 2 – 3 кл. – малярство на склі, 4 кл. – батик, 5 кл.– ткацтво, 6 
кл.– художня обробка дерева, 7 кл. – графіка, 8 кл. – візуальне 

Багато вихованців школи продовжили свою освіту у профільних 
вищих навчальних закладах та згодом стали професійними 
художниками.

У цьому збірнику зроблено першу спробу підсумувати 
та узагальнити багаторічний досвід роботи педагогів школи 
образотворчих мистецтв «АРТ-ДИЗАЙН». У розділі ІІ є методичні 
рекомендації з досвіду роботи педагогів, які стануть добрим 
допоміжним матеріалом у практичній роботі гуртків позашкільних 
навчальних закладів та загальних шкіл, особливо для молодих 
фахівців.

Структура відділу образотворчого та ужиткового мистецтва
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Структура школи «АРТ-ДИЗАЙН»
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І розділ. Навчальні програми школи образотворчих мистецтв 
«АРТ-ДИЗАЙН» та гуртків відділу

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Живопис»

для підготовчих груп
школи образотворчих мистецтв «АРТ-ДИЗАЙН»

відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Живопис – вид образотворчого мистецтва, специфічною 

особливістю якого є відтворення художніх образів на площині.
На уроках живопису учні знайомляться з кращими живописними 

творами українських та світових художників. Беручи їх творчість за 
зразок і створюють свої власні живописні композиції. 

Програма розрахована на гармонійний розвиток творчої 
особистості учня, знайомить з основними правилами композиції, 
адже композиція – основа художнього твору, який створюється 
такими зображальними засобами, як як лінія, пляма, колір.

Вивчення закономірностей композиції та основ живописної 
грамоти допомагає фахово, з врахуванням творчої індивідуальності 
учня використовувати виразні засоби зображального мистецтва в 
практичній роботі, скорочує шлях пошуку найкращого рішення.

Мета навчання:
- виховання творчої особистості;
- розвиток творчого потенціалу дитини; 
- розвиток художнього смаку;
- засвоєння різних техник живопису;
- розвиток фантазії учня.

Програма по живопису розрахована на 2 роки початкового рівня  
навчання, та основного  рівня –  1 рік навчання.

Групові заняття проводяться один раз на тиждень по 2 години, 
враховуючи теоретичний матеріал та практичні заняття (72 год. на 
рік). Кількісний склад групи 10-12 осіб. Вік дітей  8 – 11 років.    

Окрім основних занять в школі  допускаються індивідуальні 
години (36 год. на рік)

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової державної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і 
світ».
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ 1 РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема Всього 
разом Практ. Теор. Інд. Контроль

1

Знайомство з фарбами і 
кольорами. 
Тема по вибору: «Букет», 
«Осіннє дерево».

14 6 2 6 аналіз,
обговорення

2

Кольори хроматичні, ах-
роматичні. Контраст світ-
ла і тіні. Вправи, компози-
ція за спостереженням.

12 6 2 4 аналіз,
обговорення

3

Багатство та складність 
кольорів в природі. Тема-
тична композиція «Зимові 
фантазії».

12 6 2 4 аналіз,
обговорення

4 Експресивні якості кольо-
ру. Бесіда. Жанр – пейзаж. 14 8 2 4 аналіз,

обговорення
5 Кольори теплі і холодні. 

Тематична композиція. 16 8 2 6 аналіз,
обговорення

6
Нюансні градації кольору. 
Виконання композиції в 
заданій гамі.

14 6 2 6 аналіз,
обговорення

7
Збагачення можливостей 
кольорової палітри (фак-
тура).

14 8 2 4 аналіз,
обговорення

8 Вплив мазка на емоційну 
дію кольору. 12 8 2 2 аналіз,

обговорення
108 56 16 36               

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Знайомство з фарбами і кольорами.
Кольори хроматичні: основні, складові, похідні. Кольоровий 

круг. Контраст по кольору. Змішування. Кольори вписувати в 
попередньо розкреслені клітини. 

Створити вільну композицію «Букет» (натюрморт), «Осіннє 
дерево». 

2. Кольори хроматичні, ахроматичні. Контраст світла і тіні.
Змішування білої, чорної і однієї вибраної фарби. Композиція за 

спостереженнями (пейзаж, натюрморт).
3. Багатство та складність кольорів в природі. Тематична 

композиція «Зимові фантазії».
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Створення гами нейтральних кольорів. Виконання тематичної 
композиції «Зимові фантазії» (техніка виконання: гуаш, ½ листа).

4. Експресивні якості кольору та його емоційна дія.
Бесіда. Поняття тону, доповнення та кольорового контрасту 
На основі попередніх вправ виконати 1 варіант в жанрі (портрет, 

натюрморт, пейзаж, абстрактну композицію).
5. Кольори теплі і холодні.
Психологічна дія теплих і холодних кольорів.
Асоціативна дія кольорів: 
	теплі – вогонь, сонце;
	холодні – річка, небо, лід.
Вправи  ,композиція на вільну тему.
6. Змішування кольорів.
Нюансні градації одного заданого кольору. Зелений колір та його 

виражальний зміст. Натюрморт з натури на зближений колорит. 
7. Збагачення можливостей кольорової палітри за рахунок 

різних фактур.
Роль рельєфу фарбового шару, ефектів накладання фарби на 

фарбу.
Сюжетна композиція «Птахи», «Риби».
8. Вплив мазка на емоційну дію кольору.
Роль мазка у живописі (напрям, величина, частота, мазок різкий, 

плавний).
Пейзаж з виразним настроєм, побудованим з допомогою мазка.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
	Як використовувати отримані знання і технічні навики в 

подальших заняттях живописом.      
	елементарні правила компонування картинної площини.
	 прийоми композиції, такі як: колір, лінія, пляма, крапка.
Учні повинні вміти:
	створювати гармонійні кольорові зіставлення.
	створювати виразні кольорові уклади. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема Всього 
разом Практ. Теор. Інд. Контроль

1
Тема на вибір на основі 
попередньо вивченого 

матеріалу.
14 6 2 6 аналіз,

обговорення

2 Кольоровий контраст, 
контраст форм та фактур. 12 6 2 4 аналіз,

обговорення

3
Тематична композиція 

«Зимові фантазії».
Гризайль

12 6 2 4 аналіз,
обговорення

4 Пуантилізм. Пейзаж 14 8 2 4 аналіз,
обговорення

5
Диптих на вільну тему. 

Обмежена палітра  
(2-4 кольори)

18 8 4 6 аналіз,
обговорення

6 Інтерпретація простих форм. 
Площинна передача 14 6 2 6 аналіз,

обговорення

7
Замальовки рослин з натури 

та рослинних мотивів з 
наглядового матеріалу.

14 8 2 4 аналіз,
обговорення

8 Підсумкове заняття. 
Формування  експозиції 10 8 2 аналіз,

обговорення
108 56 16 36                                                                                     

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.Тема на вибір на основі попередньо вивченого матеріалу.
На основі попередньо вивчених технологічних особливостей та  

живописних технік створити роботу формату А3, А2 на довільну тему.
2.Кольоровий контраст, контраст форм та фактур.
На основі наглядового матеріалу (академічні і абстрактні роботи 

різних мистецьких епох) пояснити поняття контрасту. Виконати   
вправи  на форматі А3.

3.Тематична композиція «Зимові фантазії». Гризайль.
Специфіка роботи  з обмеженою  палітрою. Передача зимового 

колориту у  відтінках сірого  (можливо  додавання  одного кольору). 
4. Пуантилізм, оптичне змішування. Пейзаж.
На основі наглядового матеріалу ознайомлення з технікою 

пуантилізму та оптичним змішуванням. Виконання роботи, 
використовуючи спрощені природні форми на тему «Пейзаж»
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5.Диптих на вільну тему. Обмежена палітра(2-4 кольори).
Виконання роботи з використанням  обмеженої палітри. 

Підкреслення комбінаціями кольорів емоційного забарвлення 
роботи. Композиційне рішення-диптих.

6.Інтерпретація простих форм. Площинна передача.
На основі вибраних учнем предметів (глечики, фрукти, горнятка, 

ляльки, горщики), створити  композицію з  простих площинних 
форм, локальний колір, пряме освітлення. 

7.Замальовки рослин з натури та рослинних мотивів з 
наглядового  матеріалу.

Ескізування, робота з живими квітами, фруктами, етюди, 
короткочасні замальовки. Матеріали – гуаш, акварель, кольорові 
олівці.

8. Підсумкове заняття. Формування експозиції.
Доопрацювання робіт, підведення підсумків, аналіз та 

систематизація набутих знань. Формування експозиції .

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
	Як використовувати отримані знання і технічні навики в 

подальших заняттях живописом.      
	 елементарні правила компонування картинної площини.
	 прийоми композиції, такі як: колір, лінія, пляма, крапка.
Учні повинні вміти:
	створювати гармонійні кольорові зіставлення
	передавати багатство тональних градацій одного кольору
	створювати виразні кольорові уклади 
	оперувати засобами оптичного змішування 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема Всього 
разом. Практ. Теор. Інд. Контроль

1 Натюрморт з трьох фігур. 
академічна передача. 14 6 2 6 аналіз,

обговорення

2
Кольори хроматичні, Контраст 

світла і тіні. Багатофігурна  
композиція.

12 6 2 4 аналіз,
обговорення

3
Багатство та складність 

кольорів в природі. Осінні 
замальовки, зимові пейзажі.

12 6 2 4 аналіз,
обговорення

4
Експресивні якості кольору. 

Композиційні засоби 
виразності  емоційного стану

14 8 2 4 аналіз,
обговорення

5
Кольори теплі і холодні. 
Складна багатофігурна 

композиція.
18 8 4 6 аналіз,

обговорення

6 Композиція  за мотивами  
творчості М.Приймаченко 14 6 2 6 аналіз,

обговорення
7 Вільна тема 14 8 2 4 аналіз,

обговорення
8 Підсумкове заняття. 10 8 2 аналіз,

обговорення
108 56 16 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.Натюрморт  з трьох фігур. Академічна передача.
Комбінація простих форм. Творча інтерпретація. Робота 

локальними плямами, мазком .
2.Кольори хроматичні, Контраст світла і тіні. Багатофігурна  

композиція.
Робота на основі співвідношень світла і тіні  на тему «Місячне 

сяйво», використання силуету.
3.Багатство та складність кольорів в природі. Осінні 

замальовки, зимові пейзажі.
Ескізування, робота з наглядовим матеріалом, етюди, короткочасні 

замальовки. Матеріали – гуаш, акварель , кольорові олівці.
4.Експресивні якості кольору. Композиційні засоби 

виразності  емоційного стану.
Робота з кольоровою плямою. Поєднання кольору і форми, як 

один з  живописних засобів виразності.
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5.Кольори теплі і холодні. Складна багатофігурна композиція.
Робота над поєднанням теплих та холодних кольорів, передача 

динамічної емоційної композиції  кольоровими плямами.
6.Композиція  за мотивами  творчості М.Приймаченко.
Розгляд наглядового матеріалу, розробка композиції, 

колористики, рослинних мотивів. Робота над передачею 
характерного декоративного образу.

7.Вільна тема
Розробка ескізу, виконання роботи на вільну тему, формат А2, 

матеріали довільні (кольорові олівці, гуаш, акварель)
8.Підсумкове заняття.
Доопрацювання робіт, підведення підсумків, аналіз та 

систематизація набутих знань. Формування експозиції.
                                   

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
	Як використовувати отримані знання і технічні навики в 

подальших заняттях живописом.      
	 елементарні правила компонування картинної площини.
	 прийоми композиції, такі як: колір, лінія, пляма, крапка.
Учні повинні вміти:
	створювати гармонійні кольорові зіставлення
	 передавати багатство тональних градацій одного кольору
	створювати виразні кольорові уклади 
	оперувати засобами оптичного змішування 
	добитись багатства кольорових відтінків і ефектів за рахунок 

різних способів накладання фарби

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Методичні вказівки з курсу «Основи композиції прикладного та 

декоративного мистецтва». – Львів: ЛДІПДМ, 1990.
2. Програма для дитячих художніх шкіл та художніх відділів шкіл 

мистецтв. - Львів, 1994.
3. Шорохов Є.В. Основи композиції, 1979.
4. Цойгнер Г. Вчення про колір, 1973.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Композиція»

для підготовчих груп
школи образотворчих мистецтв «АРТ ДИЗАЙН»

відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Композиція – складова частина всіх видів мистецтва. Походить 

від латинських слів com – взаємно і positito – розміщення, тобто 
взаєморозміщення. Композиція – це об’єднання художніх елементів 
у єдине ціле, що становить художній твір. Однією з умов художньої 
виразності творів є композиційна якість. Вона складається з 
гармонійності, співрозмірності та цілісності, що є важливим 
фактором естетичної досконалості творів і засвідчує професійну 
майстерність і самобутню творчість автора.

На уроках учні ознайомлюються з кращими творами українських 
та світових художників, беручі їх творчість за зразок і створюючи 
свої власні композиції. 

Програма розрахована на гармонійний розвиток творчої 
особистості учня, знайомить учня з основними правилами композиції, 
адже композиція – основа художнього твору, який створюється 
такими зображальними засобами, як лінія, пляма, колір. 

Власне композиційними засобами в першу чергу художник 
розкриває ідею твору, підкреслює основне і головне в творі, вводить 
глядача в світ переживань і роздумів. Вивчення закономірностей 
композиції та основ живописної грамоти допомагає фахово, з 
врахуванням творчої індивідуальності учня використовувати виразні 
засоби зображального та декоративно-прикладного мистецтва в 
практичній роботі, скорочує шлях пошуку найкращого рішення.

Мета навчання:
- виховання творчої особистості;
- розвиток творчого потенціалу дитини;
- розвиток художнього смаку;
- опанування нових технік;
- розвиток фантазії учня.
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Програма по композиції розрахована на другий рік початкового 
рівня та перший рік основного рівня навчання школи образотворчих  
мистецтв «АРТ ДИЗАЙН».

Групові заняття проводяться один раз на тиждень по 2 години, 
враховуючи теоретичний матеріал та практичні заняття (72 год.на 
рік). Кількісний склад групи 10-12 осіб. Вік дітей  8 – 9 років. Окрім 
основних занять в школі  допускаються індивідуальні години (36 
год. на рік)

Програма складена із урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової державної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і 
світ».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ ІI РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема Всього 
разом Практ. Теор. Інд. Контроль

1

Організація площини 
картини. Поняття лінії, 
плями і розташування в 
межах картини. Вправи.

16 8 2 6 аналіз,
обговорення

2 Ритми в природі і мистецтві. 
Ритмічні композиції. 16 8 4 4 аналіз,

обговорення
3 Зв’язок форми з декором. 12 6 2 4 аналіз,

обговорення

4
Види контрастів (величина, 

форма,  колір, ритм). 
Вправи.

18 10 2 6 аналіз,
обговорення

5
Тематична композиція 

побудована на ритмах, як 
головному засобі вираження.

20 10 4 6 аналіз,
обговорення

6 Симетрія і асиметрія  в 
природі і мистецтві. 14 6 2 6 аналіз,

обговорення
7 Підсумкове заняття. Вільна 

тема. 12 8 4 аналіз,
обговорення

108 56 16 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Організація площини картини. Поняття «рами», «здорової 

ваги», плями, лінії і їх  розташування в межах рами.
Вправи на врівноважене заповнення площини. Рівновага 

лінії, плями. На основі заданої викладачем плями учень повинен 
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заповнити площину довільними плямами на асоціацію. Учень 
доповнює композицію деталями так, щоб вона набрала тематичного 
вигляду. Гуаш, 1/8 листа.

2. Ритми в природі і мистецтві.
Виховання сприйняття навколишнього світу.
Завдання №2. Бесіда. Поняття ритму. Ритми в природі:зміна пір 

року, біг та ін. Ритми регулярні та нерегулярні.
Вправа №1. Виділення елементів ритму, відображення характеру 

чергування. Заповнення площини узагальненим ритмовим 
фактурним рисунком. 1/8 листа, чорно-білі засоби. Тематична 
композиція «Ліс», «Акваріум», «Крона безлистого дерева». Гуаш, 
туш, ¼ листа.

3. Вивчення природних ритмів.
Завдання №3. Бесіда про зв’язок форми з декором в природі і на 

прикладі творів декоративно-прикладного мистецтва. Кераміка.
Заповнити всю поверхню керамічної вази задуманими 

елементами декору. Гуаш, ¼ листа.
Варіант 2. Проектування і виконання декору писанки.
4. Види контрастів.
Контраст за величиною, формою, кольором. Вправи на довільну 

тему, використовуючи предмети живої, неживої природи. Гуаш, туш, 
¼ листа.

5. Тематична композиція побудована на ритмах, як головному 
засобі вираження.

Пропоновані теми: «Весняні птахи», «Квітучі сади», «Польові 
роботи», «Яхт-клуб». Пошуки композиції, ескізні варіанти, в якій 
елементи будуть творити різні комбінації ритмів (ритми різні по 
масі: груп людей, птахів, різних дрібних, великих деталей). Гуаш, 
туш, ½ листа.

6. Симетрія і асиметрія  в природі і мистецтві.
Завдання №6. Площина асиметрична композиція з рослинних 

мотивів. Теми: «Квіти ростуть», «Мальви», «Соняшники». 
Використати умовне членування площини по вертикалі (тональне 
та кольорове) і узагальнене зображення квітів та листя. Обмежена 
палітра 2-3 кольори. Гуаш, туш, ¼ листа. Організація композиції 
через ритмову рівновагу.
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7. Підсумкове заняття. 
Вільна тематична композиція. Пошуки композиції в ескізі.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
– елементарні правила компонування картинної площини; 
– гармонійне співвідношення форми і декору;
– основні закономірності побудови площинного образу.
Учні повинні вміти :
- вільно володіти прийомами композиції;
- володіти такими поняттями як: гармонія між лінією, плямою, 

крапкою;
- використовувати прийоми рівноваги, ритму, контрасту 

величин.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема Всього 
разом Практ. Теор. Інд. Контроль

1

Організація площини 
картини. Поняття лінії, 
плями і розташування в 
межах картини. На тему 

«Літні канікули»

16 8 2 6 аналіз,
обговорення

2 Ритми в природі і мистецтві. 
Контраст ритмів. 16 8 4 4 аналіз,

обговорення

3
Зв’язок форми з декором. 
Об’ємна фактура, довільні 

матеріали.
2 6 2 4 аналіз,

обговорення

4

Види контрастів. 
Підкреслення кольоровим 

контрастом емоційного 
забарвлення композиції.

18 10 2 6 аналіз,
обговорення

5 Багатофігурна композиція. 20 10 4 6 аналіз,
обговорення

6 Вільна тема, обмежена 
кольорова гама . 14 6 2 6 аналіз,

обговорення
7 Підсумкове заняття. Вільна 

тема. 12 8 4 аналіз,
обговорення

108 56 16 36 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.Організація площини картини. Поняття «рами», «здорової 

ваги», плями, лінії і їх  розташування в межах рами.
 Вправи на врівноважене заповнення площини. Рівновага лінії, 

плями. На основі заданої викладачем  теми «Літні канікули» учні 
створюють жанрову  композицію.

2.Ритми в природі і мистецтві. Контраст ритмів
Виховання сприйняття навколишнього світу .
Бесіда. Поняття ритму. Ритми в природі. Ритми регулярні та 

нерегулярні.
Виділення елементів ритму, відображення характеру чергування. 

Підкреслення контрастів.
3.Вивчення природних ритмів.
Бесіда про зв’язок форми з декором в природі і на прикладі творів 

декоративно-прикладного мистецтва. Замальовки та інтерпретація.
4.Види контрастів.
Контраст за величиною, формою, кольором. Вправи на довільну 

тему, використовуючи предмети живої, неживої природи. Гуаш, туш, 
¼ листа.

5.Тематична композиція побудована на ритмах, як головному 
засобі вираження.

Пошуки композиції, ескізні варіанти, в якій елементи будуть 
творити різні комбінації ритмів (ритми різні по масі, груп людей, 
птахів, різних дрібних, великих деталей).  Гуаш, туш, ½ листа.

6.Вільна тема, обмежена кольорова гама .
Площинна асиметрична композиція з рослинних мотивів. 

Обмежена палітра 2-3 кольори. Гуаш, туш, ¼ листа. 
Організація композиції через ритмову рівновагу.
7.Підсумкове заняття.
Вільна тематична композиція. Завершальний етап роботи. 

Підведення підсумків, підготовка робіт до експозиції.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати :
	правила компонування картинної площини ; 
	гармонійне співвідношення форми і декору ;
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	основні закономірності побудови площинного образу.
Учні повинні вміти :
	вільно володіти прийомами композиції ;
	володіти такими поняттями як: гармонія між лінією, плямою, 

крапкою;
	використовувати прийоми рівноваги, ритму, контрасту 

величин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Методичні вказівки з курсу «Основи композиції прикладного 

та декоративного мистецтва». – Львів: ЛДІПДМ, 1990.
2. Програма для дитячих художніх шкіл та художніх відділів 

шкіл мистецтв. -   Львів, 1994.
3. Шорохов Є.В. Основи композиції, 1979.
4. Цойгнер Г. Вчення про колір, 1973.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Малярство на склі»

школи образотворчих мистецтв «АРТ ДИЗАЙН»
відділу образотворчого та ужиткового мистецтва 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Здавна серед народу побутував малюнок на склі. На Україні він 

поширився в ХІХ ст. Переважно в західних регіонах, зокрема на 
Буковині, Галичині, Гуцульщині, Закарпатті. Живопис українських 
майстрів адаптувався і набув самобутніх рис. Ікони на склі, написані 
без дотримання церковних приписів, пов’язувались не тільки з 
релігією, а й з народним побутом і призначалися для інтер’єрів 
сільських хат.

Малярство на склі несе багаті мистецькі традиції нашого народу 
і має повне право на існування поряд з іншими видами декоративного 
мистецтва в додатковій освіті школярів.

Живопис на склі міг би бути легко опанованим і цікавим видом 
художніх робіт для дітей середнього шкільного віку. Перевагою 
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цього виду мистецтва є те, що основний матеріал – скло, недорогий 
і доступний. Олійні, темперні фарби, гуаш, а також туш, перо або 
пензлі – нескладне обладнання.

Протягом року діти вивчають основи загальної та спеціальної 
композиції, знайомляться з техніками виконання малярства 
на склі, а також з історією виникнення цього виду мистецтва, 
виконують тематично-практичні та учбові завдання. Знайомляться 
з оригінальними творами народних майстрів, відвідуючи музеї та 
виставкові зали міста. Відтворюють певні твори у копіях. 

Приміщення має бути просторим, з хорошим денним і вечірнім 
освітленням. Учбові місця слід організувати таким чином, щоб діти 
сиділи вільно і не заважали один одному.

Програма по малярству на склі розрахована на другий рік 
початкового рівня та перший рік основного рівня навчання школи 
образотворчих мистецтв «АРТ ДИЗАЙН».

Групові заняття проводяться один раз на тиждень по 2 години, 
враховуючи теоретичний матеріал та практичні заняття (72 год.на 
рік). Кількісний склад групи 10-12 осіб. Вік дітей  8 – 9 років. Окрім 
основних занять в школі  допускаються індивідуальні години (36 
год. на рік)

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і світ». 

Основною метою програми являється розвиток художньо 
– творчих здібностей учнів, формування інтересу до витоків і 
традицій народу. На основі здобутих знань і навиків вдосконалювати 
техніку письма та сприяти розвитку сучасного малярства на склі. 
Привчати дітей працювати самостійно, розвивати зорове сприйняття 
навколишнього середовища, чуття кольору, характерні особливості 
предметного світу.

Починаючи практичні заняття, керівник має ознайомити дітей з 
правилами техніки безпеки даного напрямку і провести інструктаж.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№
п/п Тема

Кількість годин Контроль
Всього 
практ. 
теор.

Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття. Історія 

виникнення живопису на склі в 
Україні.

2 - 2 - Опитування

2
Матеріали та інструменти, що 
використовуються в малярстві 

на склі.
4 2 2 2 Опитування

3
Відвідування музеїв: 

історичного, етнографії та 
художніх промислів.

4 - 4 4 Опитування 

4 Копії старих побутових ікон. 8 8 - 4 Оцінювання 
5 Знайомство з основами 

кольорознавства. 6 4 2 2 Опитування

6 Знайомство з орнаментом та 
основами композиції. 8 6 2 2 Оцінювання

7
Поетапність роботи малярства 

на склі.
І. Підготовчий період

10 8 2 4 Оцінювання

8 ІІ. Живопис на склі 12 10 2 4 Оцінювання
9 ІІІ. Завершення роботи 6 6 - 4 Оцінювання

10

Виконання композиції у 
вивченій техніці, на вільну 

уяву:
– «Моя Україна, рідна земля, я 

з нею повязую долю свою»
– Святкова композиція «Ой, 
хто, хто Миколая любить»
– Вправи на уяву «Золота 
осінь», «Прийшла зима», 

«Новорічна ніч», «Мої зимові 
зимові канікули»

10 8 2 6 Оцінювання

11
Підсумкове заняття: підсумок 
роботи за період навчального 

року
2 2 - 4 Оцінювання

72 54 18 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ. Учні знайомляться з програмою навчання, історією 

виникнення живопису на склі, творами відомих народних і 
професійних майстрів України.
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Наочно розглядають роботи своїх попередників, що зберігаються 
у фонді класу.

2. Основний матеріал, що використовується в малярстві – скло 
– недорогий і доступний. Олійні чи темперні фарби – нескладне 
обладнання. Інструментом служать учнівські пера для обробки 
контуру тушшю і пензлі для фарб.

3. Екскурсія в музеї: етнографії та художніх промислів, 
історичний, де учні нашої школи кожного року експонують свої 
роботи.

4. Навчально-практичне завдання – копії побутових ікон. Ікони 
на склі, написані без дотримання церковних приписів, пов’язувались 
не тільки з релігією, а й з народним побутом, і призначалися для 
інтер’єрів сільських хат.

5. Діти знайомляться з основами кольорознавства. Хроматичні та 
ахроматичні кольори, колірне коло, теплі і холодні кольори, колірні 
відтінки.

6. Знайомство з орнаментом та основами композиції. Види 
орнаментів. Композиційні засоби та прийоми. Пейзажний жанр, 
освоєння глибини простору (плановості), статика та динаміка.

7. Етапи виконання живописної композиції на склі:
Підготовчий етап – вибір теми та ескізні пошуки, виконання 

робочого ескізу, добір кольорової палітри, підготовка скла (вирізка 
скла, знежирення).

8. Другий етап – робота над живописною композицією:
Живопис на склі – виконання контурного рисунку, нанесення 

елементів декору дрібних деталей, заповнення малюнку кольором, 
замальовка тла та збагачення роботи підкладками (фольгою, 
кольоровим папером).

9. Третій етап – завершення роботи та її оформлення:
	вибір матеріалу для рамки;
	виготовлення рамки, що підкреслює задум і надає роботі 

довершеного вигляду;
	робота  над створенням експозиції.
10. Виконання композиції у вивченій техніці.
	«Моя Україна, рідна земля, я з нею пов’язую долю свою»;
	Святкова композиція «Ой, хто, хто Миколая любить»;
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	Вправи по уяві «Золота осінь», «Прийшла зима», «Новорічна 
ніч», «Мої зимові  канікули».

11. Оцінювання навчальних досягнень учнів проходить в 
підсумковому занятті наприкінці кожного півріччя навчального року 
і передбачає підсумок виконаних художніх композицій в класі.

Основним критерієм підсумку роботи вчителя і учнів являється  
виставка.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 правила техніки безпеки при виконанні художніх робіт;
•	 санітарно-гігієнічні правила;
•	 історію виникнення живопису на склі, технологію 

виконання і застосування;
•	 традиційні українські ікони на склі та техніку вітражу;
•	 орнамент і колорит живопису на склі;
•	 техніку і послідовність виконання малярства.
Учні повинні вміти:
•	 користуватись відповідною літературою та іншим 

методичним матеріалом;
•	 виконувувати техніку малярства як олійними, так і 

темперними фарбами.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№
п/п Тема

Кількість годин Контроль
Всього 
практ. 
теор.

Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття. Історія 
виникнення сучасного 

живопису на склі в Україні.
2 = 2 - Опитування

2 Творче завдання на тему 
«Літо»диптих 8 8 - 4 Опитування 

3 Копії старих вітражів. 28 24 4 4 Оцінювання 

4
Виконання композиції у 

вивченій техніці, на тему:
Великдень

32 28 4 6 Оцінювання

5 Підсумкова робота 2 - 2 4 Оцінювання
72 60 12 36
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ. Учні знайомляться з історією виникнення живопису на 

склі та вітражу, творами відомих народних і професійних майстрів 
України. Наочно розглядають роботи своїх попередників, що 
зберігаються у фонді класу.

2. Творче завдання на тему «Літо», диптих. Розробка ескізів. 
Спроба створення комплексної композиції з двох складових, підбір 
кольорових співвідношень.

3. Копії класичних вітражів. Теоретична база. Розгляд 
наглядового матеріалу,ознайомлення з технікою та колористикою, 
властивостями скла. Відтворення зразка.

4. Виконання композиції у вивченій техніці, на тему: «Великдень». 
Вивчення особливостей орнаментики регіонів України. Виконання 
розпису.

5. Підсумкова робота. Техніка на вибір. Розробка складно- 
сюжетної композиції.
                   

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 правила техніки безпеки при виконанні художніх робіт;
•	 санітарно-гігієнічні правила;
•	 історію виникнення живопису на склі, технологію виконання 

і застосування;
•	 традиційні українські ікони на склі та техніку вітражу;
•	 орнамент і колорит живопису на склі;
•	 техніку і послідовність виконання малярства.
Учні повинні вміти:
•	 користуватись відповідною літературою та іншим 

методичним матеріалом;
•	 використовувати техніку малярства як олійними так і 

темперними фарбами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Виноградова Г. Малювання з натури. - К.: Рад. Школа, 1976. - 56 с.
2. Свид С., Проців В. Художні техніки. - К.: Рад. Школа, 1977. - 78 с.
3. Шейко О. Чарівний світ живопису на склі - дітям // Мистецтво та 
освіта. -  2002. - №3. - С. 22-26.



25

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмету «Ліпка»

 школи образотворчих мистецтв «АРТ-ДИЗАЙН»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основними завданнями цієї програми є розвинути творчі 

здібності, розбудити в дітях потребу художнього вираження в 
пластиці, ознайомити дітей з історичними зразками світової 
культури, мистецтвом сучасних художників, народною творчістю.

Завданням педагога є допомогти дітям розкрити творчі 
можливості, розвинути цілеспрямованість у досягненні творчого 
задуму, а також ознайомити дітей з різними видами техніки.

Мета: виявити індивідуальні здібності кожного учня, вміння 
бачити і втілювати в матеріалі предмети навколишнього середовища. 
Ознайомити з поняттям об’єму, пропорцій, композиції, руху, рельєфу.

В першому півріччі діти ознайомлюються з матеріалом(глиною), 
з новою для них можливістю створити об’ємну пластику, з 
методами та технікою виконання скульптури чи ужиткової кераміки. 
Відкривають поняття пропорцій, об’єму круглої скульптури, ритму, 
орнаменту, співвідношення форми у природі, руху. Важливим 
при цьому є демонстрування дітям зразків народної творчості та 
мистецтва світової культури.

Педагог повинен враховувати вікові особливості дітей, 
використовувати ігрові бажання, казкову тематику для об’ємного 
зображення, прості стереометричні форми: куля, куб, циліндр – 
віднайти їх схожість в оточуючій природі та за допомогою цих 
простих форм спробувати створити фігурку.   

Даючи завдання, педагогові варто виконувати його разом з 
дітьми, особливо на перших заняттях. Це допомагає подолати 
невпевненість, несміливість і одночасно допомагає викладачу 
розпізнати можливості  дитини.

У другому півріччі важливо більше приділяти уваги композиції, 
ескізуванню, також поглиблювати отримані навики. Не потрібно 
зосереджуватись на деталізації (анатомії), але, дотримуючись 
пропорцій, створити виразний образ. Одночасно розвивати 
асоціативно-образне мислення, поступово ускладнюючи завдання. 
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Діти ліплять з пам’яті тварин чи людей і головним завданням є 
передати загальну форму і характер. Також виявляють декоративний 
початок форми, геометричні основи, утилітарне призначення виробу. 
Дуже важливими є індивідуальні заняття, які дають можливість 
більш детально опрацювати окремі теми, завдання.

Програма  розрахована на 1-2 роки початкового рівня,  перший  
рік основного  рівня з тижневим навантаженням 2 год.+1інд.год. (72 
год. +36 інд.= 108год. на рік).  

Кількісний склад групи 10-12 осіб.  Вік дітей 6-9 років.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Техніка безпеки. 

Ознайомлення з матеріалом і 
його властивостями.

14 6 2 6 опитування

2
Різноманітність форм 
в природі. Контраст і 

співвідношення форм.
12 6 2 4 огляд робіт, 

обговорення

3
Ліпка методом розкачування 

пласта і створення з нього 
повного об’єму.

12 6 2 4 огляд робіт, 
обговорення

4 Ліпка методом «шнурованої» 
кераміки. 14 8 2 4 огляд робіт, 

обговорення

5
Анімалістика. 

Виразне зображення форми. 
Статика.

16 8 2 6 огляд робіт, 
обговорення

6
Фігура людини. 

Виразне зображення форми. 
Статика

14 6 2 6 огляд робіт, 
обговорення

7

Анімалістика. 
Виразне художнє 

зображення форми  
в стані руху. 

Динаміка

14 8 2 4 огляд робіт, 
обговорення

8 Рельєф. 12 8 2 2 огляд робіт, 
обговорення

Всього 108 56 16 36
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з матеріалом і його 

властивостями.  
Бесіда про матеріал (глину): різновиди, колір, пластичні якості, 

як сушимо, випалюємо, фарбуємо. Що можна зробити з глини. 
Матеріал: глина. 
Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості.
Тема 2: Різноманітність форм у природі. Контраст і 

співвідношення форм. 
Куля, куб, циліндр, конус – основні стереометричні форми. 

Шукаємо їх схожість з елементами оточуючої природи. 
Матеріал: глина.
Мета: відчути, знайти співвідношення форм. Контраст об’ємів 

і форм.  
Тема 3: Ліпка методом розкачування пласта і створення з 

нього повного об’єму.
Демонстрування творів народних майстрів. Ліпка  зооморфних 

форм.
Матеріал: глина
Мета: Створити образну форму іграшки, посудини через 

оволодіння традиційними методами роботи з глиною.
Тема 4: Ліпка методом «шнурованої» кераміки.
Демонстрування творів народних майстрів, пластики стародавніх 

культур. 
Матеріал: глина.
Мета: Оволодіння традиційними методами роботи з глиною.
Тема 5: Анімалістика. Виразне зображення форми. Статика.
Співбесіда про різноманітність форм тваринного світу.  

«Зоопарк», ліпка тварин з цілого формованого куска глини методом 
відсікання зайвого.

Матеріал: глина.
Мета: Створення характерного образу. Дотримання пропорцій, 

співвідношення об’ємів.
Тема 6: Фігура людини. Виразне зображення форми. Статика
Спроба ліплення фігурки людини. Дотримання пропорцій, але 

без деталізації. 
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Матеріал: глина, папір та клей.
Мета: Створити характерний образ. Приділяємо увагу 

ескізуванню, побудові композиції.
Тема 7: Анімалістика. Виразне художнє зображення форми в 

стані руху. Динаміка.
Співбесіда за темою з демонстрування творів. Використання 

казкової тематики. 
Матеріал: глина, стеки.
Мета: Створити гостро характерний образ. Закріпити отримані 

навики.
Тема 8: Рельєф.
Співбесіда з показом сюжетних рельєфів середньовічної Русі, 

Вірменії, Грузії про вираження в них ідей войовничого подвигу 
боротьби за рідну землю. 

Матеріал: гіпсові плитки, акварель
Мета: Виразити ідею військового подвигу через пласти, фігури, 

одяг, відповідні образній ідеї, зброї.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 можливості матеріалу (глини);
•	 шо таке пропорційне співвідношення форм та об’ємів; 
•	 що таке контраст об’ємів і форм;
Учні повинні вміти
•	 створити образну форму іграшки, посудини через оволодіння 

традиційними методами роботи з глиною;
•	 володіти традиційними методами роботи з глиною;
•	 створити характерний образ. Приділяти увагу ескізуванню, 

побудові композиції;
•	 виразити   власну творчу  ідею  через пласти, фігури, одяг, 

відповідні образній ідеї.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Техніка безпеки. 

Ознайомлення з матеріалом і 
його властивостями.

14 6 2 6 опитування

2 Ліпимо натюрморт: 
«фрукти», «овочі». 12 6 2 4 огляд робіт, 

обговорення
3 Ліпка декоративної вази 

методом загортання пласта 12 6 2 4 огляд робіт, 
обговорення

4
Створення мисочки, горщика 

методом «шнурованої» 
кераміки.

14 8 2 4 огляд робіт, 
обговорення

5

«Зоопарк», ліпка тварин з 
цілого формованого куска 
глини методом відсікання 

зайвого.

16 8 2 6 огляд робіт, 
обговорення

6
«Вертеп», «Різдво». 

Створення композицій з 
кількох фігурок.

14 6 2 6 огляд робіт, 
обговорення

7 Використання казкової 
тематики 14 8 2 4 огляд робіт, 

обговорення

8
«Георгій – змієборець». 

Методом поглиблення фону 
без надмірної подрібненості. 

12 8 2 2 огляд робіт, 
обговорення

Всього 108 56 16 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з матеріалом і його 

властивостями.
Бесіда про матеріал (глину). Демонстрування пластики різних 

культур, епох, народів. Виконання робіт: «лялька», «пташка» і т.п.
Матеріал: глина.
Мета: Зацікавити учнів розпізнати можливості матеріалу.
Тема 2: Різноманітність форм у природі. Контраст і 

співвідношення форм.
Ліпимо натюрморт: «фрукти», «овочі».
Матеріал: глина.
Мета: відчути, знайти співвідношення форм. Контраст об’ємів 

і форм.  
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Тема 3: Ліпка методом розкачування пласта і створення з 
нього повного об’єму.

Ліпка декоративної вази методом загортання пласта.
Матеріал: глина
Мета: Створити образну форму іграшки, посудини через 

оволодіння традиційними методами роботи з глиною.
Тема 4: Ліпка методом «шнурованої» кераміки.
Створення мисочки, горщика методом «шнурованої» кераміки.
Матеріал: глина.
Мета: Оволодіння традиційними методами роботи з глиною.
Тема 5: Анімалістика. Виразне зображення форми. Статика.
Співбесіда про різноманітність форм тваринного світу. 

«Зоопарк», ліпка тварин з цілого формованого куска глини методом 
відсікання зайвого.

Матеріал: глина.
Мета: Створення характерного образу. Дотримання пропорцій, 

співвідношення об’ємів.
Тема 6: Фігура людини. Виразне зображення форми. Статика.
Спроба  ліплення фігурки людини. «Вертеп», «Різдво». 

Створення композицій з кількох фігурок.
Матеріал: глина, папір та клей.
Мета: Створити характерний образ. Приділяємо увагу 

ескізуванню, побудові композиції.
Тема 7: Анімалістика. Виразне художнє зображення форми в 

стані руху. Динаміка.
Співбесіда за темою з демонстрування творів. Використання 

казкової тематики. Ліпка тварин в характерному русі.
Матеріал: глина, стеки.
Мета: Створити гострохарактерний образ. Закріпити отримані 

навики.
Тема 8: Рельєф.
Виконання рельєфу за мотивами давньоруських сюжетів: 

«Георгій – змієборець». Методом поглиблення фону без надмірної 
подрібненості. 

Матеріал: гіпсові плитки, акварель.
Мета: Виразити ідею військового подвигу через пласти, фігури, 

одяг, відповідні образному задуму.



31

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 можливості матеріалу (глини);
•	 шо таке пропорційне співвідношення форм та об’ємів; 
•	 що таке контраст об’ємів і форм;
Учні повинні вміти
•	 створити образну форму іграшки, посудини через оволодіння 

традиційними методами роботи з глиною;
•	 володіти традиційними методами роботи з глиною;
•	 створити характерний образ. Приділяти увагу ескізуванню, 

побудові композиції;
•	 виразити власну творчу ідею через пласти, фігури, одяг, 

відповідні образному задуму.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ І  РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Техніка безпеки. 

Ознайомлення з матеріалом 
і його властивостями.

14 6 2 6 опитування

2 Ліпимо   об’ємні фігурки: 
«роботи», «клоуни». 12 6 2 4 огляд робіт, 

обговорення

3
Виконання скарбнички 
«солом’яний  бичок»,  

«свинка».
12 6 2 4 огляд робіт, 

обговорення

4
Створення скульптури 

методом  «шнурованої» 
кераміки

14 8 2 4 огляд робіт, 
обговорення

5 «Зоопарк», ліпка проектів 
паркових скульптур 16 8 2 6 огляд робіт, 

обговорення

6
«Вертеп», «Різдво». 

Створення композицій з 
кількох фігурок.

14 6 2 6 огляд робіт, 
обговорення

7
Підсвічники декоративні.

Ліпка тварин в 
характерному русі

14 8 2 4 огляд робіт, 
обговорення

8
Виконання рельєфу 
за мотивами  творів 

Т.Шевченка
12 8 2 2 огляд робіт, 

обговорення
Всього 108 56 16 36 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з матеріалом і його 

властивостями.
Бесіда про матеріал(глину) Демонстрування пластики різних 

культур, епох, народів. 
Матеріал: глина.
Мета: Зацікавити учнів розпізнати можливості матеріалу.
Тема 2: Різноманітність форм у природі. Контраст і 

співвідношення форм.
Ліпимо об’ємні фігурки: «роботи», «клоуни».
Матеріал: глина.
Мета: відчути, знайти співвідношення форм. Контраст об’ємів 

і форм.  
Тема 3: Ліпка методом розкачування пласта і створення з 

нього повного об’єму.
Ліпка декоративної вази методом загортання пласта.
Виконання скарбнички «солом’яний  бичок»,  «свинка».
Матеріал: глина
Мета: Створити образну форму іграшки, посудини через 

оволодіння традиційними методами роботи з глиною.
Тема 4: Ліпка методом «шнурованої» кераміки.
Створення скульптури методом  «шнурованої» кераміки.
Матеріал: глина.
Мета: Оволодіння традиційними методами роботи з глиною.
Тема 5: Анімалістика. Виразне зображення форми. Статика.
Співбесіда про різноманітність форм тваринного світу. 

«Зоопарк», ліпка проектів паркових скульптур
Матеріал: глина.
Мета: Створення характерного образу. Дотримання пропорцій, 

співвідношення об’ємів.
Тема 6: Фігура людини. Виразне зображення форми. Статика
Спроба ліплення фігурки людини. Дотримання пропорцій. 

«Вертеп», «Різдво». Створення композицій з кількох фігурок.
Матеріал: глина, папір та клей.
Мета: Створити характерний образ. Приділяємо увагу 

ескізуванню, побудові композиції.
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Тема 7: Анімалістика. Виразне художнє зображення форми в 
стані руху. Динаміка.

Співбесіда за темою з демонстрування творів. Використання 
казкової тематики. Підсвічники декоративні. Ліпка тварин в 
характерному русі.

Матеріал: глина, стеки.
Мета: Створити гострохарактерний образ. Закріпити отримані 

навики.
Тема 8: Рельєф.
Виконання рельєфу за мотивами творів Т.Шевченка. Методом 

поглиблення фону  без надмірної подрібненості. 
Матеріал: гіпсові плитки, акварель
Мета: Виразити ідею військового подвигу через пласти, фігури, 

одяг, відповідні образному задуму.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 можливості матеріалу (глини);
•	 шо таке пропорційне співвідношення форм та об’ємів; 
•	 що таке контраст об’ємів і форм;
Учні повинні вміти
•	 створити образну форму іграшки, посудини через 

оволодіння традиційними методами роботи з глиною;
•	 володіти традиційними методами роботи з глиною;
•	 створити характерний образ. Приділяти увагу ескізуванню, 

побудові композиції;
•	 виразити   власну творчу  ідею  через пласти, фігури, одяг, 

відповідні образному задуму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Боголюбов С. Скульптура на заняттиях в школьном кружке. 

Пособие для учителя. – Москва: Просвещение,1986.
2. Лантери В. Лепка. – Москва: Искусство,1963.
3. Тиценко О. Трактат по скульптуре. – Москва: Искусство, 1985.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Рисунок»

школи образотворчих мистецтв «АРТ ДИЗАЙН»
відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Рисунок – складний багатоплановий предмет з різноманітністю 

художнього матеріалу, його технічними прийомами й властивостями.
Метою шкільного рисунку є викладення методу оволодіння 

формою, простором, а також ознайомлення зі структурними 
поняттями при розв’язанні яких довелось багато спостерігати, думати 
й експериментувати. У дитячій художній школі «АРТ ДИЗАЙН» 
малюнок є основною дисципліною. Тому перед педагогами постає 
багато проблем: як розвинути окомір, зробити руку слухняною, дати 
учням повний обсяг знань з образотворчого мистецтва, подолати 
константність бачення, зламати опір площинам аркуша, навчити 
малювати предмети в просторі. Діти вивчають такі поняття як 
лінія, тон, пляма, композиція, пропорції, лінійна перспектива, ритм, 
симетрія, асиметрія, силует.

Опанування малюнком відкриває великі можливості, дає крила 
фантазії й розкриває межі пізнання навколишнього світу.

Програма розрахована на 4 роки навчання: 2 роки основного 
рівня навчання по 2 год. на тиждень (окрім основних занять в школі  
допускається індивідуальна година тижневого навантаження (72 год. 
+ 36 інд.=108 год. на рік.)) та  2 роки вищого рівня  навчання по 2 
год. на тиждень (крім основних занять допускаються 2 індивідуальні 
години тижневого навантаження (72 год. + 72 інд.=144 год. на рік.)). 
Гурток комплектується з дітей та юнацтва віком 11-27 років. Склад 
групи 10-12 осіб.

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і світ», 
спрямована на формування в учнів творчого мислення та загально – 
культурного розвитку.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІ  РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1

Сприймання природи та 
мистецтва. 

Поняття про форму, її 
характер. Силует.

8 4 2 2
огляд робіт, 
обговорення

2

Можливості графічних 
матеріалів. Лінія в природі 
і в мистецтві. Виражальні 

можливості лінії. Характер 
лінії.

8 2 2 4
огляд робіт, 
обговорення

3
Пляма, як засіб відтворення 

характеру силуету. 
Безштрихове тонування. 8 4 - 4

огляд робіт, 
обговорення

4

Тон в природі і в мистецтві. 
Виражальні можливості 

тональних градацій. 
Штрихове тонування.

10 4 2 4
огляд робіт, 
обговорення

5 Фактура, як засіб збагачення 
плями 10 4 2 4

огляд робіт, 
обговорення

6 Ритм плям і ліній. 12 6 2 4 огляд робіт, 
обговорення

7 Силует і образ; контраст. 12 6 2 4 огляд робіт, 
обговорення

8 Точка зору як засіб 
вираження 16 10 2 4 огляд робіт, 

обговорення
9  Світлотінь, як засіб 

виявлення об’єму. 14 8 2 4
огляд робіт, 
обговорення

10 Спостережна перспектива. 10 6 2 2 огляд робіт, 
обговорення

Всього 108 54 18 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. ТЕМА. Сприймання природи та мистецтва.
Поняття про форму її характер. Силует.
Бесіда. Поняття про характер форми в силуеті.
Поняття про рівновагу. Зорові «вагові» співвідношення елементів 

в площині листа.
а)зображення  листків дерева, контрастних за формою (більші від 

натуральної величини); метод роботи – від плями, без попереднього 
прорисовування контуру. Туш, акварель, пензель. 1/4,1/2 л.
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б)добитись рівноваги в розміщенні силуетів листків (6-ти), різних 
за характером і величиною: компонувати пересуванням попередньо 
приготованих елементів на листі паперу; техніка обривної і обрізної 
аплікації, сірий або чорний папір, ножиці, клей. Формат 1/2, 1/4 
листа.

Завдання. Сприймання і зображення характеру форми. 
Врівноважене  розташування елементів в площині на основі 
інтуїтивного пошуку.

2. ТЕМА. Можливості графічних матеріалів. Лінія в природі 
і в мистецтві. Виражальні можливості лінії. Характер лінії.

Бесіда по темі.
а) вирази на різноманітний характер лінії і їх поєднань (напр.: 

лінії хвилясті, тонкі, пухнасті, колючі, пожмакані та ін.).
б) зображення дерева або букета з заданим характером і 

настроєм; використання пластичних виражальних якостей лінії і 
суми ліній; робота по пам’яті, за спостереженням. Перо, пензель, 
палочка, фломастер, туш. 1/4 л.

Завдання. Передача характеру і образності.
3. ТЕМА. Пляма як засіб відтворення характеру силуету. 

Безштрихове тонування.
Натюрморт – із 3-4 предметів гострохарактерних за формою, 

поставлених в один ряд на лінії горизонту. 
Предмети – темні на світлому фоні. Зображення від «плями», 

без попереднього рисування контуру.
Туш, акварель, пензель. 1/4,1/2 л.
Завдання. Передача характеру і образності форми лаконічними 

засобами.
4. ТЕМА. Тон в природі і в мистецтві. Виражальні можливості
тональних градацій. Штрихове тонування.
Вправа на різноманітність тональних градацій від чорного до 

білого. Заповнити лист прямокутними формами (без фону) маючи 
на увазі будиночки, дахи, вікна. Градації - утворювати згущенням 
штрихотону. 

Олівець, туш 1/8 л
Завдання. Виявлення багатства відтінків тону. Композиційна 

рівновага в листі.
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Завдання Рисунок предмета складного силуету, утвореного 
виразними деталями (кактус, риба, рак, і т.д.). 

Рисування з натури, без фону, з загостренням характерних 
деталей; тонування штрихом в різних напрямках, згідно розвитку 
силуету і деталей. Штрих, як самостійний елемент виразності, 
повинен підкреслювати динаміку силуету.

Олівець, туш, перо. 1/4,1/3 л.
Завдання. Виявлення можливостей штрихотону.
5. ТЕМА. Фактура як засіб збагачення плями.
Зарисовки з природних матеріалів (кора, горіх, зім’ятий папір, 

ракушки). Виявлення їх фактурних характе ристик лаконічними 
засобами, використовувати різні графічні матеріали і техніки (по 
сирому, продряпування, друкування, і т.д.)

Завдання. Передача фактури різних поверхонь, врівноважене 
розташування зображень в листку.

6. ТЕМА. Ритм плям і ліній.
Зображення птахів в природній ситуації (за спостереженням, по 

пам’яті, за уявою ). « Птахи на дереві».
Екскурсія в зоопарк (зоологічний музей). Начерки птахів. 

Композиційні ескізи. Олівець, соус, туш, тонований папір. 1/2 л.
Завдання. Підсумок одержаних знань (за попередніми темами).
7. ТЕМА. Силует і образ; контраст.   
Натюрморт. («Електроприлади», «Старі речі»).
Із групи предметів, запропонованих викладачем, скласти 

натюрморт і підкорити певному образові (древній, грізний, 
урочистий, святковий і т.д.) Фон вирішити за асоціацією з вибраним 
образом натюрморту.

Техніка на вибір учня.1/2 л.
Завдання. Розвиток образного мислення. Створення образу.
8. ТЕМА. Точка зору як засіб вираження.
Три ескізи натюрморту (із 2-3 предметів), ви конані з різних 

точок зору і в різних співвідношеннях масштабу натюрморту і фону.
Лаконічні засоби (пляма, лінія). Тоновий папір, туш, білило, 

пензель, перо. Невеликий формат. Завдання. Розвиток поняття 
«Точка зору».
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Тематичний натюрморт («сільський», «театральний», 
«рибальський», тощо). 3-4 предмети, композиційний фон. 
Досягнути єдності ритмової тональної структури натюрморту і 
фону.1/2 л.

Завдання. Розвиток розуміння пропорцій співвідношень, точки 
зору.  Плани.

9.ТЕМА . Світлотінь як засіб виявлення об’єму.
Натюрморт із 3-4 білих предметів циліндричної та 

призматичної форми, поставлених в різних планах з частковим 
взаємоперекриванням. Робота з натури.

Олівець. 1/2 л.
Завдання . Елементарна побудова об’єму.        
10 . ТЕМА. Спостережна перспектива.
Пейзаж за спостереженням ( з вулицею, людьми, будинками, 

деревами). 
Різні техніки і матеріали. 1/2л.          
Завдання. Передача глибини умовними засобами.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні  повинні  знати:
	Що таке врівноважене розташування елементів в площині. 
	Як  передати  характер  і образність  форми лаконічними 

засобами.
	Як  виявити  багатство  відтінків тону. 
	Як передати фактури різних поверхонь, врівноважити  

розташування зображень на аркуші паперу.
	 Як створити образ.                            
Учні повинні  вміти: 
	Виявити  композиційну  рівновагу в листі.
	Передати глибину  умовними засобами.
	Побудувати  об’єм.        
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІІ  РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Виражальні можливості 

«ритмів у графіці. Ритм в  
природі і в мистецтві.

10 4 2 4 огляд робіт, 
обговорення

2
Передача матеріалу 
предметів умовними 
графічними засобами

10 4 2 4 огляд робіт, 
обговорення

3 Світлотінь як засіб передачі 
об’єму 10 4 2 4 огляд робіт, 

обговорення

4
Умовне відтворення об’єму 

мінімальними виражальними 
засо бами.

10 4 2 4 огляд робіт, 
обговорення

5  Зображення фігури людини. 12 6 2 4 огляд робіт, 
обговорення

6
Загальний тон листа 

(рисунку) як один із засобів 
досяг нення певного настрою.

16 10 2 4 огляд робіт, 
обговорення

7 Натюрморт і образ. 14 8 2 4 огляд робіт, 
обговорення

8 Тон і простір. 12 6 2 4 огляд робіт, 
обговорення

9 Зображення голови людини. 14 8 2 4 огляд робіт, 
обговорення

Всього 108 54 18 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.ТЕМА. Виражальні можливості ритмів у графіці. Ритм в  

природі і в мистецтві.
Зображення рослин (галузок з ягодами, плодами). Одне 

зображення в листі. Два контрастні приклади. Образна характеристика 
через ритмову побудову. Робити умовними гра фічними засобами 
(лінія, пляма, фактура).

Туш, перо, пензель. 1/4. л. 
Завдання. Створення завершених графічних композицій.
2.ТЕМА. Передача матеріалу предметів умовними 

графічними засобами рисунку.
Натюрморт із 3-4 предметів, різних за характе ром матеріалів 

(скло, дерево, тканина, тощо). Підкреслити різницю між матеріалами 
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за рахунок фактури (сума крапок, штрихів різкого характеру, ліній 
різкого характеру і розта шування). 

Туш, перо. Олівець. Тоновий папір. 1/4, 1/2 л.      
Завдання. Сприймання і відтворення матеріалів предметів.
3.ТЕМА. Світлотінь як засіб передачі об’єму
Натюрморт із 3-х предметів: циліндра, кулі і глечика. Бічне 

освітлення. Передача тональних співвідношень тіні, півтіні, 
рефлексу. Штрих по формі.

Олівець. 1/4 л.         
Завдання. Передача об’єму, ліплення форми.
4.ТЕМА. Умовне відтворення об’єму мінімальними 

виражальними  засо бами.
Натюрморт із 3-х предметів на фоні драперії з виразними 

складками. Лінійний рисунок з наступною заливкою тіньових плям 
тушшю.

Туш, пензель. 1/4,1/2 л.
Завдання. Організація ритміки чорно-білих плям, композиційна 

рівновага.
5.ТЕМА. Зображення фігури людини.
Бесіда. Елементарні відомості про побудову фі гури людини, 

її пропорції, вікові особливості. Рекомендуєть ся використання 
(як посібника) профільної плоскої моделі із складових частин на 
шарнірах (плоска узагальнена рухома фігурка).

а) Зарисовки на механіку руху, зображення в смузі паперу по 
пам’яті (або за плоскою рухомою моделлю).

б)  Зарисовки з натури (« від плями «).
в) Силуетні зображення характерних фігур за уявою.
Акварель, туш, пензель. 
Завдання. Вивчення пропорцій людини.
6.ТЕМА. Загальний тон листа (рисунку) як один із засобів 

досяг нення певного настрою.
Натюрморт із різних предметів на фоні вікна.
 а) Три ескізи натюрморту в різних тональностях (світлий, 

темний, середній). 
Олівець. 1/8 л. 
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б) Один із варіантів виконати на тоновому (або білому) папері 
м’якими матеріалами. Робота «від плями» по всьому листу, без 
лінійного рисунку.

Пастель, акварель, туш. чорна і біла гуаш (на вибір). 1/2 л.
Завдання. Передати настрій натюрморту загальним тоном листа.
Завдання. Рисунок за спостереженням «Зима». Пейзаж з 

Деревами, будинками, фігурами людей. Метод виконання подіб ний 
до попереднього завдання, на вибір учня. 1/2 л.

Завдання. Ритмова організація тонових плям. Передача настрою 
через загальний тон малюнка.

7.ТЕМА. Натюрморт і образ.
Бесіда з демонстрацією репродукцій творів натюрмортного 

жанру. Тематичний натюрморт («Стіл художник а», 
«Поличка маляра» (електрика, столяра, тощо), «На 
підвіконнику», «На кухонному столі» (з натури і за уявою). 
5-7 предметів. Використати декор на формах і площинах. 
Матеріали різні. 1/2 л.

Завдання. Практичне застосування у творчому процесі вивчених 
виражальних засобів графіки.

8.ТЕМА. Тон і простір.  
Бесіда. Зміна тону при віддаленні в глибину (спад 

контрасту). Посилення даного ефекту в залежності від стану 
природи (туман, дощ, снігопад). Графічна композиція «Пейзаж»  
(«В парку», «Шоссе», «За вікном» і ін.). Матеріал на вибір учня.

Завдання. Передача простору. 
9.ТЕМА. Зображення голови людини.
Бесіда. Характер голови. Велика форма – основа пластики 

голови. Основні пропорції голови.
а) Виконати кілька профільних силуетних начерків з натури (без 

попереднього прорисовування контуру, «від плями», з загостренням 
характерного).

б) Декілька лінійних і світлотіньових зарисовок голови в різних 
ракурсах.

в) Зображення голови з загостреною характеристикою (дружній 
шарж в різних ракурсах. Звернути увагу на компонування в листі. 
Різні засоби). Туш, пензель, м’які матеріали.
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Завдання. Оволодіння елементарними навиками зображення 
голови.

Натюрморт із предметів складної конструктивної форми (похідні 
від призми, циліндра, кулі), різних за тоном, поставлений нижче лінії 
горизонту; предмети в різ них планах. Бокове освітлення. Олівець, 
туш, сепія.  1/2л. 

Завдання. Передати об’єм і середовище.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати :
	Як створити завершені композиції.
	Як організувати  ритміку чорно-білих плям, композиційну 

рівновагу.
	Основні  пропорції  людини.
	Як передати настрій  через загальний тон малюнка. 
	Як передати простір. 
Учні повинні вміти :
	Сприймати і відтворювати матеріали    предметів.
	Передача об’єму, ліплення форми. 
	Передати настрій натюрморту.
	Володіти  навиками зображення голови.
	Передавати об’єм і середовище.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1 Лінійна перспектива. 42 6 18 18 огляд робіт, 
обговорення

2 Драперія в образотворчому 
мистецтві. 28 2 8 18 огляд робіт, 

обговорення
3 Побудова великої форми в 

інтер’єрі. 44 4 16 24 огляд робіт, 
обговорення

4 Узагальнення зображальних 
засобів. 30 4 14 12 огляд робіт, 

обговорення
Всього 144 16 56 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1. Лінійна перспектива. 
Бесіда про елементарні закономірності лінійної перспективи. 

Закони перспективної побудови квадрата і кола
а) Лінійна побудова квадрата з перспективі;
б) Лінійна побудова квадрата із вписаним колом;
в) Зображення в перспективі великого куба з вписаними  в 

сторони колами. Використати товщину і контрастність лінії для 
передачі глибини. Олівець. 1/2 л.

Завдання. Вивчення законів лінійної перспективи. 
Конструктивна побудова побутових предметів ци ліндричної 

форми (в т.ч. скляних) з різних положеннях. Олівець. 1/2 л.
Завдання. Оволодіння методом побудови циліндричних форм. 

Композиційна рівновага листа.
Натюрморт із простих за формою (3-5ти) предметів (білих), 

поставлених в двох чітко виражених планах нижче лінії горизонту. 
Детальне опрацювання першого плану як засіб створення 
просторовості. 

Акварель, гуаш.1/2 л.  
Завдання. Передача глибини і простору.
ТЕМА 2. Драперія в образотворчому мистецтві.
Бесіда. Характер драперії (важка, легка, ламка і ін.). Натюрморт. 

Дві драперії з рамою. Драперії підбирати по контрасту «важка-
легка», «тверда-м’яка». Світлотіньове ліплення форми. Олівець. 1/4, 
1/2 л.

Завдання. Вивчення драперії.
ТЕМА 3. Побудова великої форми в інтер’єрі.
Рисунок інтер’єру з натури і за уявою (стільці, вішалка, одяг, 

вікно, шафа, тощо). Засобами композиції пере дати драматичну 
ситуацію без введення зображення людини. Ситуації: від’їзду, 
поспіху активної праці, приходу гостей, тощо. 

Матеріали на вибір учня. 1/2 л.
Завдання. Організація образного простору з застосуванням за-

конів перспективи і знань, отриманих у попередніх завданнях.
Зображення людини в громадському інтер’єрі (вокзал, базар, 

кінотеатр, виставка і ін.). Короткочасні зарисовки груп людей в 
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інтер’єрі. Об’єднати групу ритмовими взаємовідношеннями маси 
простору. Постаті людей вирішуються в різних рухах і поворотах, 
(статичні і динамічні).

Матеріали на вибір. 1/4, 1/2 л.
Завдання. Ритмовий зв’язок груп людей і простору.
ТЕМА 4. Узагальнення зображальних засобів.
Натюрморт із декількох різних за матеріалом предметів, драперії 

і домінуючого складного предмету (лампа, примус, ваза, свічник, 
тощо). Умовно-графічне вирішення через узагальнення світлотіні, 
обмеження тону і зведення до трьох основних тональних градацій з 
фактурними збага ченнями . 

Туш, акварель, гуаш. 1/2 л.   
Завдання. Підсумок-знань за III клас. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати: 
	Як володіти  методом побудови циліндричних форм.
	Композиційну рівновагу листа.
	Як передати глибину і простір.
	Як утворити ритмовий зв’язок груп людей і простору.
Учні повинні вміти:
	Використовувати закони лінійної перспективи.
	Відтворювати драперії.
	Організувати простір з застосуванням за конів перспективи.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1

Рисування за уявою з 
використанням вивчених 

графічних засобів і 
матеріалів.

36 2 10 24 огляд робіт, 
обговорення

2 Способи виділення 
головного в рисунку. 28 2 8 18 огляд робіт, 

обговорення
3 Зображення голови людини. 86 10 40 36 огляд робіт, 

обговорення
Всього 144 14 58 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.ТЕМА. Рисування за уявою з використанням вивчених 

графічних засобів і матеріалів.
Творча графічна композиція з введенням постаті людини. 

Орієнтаційна тема «Спогади про канікули».
Олівець, туш, перо. 1/4 л. Задача. Закріплення навиків, отриманих 

в III класі.
2.ТЕМА. Способи виділення головного в рисунку.
Натюрморт із 3-5 предметів, різних за складністю і тоном. 

Виділення головного (найбільш цікавого), з точки зору учня, 
в натюрморті світлотінню, контрастом, фактурою, детальною 
проробкою. Спосіб виділення вибирається учнем.

Завдання. Виділення головного в натюрморті.
3.ТЕМА. Зображення голови людини.
Бесіда про деталі голови, їх конструктивні і пропорційні 

співвідношення.
а) Начерки голови в різних ракурсах лаконічними засобами 

(лінія, пляма, їх комбінації.). Різні матеріали.
б) Портрет з натури. 
Олівець.  1/4, 1/2 л.
Завдання. Передача характеру голови.
Портрет «Мій друг». Півфігура. Ескізи композиційних варіантів 

портрета з умовним фоном («вібруючим», «колючим», «тривожним», 

«сяючим», «спокійним», «імпульсивним» тощо), що сприяє 
виявленню настрою. Використати виражальні  можливості лінії 
штриха, плями і їх зіставлень для передання задуманого настрою. 
Матеріали на вибір. 1/2 л.

Завдання. Створення образного портрету.
Екзаменаційне. Натюрморт із декількох  предме тів і драперії 

з обов’язковим введенням кулі, гіпсового рельєфу  або вази. 
Передача об’єму світлотінню. Тональний рисунок. Олівець. 1/2 л.

Завдання. Підсумок знань і навиків. 
Рисунок «Моє місто». Підготовчі зарисовки з натури. Вибір 

характерного мотиву. Графічне опрацювання. Спо соби виконання і 
матеріали різноманітні, на вибір учня.

Завдання. Підсумок знань і навиків.
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
	Основи світлотіньової побудови
	Основи перспективи
Учні повинні вміти: 
	виділяти головне в натюрморті;
	передавати характер голови;
	створювати образний портрет.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Аксьонов Ю.Г. Рисунок и живопись. – Москва: Искусство, 

1963.
2. Глинская И.П. Изобразительное искусство. – Киев: Радянська 

школа, 1981. 
3. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальных классах. – Москва: Просвешение, 1984.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Живопис»

школи образотворчих мистецтв «АРТДИЗАЙН»
відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Заняття в класі живопису дає можливість дитині опанувати 

грунтовні знання з даного виду мистецтва, ознайомитись з основами 
кольорознавства, з живописними техніками, навчити дітей яскраво 
сприймати навколишнє середовище і вміти відобразити його. Маємо 
за мету розвинути в дитині творче начало, здатність сприймати й 
оцінювати прекрасне, навчити образному мисленню, розвинути 
творчу фантазію, навчити дитину бачити характерні  особливості 
предмета, колір предмета, навчити змішувати кольори для утворення 
гармонійних кольорових сполучень. А головне – привити дитині 
любов до мистецтва, навчити естетично сприймати природу рідного 
краю.
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Програма розрахована на 4 роки навчання: 2 роки основного 
рівня навчання по 2 год. на тиждень (окрім основних занять в 
школі  допускається індивідуальна година тижневого навантаження 
(72 год. + 36 інд.=108 год. на рік.)) та 2 роки вищого навчального 
рівня по 2 год. на тиждень (окрім основних занять допускаються 1-2 
індивідуальні години тижневого навантаження (72 год. + 72 інд.=144 
год. на рік.)). Гурток комплектується з дітей та юнацтва віком 11-27 
років. Склад групи 10-12 осіб.

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і 
світ», спрямована на формування в учнів творчого мислення та 
загальнокультурного розвитку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІ  РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1

Знайомство з фарбами 
і кольорами. Кольори 
хроматичні: основні, 

складові, похідні. 
Кольоровий круг. 

Контраст по кольору.

16 8 2 6 опитування

2
Тональні  градації кольору. 

Кольори  ахроматичні. 
Контраст світла і тіні.

16 8 2 6 огляд робіт, 
обговорення

3
Багатство та складність 

кольору в природі і 
мистецтві.

16 8 2 6 огляд робіт, 
обговорення

4

Збагачення можливостей 
кольорової палітри за 

рахунок різних способів 
нанесення фарб.

16 8 2 6 огляд робіт, 
обговорення

5 Вплив характеру мазка на 
емоційну дію кольору. 44 26 6 12 огляд робіт, 

обговорення
Всього 108 58 14 36
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.ТЕМА: Знайомство з фарбами і кольорами. Кольори 

хроматичні: основні, складові, похідні. Кольоровий круг. 
Контраст по кольору.

Бесіда з демонстрацією творів.
а) Вправа без конкретного сюжету. Створення гармонії 

спектральних кольорів шляхом їх змішування на основі інтуїції 
(за уявою). Кольори вписані в попередньо розкреслені клітини або 
сектори. В процесі роботи з палітрою учні отримують відомості про 
властивості гуаші, можливості змішування фарб і способи нанесення 
на папір. Гуаш, 1/8 л.

б) Вільна композиція «Букет» («Натюрморт»).
Зображення трьома основними кольорами та їх сумішами (по 

два); заповнення всього листа великими кольоровими відношеннями 
без попереднього рисунку, наступна деталізація. Гуаш 1/2 л. 

Завдання. Створення красивих кольорових зіставлень.
2.ТЕМА: Тональні (світлотіні) градації кольору. Кольори  

ахроматичні. Контраст світла і тіні.
Бесіда.
а) Вправа без конкретного сюжету. Створення багатства 

зіставлень через змішування білої, чорної і однієї, вибраної учнем, 
фарби. Виконати два варіанти (з 2-ма різними фарбами). 

б)  Композиція за спостереженням (пейзаж, натюрморт).
Завдання. Досягнути багатства тональних градацій одного кольору.
3.ТЕМА: Багатство та складність кольору в природі і 

мистецтві.
Бесіда про змішування кольорів.
а) Вправи без сюжету. Створення гами нейтральних кольорів. 

В смузі або квадраті помістити відповідно два або чотири кольори 
і поступово їх змішати, дістаючи складні кольорові тони (які, 
в залежності від закладених, будуть затемнені або висвітлені  
відповідно до первісних).

б) Вправи без сюжету. Створення гами кольорів. В квадраті 
помістити чотири кольорових плями і заповнити його різними 
сумішами заданих кольорів. (Квадрат може бути поділеним на 
клітини). 1/8 л.
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в) Натюрморт (з натури), побудований на складних кольорах. 1/2 л.
Мета: Розвиток відчуття кольору та його відтворення.
4.ТЕМА: Збагачення можливостей кольорової палітри за 

рахунок різних способів нанесення фарб.
Бесіда про роль рельєфу фарбового шару, ефектів накладання 

фарби на фарбу, напрямку мазка, лісировки. (Густе, нерівне, прозоре 
накладання, продряпування тощо).

а) Вправа без сюжету. Створення  різних за способом накладання 
фарби кольорових ефектів. 1/8 л.

б) Натюрморт («Птахи», «Риби») за натурою. 1/2 л.
Мета: досягнути багатства кольорових відтінків і ефектів за 

рахунок різних способів накладання фарби. 
5.ТЕМА: Вплив характеру мазка на емоційну дію кольору.
Бесіда про роль мазка у живописі. (Напрям, величина, частота 

мазка; мазок різкий, плавний тощо).
а) Вправа без сюжету. Утворення різних прикладів мазка. 1/8 л.
б) Пейзаж з виразним настроєм, побудованим за допомогою 

мазка. 1/2 л. 
Вправа без сюжету. Створення кольорових зіставленнь:
- близьких за світлотою і кольоровим тоном;
- контрастних за світлотою і кольоровим тоном;
Порівняти емоційну дію обох кольорових укладів. 1/8 л.
Натюрморт на основі одного із створених укладів.  1/2 л.
Мета: передати певний настрій (енергійний, тихий, тощо).
Підсумкове. Натюрморт «Святковий». Виразити конкретний, 

заданий постановкою, настрій, використовуючи відповідний 
кольорово-тональний уклад.  Гуаш 1/2 л.

Завдання: використати отримані знання і технічні навички.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 Як добитись багатства тональних градацій одного кольору.
•	 Як добитись багатства кольорових відтінків і ефектів за 

рахунок різних способів накладання фарби.
Учні повинні вміти:
	Створювати красиві кольорові зіставлення.
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	Відчувати  колір та його відтворення.
	Використати отримані знання і технічні навички.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1

Загальний тон і освітленість. 
Світлота як один із засобів 

гармонізації кольорів. 
Розсіяне освітлення.

16 8 2 6 огляд робіт, 
обговорення

2

Кольори теплі і холодні. 
Контраст «тепла» і «холоду». 

Психологічна дія теплих і 
холодних кольорів.

16 8 2 6 огляд робіт, 
обговорення

3

Змішування кольорів. 
Нюансні градації одного 

кольорового тону. Зелений 
колір та його виражальний 

зміст

10 6 - 4 огляд робіт, 
обговорення

4
Нюанси градації кольору за 

рахунок неповного оптичного 
змішування.

10 6 - 4 огляд робіт, 
обговорення

5 Вплив світла на локальний 
колір. 28 16 4 8 огляд робіт, 

обговорення
6 Кольорове освітлення та його 

виражальні можливості. 28 16 4 8 огляд робіт, 
обговорення

Всього 108 60 12 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.ТЕМА: Загальний тон і освітленість. Світлота як один із 

засобів гармонізації кольорів. Розсіяне освітлення.
Бесіда з демонстрацією репродукцій (Рейсдаль, Левітан «Копиці»).
а) Вправа без сюжету. Довести спектральні кольори:
- до світлоти жовтого; 
- до світлоти червоного; 
- до світлоти синього.
б) Натюрморт («Букет») з натури, складений на кольорових 

контрастах. Об’єднати кольоровий уклад натюрморту єдиним рівнем 
світлоти; це повинно стати засобом створення певного настрою 
натюрморту.
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Формувати усвідомлення того, що найбільша насиченість 
кольору пов’язана із властивою йому світлотою. Гуаш, 1/2 л.

Завдання. Створення настрою. Розвиток вміння порівнювати 
світлоту різних хроматичних кольорів.

2.ТЕМА: Експресивні якості кольору та його емоційна дія. 
Взаємозв’язок кольору і змісту.

Бесіда. Психологічна дія висвітлення, затемнення і насиченості 
кольору.

а) Вправи без конкретного сюжету. Робота в колористичних 
обмеженнях. Три варіанти (в порівнянні):

- об’єднання спекторних кольорів чорним – фарби похмурі;
- об’єднання спекторних кольорів білим – фарби ніжні;
- об’єднання кольорів насиченістю – фарби веселі.
Гуаш, 1/8 л, 1/8 л, 1/8 л.
б) На основі попередніх вправ виконати три варіанти натюрморту 

(пейзажу, портрета). 1/8 л
Мета: Створення виразних кольорових укладів.
3.ТЕМА: Кольори теплі і холодні. Контраст «тепла» і 

«холоду». Психологічна дія теплих і холодних кольорів.
Бесіда про асоціативну дію кольору: теплі – вогонь, сонце; 

холодні – річка, небо, лід. Контрастні властивості: теплий – холодний, 
збуджуючий – заспокійливий, густий – рідкий, сухий – вологий, 
важкий – легкий, сонячний – темний.

Поняття про теплохолодність одного кольору.
а) Вправи без конкретного сюжету:
- холодна гама (всі кольори спектру зробити холодними – 

похолодити);
- тепла гама (всі кольори спектру зробити теплими – 

потеплити);
Гуаш, 1/8 л.
б) Робота за уявою. Тепла гама. («Сонячний натюрморт», 

«Виверження вулкану», «Жар-птиця» та ін.). Гуаш 1/2 л.
в) Робота за уявою. Холодна гама («Ніжний пейзаж», «Нічна 

кімната», «Сині птахи», «Місячний натюрморт» та ін.). Гуаш 1/2 л.
Мета: Засвоєння поняття «Кольорова гама». Розвиток 

асоціативного мислення і технічних навиків.
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4.ТЕМА: Змішування кольорів. Нюансні градації одного 
кольорового тону. Зелений колір та його виражальний зміст.

а) Вправа без сюжету. Створення кольорових та світлотних 
градацій зеленого. Гуаш 1/8 л.

б) Натюрморт (з натури), складений із предметів, близьких за 
кольором, різних за світлотою. Гуаш, 1/2 л.

Мета: побачити і передати багатство кольорових нюансів.
Примітка: на місці зеленого може бути синій, фіолетовий. 
5.ТЕМА: Нюанси градації кольору за рахунок неповного 

оптичного змішування.
Бесіда. Приклади творів декоративного і станкового мистецтва 

(гобелен, вишивка, мозаїка).
а) Вправа без сюжету. Створення гармонійних зіставлень за 

рахунок оптичного змішування кольорової плями (фону) з кольором 
мазків, візерунків. Гуаш, 1/8 л.

б) Натюрморт із 3-4 предметів різного кольору і кольоровими 
драперіями.

Освітлення фональне. Оживити загальний колір предметів і 
фону дрібними кольоровими штрихами (узорами). Гуаш 1/2 л.

Завдання: досягнути оживлення і збагачення кольорів за рахунок 
оптичного змішування (частково).

6.ТЕМА: Вплив світла на локальний колір.
Натуральне (денне) освітлення і електричне.
Світлотінь. Контраст тепла і холоду.
Бесіда. Температурна різниця світла і тіні. Контраст 

доповнюючих кольорів.
а) Відносність тепло-холодності одного кольору. Вправа: 

фіолетовий – теплий від сусідства з холодними тонами; фіолетовий 
– холодний від сусідства з теплішими тонами.

б) Передати від теплого до холодного в межах: червоно-
оранжевого-синього.

Зміну кольору виконати в 3-4 послідовних ступенях кольорового 
круга. Гуаш, 1/8л.

в) Етюди двох натюрмортів (на нейтральному фоні); один – при 
електричному освітленні, другий – при денному; освітлення бокове. 
Малювати одночасно, підкреслюючи контраст.  Гуаш 1/8 л.
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Мета. Підкреслити температурні різниці світла й тіні. Розвиток 
здатності бачити відносність кольорових вражень.

Пейзаж або інтер’єр за спостереженням.
7.ТЕМА: «Місячна ніч», «Місячна кімната», «Загадкове 

світло».
Творення ефекту холодного освітлення. Гуаш, 1/2 л.
Нескладний натюрморт із запаленою свічкою (лампою 

електричною, газовою, або настільною) в неглибокому інтер’єрі.  
Гуаш, 1/2 л.

Завдання. Формування світлоколірного образу натюрморту.
Портрет (пів фігура) з натури. 
Бічне освітлення (штучне). Гуаш, 1/2 л.
Завдання. Ліплення об’єму світлотінню. Підкреслити 

температурні різниці світла й тіні.
8.ТЕМА: Кольорове освітлення та його виражальні 

можливості.
а) Вправа 1. Виконати три смуги кольорових переходів (сумішей) 

через поступове додавання до даного кольору його доповнюючого 
(наприклад, від оранжевого до блакитного).

Вправа 2. Композиція без сюжету на основі змішування пари 
доповнюючих кольорів (червоний-зелений, синій-оранжевий, 
жовтий-синій). Дотримуватись одного рівня світлоти. Гуаш, 1/8 л.

б) Натюрморт в двох варіантах: із червоним освітленням; із 
зеленим освітленням.

Мета: Гармонізація кольорових відношень на основі закону про 
додаткові кольори.

Мета: Зміна кольору внаслідок симультанних контрастних 
ефектів.

а) Геометрична вправа. В шість квадратів, зафарбованих чистими 
кольорами, помістити маленькі квадратики сірого кольору такої ж 
світлоти, що й колір. Гуаш, 1/8 л.

б) Натюрморт з сірим (білим, чорним) предметом на фоні чистого 
кольору. Гуаш, 1/2 л.

Мета: Побачити і усвідомити, що якість кольору не завжди 
тотожна з його дією на глядача. Гармонізація кольорових відношень 
на основі симультанного контрасту.
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
	Учні повинні знати як:
	згармонізувати кольорові відношення на основі 

симультанного контрасту
	побачити і усвідомити, що якість кольору не завжди тотожна 

з його дією на глядача
	підкреслити температурні різниці світла й тіні
	створити ефект холодного освітлення
	оволодіти поняттям «Кольорова гама» 
	розвинути асоціативне мислення і технічні навики
	розвинути здатність бачити відносність кольорових вражень
Учні повинні вміти:
	створити настрій, розвинути вміння порівнювати світлоту 

різних хроматичних кольорів
	створити виразні кольорові уклади
	побачити і передати багатство кольорових нюансів
	добитися оживлення і збагачення кольорів за рахунок 

оптичного змішування (частково)
	підкреслити температурні різниці світла й тіні 
	ліпити об’єм світлотінню
	гармонізувати кольорові  відношення на основі закону про 

додаткові кольори
	змінювати колір внаслідок симультанних контрастних 

ефектів

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1 Колір і простір. 58 26 4 28 огляд робіт, 
обговорення

2 Контраст за насиченістю і 
враження глибини. 30 8 2 20 огляд робіт, 

обговорення

3
Контраст руху кольору 
(ефекти наближення і 
віддалення) і побудова 

враження глибини.
56 26 6 24 огляд робіт, 

обговорення

Всього 144 60 12 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.Тема: Колір і простір.
Відносність просторового враження, створюваного кольором.
а) Вправа. Відобразити кольоровий ряд із 6-ти ступенів 

(від жовтого до фіолетового) двічі, на білому та чорному фоні. 
Простежити, як на світлому фоні темні кольори виступають вперед, 
а світлі залишаються на рівні фону;  на темному фоні – навпаки. 
Гуаш, 1/8 л.

б) Два етюди натюрморту, складеного із предметів чистих 
кольорів різної світлоти, поміщеного один раз на білому фоні, другий 
– на чорному. Гуаш, 1/4 л.

Мета: Аналіз та оцінка враження глибини залежно від світлоти 
кольорової плями та її фону.

Бесіда про відносини хроматичних та ахроматичних  кольорів. 
Світлотні зв’язки.

1. Вправи: а) під 12-ма ступенями кольорового круга (утвореними 
учнями) розташувати відповідні за світлотою градації від білого до 
чорного.

б) укласти дві кольорові композиції: одна – із 4-х кольорів 
– чорного, сірого і двох хроматичних (синій брати близький до 
чорного); друга – із чорного, білого, сірого та одного хроматичного. 
Композиції відрізняються кількістю тональностей і, відповідно, 
просторовістю.

2. Натюрморт з двома планами. Гуаш, 1/2 л.
Мета: розвиток вміння точно визначити і порівняти кольори за 

світлотою, бачити світлотні різниці між планами.
Портрет в класі з оточенням (фрагмент інтер’єру).
Мета: Створення об’єму в середовищі; чітко сформовані плани 

за рахунок відповідних кожному планові тональностей.
2.Тема: Контраст за насиченістю і враження глибини.
а) Геометричні вправи. Домішати сірий колір (або доповнюючий) 

до кожного чистого, творячи ряд контрастних відношень за 
насиченістю: «яскравий – блідий». Яскравий буде виступати вперед 
в порівнянні з однаково світлим, але пригашеним кольором.

б) Натюрморт на фоні вікна, складений на основі контрасту 
насиченістю. Гуаш, 1/2 л.
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Мета: Розвиток сприймання насиченості кольору та використання 
явища контрасту.

3.Тема: Контраст руху кольору (ефекти наближення і 
віддалення) і побудова враження глибини.

а) Вправи: врівноважити пропорційне співвідношення пар 
доповнюючих кольорів – жовтого і синього, червоного і зеленого, 
оранжевого і блакитного; червоний із зеленим творять урівноважену 
пару при однаковому розмірі плям, інші пари – при різній величині 
плям; розташувати на великій червоній площині маленьку жовту 
пляму; червоне стане ніби фоном, жовтий виступить вперед; при 
збільшенні жовтої плями – червоний виступає вперед. Гуаш, 1/8 л.

б) Натюрморт, складений на основі контрасту пропорцій 
кольорів.

Наприклад: побудувати натюрморт на розвитку синього з 
невеликою жовтою плямою, або навпаки. Гуаш, 1/2л.

Мета: вивчення просторових якостей кольору у зв’язку з 
контрастом пропорцій.

Підсумкове. Бесіда про засоби побудови планів, простору: 
спад контрасту, тепло – холодність, узагальнення форми, ефект 
«розмитості» фону  і віддалених предметів.

а) Вправи. Створити (за рахунок перечислених засобів) ефекти 
наближення і віддалення плями або фону. Гуаш, 1/8 л.

б) Натюрморт з просторовим фоном; предмети різної фактури. 
Гуаш, 1/2 л.

Мета: Вивчення проблеми живописних ілюзій глибини.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
	створити об’єм в середовищі, за рахунок відповідних 

кожному планові тональностей
	розвинути  сприймання насиченості кольору та використання 

явища контрасту
	створити просторові  якості  кольору у зв’язку з контрастом 

пропорцій
	вирішити проблеми живописних ілюзій глибини
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Учні повинні вміти :
	аналізувати та оцінювати  враження глибини залежно від 

світлоти кольорової плями та її фону.
	точно визначити і порівняти кольори за світлотою, бачити 

світлотні різниці між планами

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1 Виражальний
 зміст кольорів. 24 10 2 12 огляд робіт, 

обговорення
2 Виражальні можливості 

контрасту тепла і холоду 18 8 2 8

3
Розвиток навиків побудови 

об’єму та простору засобами 
живопису.

18 8 2 8 огляд робіт, 
обговорення

4
Світлоколірна домінанта як 
засіб емоційної виразності 
та організації композиції.

38 14 4 20 огляд робіт, 
обговорення

5
Виражальні можливості 
контрасту доповнюючих 

кольорів.
46 18 4 24 огляд робіт, 

обговорення
Всього 144 58 14 72

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1.Тема: Виражальний зміст кольорів.
Бесіда. Вплив кольору на психіку людини, на її емоційний та 

духовний стан.
а) Вправа. Вибрати із кольорового круга ті кольори, що можуть 

характеризувати певну пору року (на вибір учня); створити на основі 
цих кольорів гармонійну кольорову композицію.

б) Натюрморт «Пора року». Через створений кольоровий уклад 
добитися асоціації з певною порою року. Гуаш, 1/2 л.

Мета: Передавати об’єктивний кольоровий вираз пори року.
2.Тема: Виражальні можливості контрасту тепла і холоду.
Натюрморт, укладений на контрасті теплих і холодних кольорів 
Акварель, 1/2 л.
Мета: засвоєння виражальних можливостей контрасту тепла і 

холоду.
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3.Тема: Розвиток навиків побудови об’єму та простору 
засобами живопису.

Натюрморт із кількох предметів з просторовим фоном, 
побудований на просторових властивостях кольору. Гуаш, 1/2 л.

Мета: Передавати об’єм і простір.
4.Тема: Світлоколірна домінанта як засіб емоційної 

виразності та організації композиції.
Портрет. Півфігура в інтер’єрі з джерелом світла. 
Акварель, гуаш, 1/2 л.
Мета: Передати настрій шляхом світлотіньової побудови об’єму 

і простору. 
5.Тема: Виражальні можливості контрасту доповнюючих 

кольорів.
Натюрморт на доповнюючих кольорах. Виділити головне у 

натюрморті. Акварель, 1/2 л.
Мета: Розвиток колористичного мислення.
Екзамен. Творчий сюжетний натюрморт. 1/2 л.
Мета: Узагальнення знань та навиків.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
	передавати об’єктивний кольоровий вираз пори року
	передавати об’єм і простір
Учні повинні вміти:
	узагальнювати знання та навики.
	передавати настрій шляхом світлотіньової побудови об’єму і 

простору
	Використовувати можливості контрасту тепла і холоду

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Аксенов Ю. Г. Рисунок и живопись. – Москва: Искусство, 

1963. 
2. Горбенко А. А. Акварельная живопись для архитекторов. – 

Киев: Будівельник, 1982.
3. Киплик Д.И. Техника живописи. – Москва: Сварог и К, 2002.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Композиція»

школи образотворчих мистецтв «АРТДИЗАЙН»
відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Композиція – це складання елементів в певному порядку та їх 

взаємозв’язок.
В композиції існують закони, яким вона підпорядковується: закон 

діяльності, закон тінізації, закон контрасту, закон підпорядкування 
всіх засобів ідейному змісту. Композиція не має бути сумою 
декількох самостійних частин. Неподільність досягається так 
званою конструктивною ідеєю, яка здатна поєднати в одне ціле всі 
компоненти майбутнього витвору.

У ідеальній композиції все настільки доцільно, що не можна 
забрати жодної деталі без пошкодження її цілісності. Всі частини 
знаходяться у взаємозв’язку і підпорядковані, як це вимагає логіка 
розвитку сюжету. 

Вивчення закономірностей композиції допомагає грамотно, з 
врахуванням творчої індивідуальності художника, використовувати 
виразові засоби образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва в практичній роботі, скорочує шлях до пошуку найкращого 
рішення.

Композиція художнього твору створюється такими 
образотворчими засобами, як рисунок, світлотінь, колір, лінійка та 
повітряна перспектива. Вона поєднує в собі усі ці засоби і є найбільш 
змістовним компонентом художнього образу. 

Композиційними засобами в першу чергу художник розкриває 
ідею твору, підкреслює основне і головне у творі, вводить глядача у 
світ своїх переживань та роздумів.

Програма розрахована на 4 роки навчання: 2 роки основного 
рівня навчання по 2 год. на тиждень (окрім основних занять в 
школі  допускається індивідуальна година тижневого навантаження  
(72 год. + 36 інд.=108 год. на рік.)) та 2 роки вищого навчального 
рівня по 2 год. на тиждень (окрім основних занять допускаються  
1-2 індивідуальні години тижневого навантаження (72 год. + 72 
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інд.=144 год. на рік.)). Гурток комплектується з дітей та юнацтва 
віком 11-27 років. Склад групи 10-12 осіб.

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і світ», 
спрямована на формування в учнів творчого мислення та загально-
культурного розвитку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття, техніка 
безпеки. Ознайомлення з 

програмою.
2 - 2 обговорення

2 Організація площини 
картини. 12 6 4 2 огляд робіт, 

обговорення

3

Ритми в природі і мистецтві. 
Виховання художнього 

сприймання навколишнього 
світу.

44 22 6 16 огляд робіт, 
обговорення

4
Контраст в природі і в 

мистецтві. Контраст як засіб 
художньої виразності.

12 6 2 4 огляд робіт, 
обговорення

5 Симетрія та асиметрія в 
природі та мистецтві. 38 16 8 14 огляд робіт, 

обговорення
Всього 108 50 22 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з програмою
Бесіда про техніку безпеки: різновиди випадків в шкільних 

приміщеннях, обов’язки учнів під час занять. Ознайомлення з 
програмою школи, предмет «Композиція». 

Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості.
ТЕМА 2: Організація площини картини.
Завдання №1. Бесіда. Сприймання картинної площини та її 

організація через рівновагу. Поняття «рами», «зорової ваги», плями, 
лінії та їх розташування в межах «рами». Вправа на рівноважне 
заповнення площини. На основі кольорової плями, заданої на форматі 
викладачем (фарбою, папером, клаптем тканини) учень повинен  
заповнити площину довільними плямами (не зображальними). На 
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основі асоціації учень доповнює композицію деталями, доводячи 
її до сюжетно-образного звучання через умовне трактування 
предметності, уникаючи запозичених штампів при зображенні 
птахів, звірів, предметів. Гуаш ½ л.

Мета: Знайомство з елементарними правилами композиції. 
Завдання №2. Бесіда: «Все в природі має свій характер» – 

дерева, камені, кущі. Естетичне (художнє) сприймання природи. 
Визначення образної характеристики предмета або природного 
мотиву (дерево – грізне, танцююче, сумне; будинок – покинутий, 
привітний, затишний, похмурий і т.д.).

Зобразити вибраний предмет у великому масштабі. Кольором і 
деталями силуету зобразити його образну характеристику. Гуаш ½ л.

Мета: Асоціативна образна характеристика предмета.
ТЕМА 3: Ритми в природі і мистецтві. Виховання художнього 

сприймання навколишнього світу.
Завдання №3. Бесіда. Поняття ритму. Ритми в природі: зміна 

пір року, біг та ін. Просторові і структурні ритми в будові живої і 
неживої матерії. Ритми регулярні та нерегулярні.

Вправа №1. Вивчення ритмів фактури поверхні природних форм.
Виділення елементів ритму, відображення характеру, їх 

чергування, повторів. Природні матеріали – кора, камінь, сухе листя, 
шкіра рук та ін. Заповнення площини узагальненим ритмовим 
фактурним рисунком, уникаючи імітації. Підкреслення характерного. 
Виконати декілька варіантів, кожен на 1/8 листа.

Чорно-білі засоби.
Вправа №2. Вивчення ритмів в будові природних форм. Виділення 

і загострене відображення ритму в будові крони безлистого дерева. 
Заповнити лист ритмовим рисунком фрагменту крони. Виконати 2-3 
контрастні приклади, кожен на 1/8 л. 

Тонований білий папір, туш, білила, білий олівець.
Завдання №4. Вивчення ритмів внутрішньої будови природних 

форм.
Вправа 1. Закомпонувати в квадраті замкнене орнаментальне 

зображення мотиву зрізу рослини або дерева (поздовжні або 
поперечні зрізи галузок з виразним рисунком вікових кілець або 
волокон) – два приклади.  Уникати копіювання, добиваючись 
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лаконічного орнаментального зображення в 2-3 тональних градаціях 
одного кольору.

Вправа 2. Визначення і зображення ритмового рисунку структури 
зрізів (поздовжніх і поперечних) плодів і овочів (капуста, буряк, 
гарбуз, насінна коробочка тощо). Загострити характерне, дрібні 
мотиви зображати крупно.

Туш, білила, гуаш (один колір), ¼ – 1/16 л.
Мета: Вивчення природних ритмів.
Завдання №5. Бесіда про зв’язок форми з декором в природі і 

на прикладі творів декоративно-прикладного мистецтва. Кераміка 
антична, народна писанка.

Варіант 1. Склеїти з паперу об’ємну форму (циліндр, призму, 
зрізаний конус, куб).

Заповнити всю поверхню форми задуманими елементами на 
основі посередніх завдань: мотиви дерева, плоду або довільні плями. 
Кольори елементів: чорний-сірий-1 колір на вибір. Кольоровий 
папір. Розмір 20-25 см по довжині.

Варіант 2. Проектування і виконання писанки.
Мета: Гармонійне співвідношення форми і декору.
ТЕМА 4: Контраст в природі і в мистецтві. Контраст як засіб 

художньої виразності.
Завдання №6. Бесіда про види контрастів: за величиною, фор-

мою, тоном, кольором, фактурою, ритмом. Вправи на пошук різних 
прикладів контрастів. Зобразити два-три персонажі, контрастні за 
образом. Можна відштовхнутися від короткої форми – байки тощо. 
Створити характеристику кожного персонажу композиції, вико-
ристовуючи образний силует та його деталі, різнохарактерні ритми і 
колір. Техніка і послідовність виконання: учень виготовляє матрицю 
– штамп (як модуль), форма якого і розміри асоціативно знайдені для 
кожного із персонажів; в листі компонує образні силуетні зображен-
ня персонажів (олівцем) і заповнює їх по черзі відбитками заготова-
них матриць, створюючи відповідний характерний ритм; допрацьо-
вує зображення пензлем.

Другий варіант – паперова аплікація. Гуаш, ½ л.
Мета: Образна характеристика через контраст силуетів, ритмів, 

кольору.
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Завдання №7. Тематична композиція, побудована на ритмах як 
головному засобі вираження. Пропоновані теми: «Весняні птахи», 
«Квітучі сади», «Польові роботи», «Свято», «Проводи», «Яхтклуб» 
та ін. Пошуки композиції (ескізні варіанти), в якій елементи будуть 
творити різні комбінації ритмів (ритми різні за масою груп людей, 
птахів, різних дрібних і великих деталей пейзажу, хмар, дерев, 
каменів, квітів тощо), уникаючи монотонних ритмів. Характер ритму 
повинен пов’язуватися з образним настроєм композиції.

Мета: Розкрити тему через ритмову структуру композиції.
Гуаш, пастель, ½ листа.
ТЕМА 5: Симетрія та асиметрія в природі та мистецтві.
Завдання №8. Площинна асиметрична композиція  з рослинних 

мотивів. Теми: «Квіти ростуть», «Мальви», «Соняшники» та подібне.  
Використати умовне членування площини  по вертикалі (тональне 
та кольорове) і узагальнене зображення квітів та листя. Обмежена 
палітра (2-3 кольори). Гуаш, туш, ½ л.

Мета: Організація композиції через ритмову рівновагу
Завдання №9. Симетрична рельєфна композиція. («Чудо-

дерево», «Дерево життя»). Зображальні форми: листя, квіти, плоди, 
птахи, риби, рак, комахи; народний мотив «Дівчина і кавалер». 
Паперова  пластика (вирізування, скручування, насічки, надрізки, 
згинання). Можна застосувати техніку «витинанки». Додаткові теми 
«Ваза», «Рак», «Жук». Підготовані деталі композицій наклеювати на 
картон без попереднього прорисовування, за ескізом. ½ л.

Мета: Організація ритму, рівновеличних контрастних форм; 
умовне трактування, продиктоване матеріалом.

Завдання №10. Підсумкове. Вільна тематична композиція. 
Пошуки композицій в ескізах.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати: 
	асоціативну образну характеристику предмета;
	види природних ритмів;
	гармонійне співвідношення форми і декору;
	образну характеристику через контраст силуетів, ритмів, 

кольору.
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Учні повинні вміти :
	розвинути тему через ритмову композиційну структуру, 

кольорові та тональні контрасти;
	організувати ритм, рівновеличних контрастних форм; умовне 

трактування, продиктоване матеріалом;
	розкрити тему через ритмову структуру композиції;
	організувати композицію через ритмову рівновагу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ  РІВЕНЬ ІІІ  РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття, техніка 
безпеки. Ознайомлення з 

програмою.
2 - 2 обговорення

2
Людина і простір. 

Сприймання і відображення 
простору, середовища.

26 10 2 14 огляд робіт, 
обговорення

3 Статика і динаміка як засоби 
організації композиції. 14 8 2 4 обговорення, 

опитування
4 Пейзаж і рух 10 6 2 2 огляд робіт, 

обговорення
5 Рух в багатофігурній 

композиції. 14 8 2 4 огляд робіт, 
обговорення

6 Умовності книжної графіки. 14 8 2 4 огляд робіт, 
обговорення

7
Об’ємно-просторова 

композиція. Рух в  об’ємній 
пластиці.

14 8 2 4 огляд робіт, 
обговорення

8 Узагальнення отриманих 
знань. 14 8 2 4 огляд робіт, 

обговорення
Всього 108 56 16 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з програмою
Бесіда про техніку безпеки: різновиди випадків в шкільних 

приміщеннях, обов’язки учнів під час занять. Ознайомлення з 
програмою школи, предмет «Композиція» 

Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості.
ТЕМА 2: Людина і простір. Сприймання і відображення 

простору, середовища.
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Залежність сприймання від настрою людини (художника).
Завдання №11. Бесіда. Однофігурна композиція за літніми 

враженнями. «Автор і середовище». Опираючись на вивчені засоби 
композиційної побудови (ритм, контраст), створити певне образне 
середовище, що буде виражати настрій автора.

Теми: «Я і дощ», «Я і трава», «Я і хмари», «Я і ...(місто, море, 
гори)». Кольоровий уклад підпорядкування вибраному настрою. 
Максимально загострити настроєвість. Гуаш, ½ л.

Мета: Створення образу за допомогою вивчених засобів 
композиції.

ТЕМА 3: Статика і динаміка як засоби організації композиції.
Завдання №12.Бесіда. Рух, як характер ритму. Рух, як характер і 

напрям лінії. Динаміка  – присутність руху в ритмі, в лінії, в характері 
форми; статика  – рівновага з відсутністю руху. Зображення пейзажу 
або натюрморту лаконічними засобами.

Теми: «Застигле місто», «Сонне місто», «Спекотне місто», 
«Сумний натюрморт», «Забуті речі».

Через статичну побудову і кольорове вирішення, створити 
враження зупиненого часу, нерухомості в залежності від вибраної 
теми. Використати три тони одного кольору. Гуаш, ¼, ½ л.

Мета: створити враження статики.
ТЕМА 4: Пейзаж і рух.
Завдання №13. Зображення пейзажу лаконічними засобами. 

Передавати враження руху через композиційну структуру: 
діагональне розташування елементів, в лініях, що перетинаються і  
хвилеподібних, енергійні ритми, неспокійні форми.

Теми: «Порив вітру», «Листя падає», «Снігова буря», «Шторм в 
порту», і подібне.

Завдання виконується із підготовлених елементів за ескізом, без 
попереднього прорисовування в техніці аплікації. Гуаш, кольоровий 
папір, ½ л. 

Мета: створити враження динаміки.
Завдання №14. Рапортна композиція. На основі попереднього 

завдання «Пейзаж і рух», використовуючи складні пластичні лінії 
пейзажу (обрисні лінії горизонту, гір, дахів, дерев тощо) і ритм 
(будинки, хмари, дерева, птахи, калюжі тощо), створити умовно 



66

лаконічну композицію в квадраті; вона стане елементом (рапортом)  
для складання фризу (3-и кратне повторення). Тритонове, триколірне 
вирішення. В трактуванні пейзажу уникати ілюстративності, 
наближаючись до орнаментальності. 

Гуаш, аплікація з тканини, паперу, ½ л.
ТЕМА 5: Рух в багатофігурній композиції.
Завдання №15. Багатофігурна композиція.
Зображення групи людей, об‘єднаних єдністю дій – рухом в 

різних напрямках. Напрям руху підкреслити вирішенням фону, 
контрастом кольору, силуетами фігур, структурою побудови 
(діагоналі, лінії, що перетинається та інше). Постаті не деталізувати. 
Теми: «На ковзанці», «Штурм», «Порив вітру – парасолі і капелюхи» 
і подібне. Гуаш, ½ л.

Мета: Розкрити тему через динамічну структуру композиції.
ТЕМА 6: Умовності книжкової графіки.
Завдання №16. Ілюстрація до літературного твору (казки, 

пісні, байки). Виконати композицію на основі зображення окремих 
характерних ситуацій твору і підпорядкувати їх зображенню 
головного персонажа. Учень самостійно вибирає засоби виділення 
головного персонажа (контрастом кольору, тону, величиною, 
розміщенням, характером силуету). Графічне вираження.

Гуаш, туш, ¼, 1/8 л.
Мета: Знайомство з умовністю книжкової графіки.
ТЕМА 7: Об’ємно-просторова композиція. Рух в  об’ємній 

пластиці.
Завдання №17. Паперова фігурка в русі. Виконати фігурку з 

паперу, використовуючи його пластичні властивості; застосувати 
скручування, згини, перфорації, надрізи, тощо. Через образ фігурки 
передати пластичний характер танцю, руху. Елементи одягу повинні 
підкреслювати ефект руху. Трактування руху. Трактування руху і 
форми умовне, декоративне, відповідно до можливостей техніки і 
матеріалу. Теми: танцівник (танцівниця) звивистий, стрибаючий, 
що крутиться, що трясеться, зигзагоподібний, спіралеподібний, 
колючий, смугастий, тощо. Виконана кожним учнем фігурка стає 
персонажем в різних просторових композиціях, створюваних 
колективно («Карнавал», «Театр ляльок»).
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Мета: Розвиток пластичного мислення.
ТЕМА 8: Узагальнення отриманих знань.
Завдання №18. Композиція «Три дерева».
Зображення дерев трактуються як контрастні персонажі (за ве-

личиною, ритмом, силуетом, кольором). Композиція доповнюється 
елементами пейзажу, фігурками людей, тварин, птахів.

Додаткові теми: «Три кораблі», «Три птахи», «Три собаки» і 
подібне.

Паперова аплікація, гуаш, 1/2л.
Мета: Застосування вивчених засобів в побудові образу

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
•	 створити образ за допомогою вивчених засобів композиції;
•	 засоби розвитку пластичного мислення;
•	 застосувати вивчені засоби в побудові образу.
Учні повинні вміти :
•	 створити враження статики;
•	 створити враження динаміки;
•	 розкрити тему через динамічну структуру композиції.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття, техніка 
безпеки. Ознайомлення з 

програмою.
2 - 2 обговорення

2
Виділення головного як 

один із виражальних засобів 
композиції.

30 10 4 16 огляд робіт, 
обговорення

3 Людина і простір. 14 4 2 8 огляд робіт, 
обговорення

4 Знайомство з шрифтом. 78 30 8 40 огляд робіт, 
обговорення

5 Виділення головного в 
композиції. 20 8 4 8 огляд робіт, 

обговорення
Всього 144 52 20 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з програмою
Бесіда про техніку безпеки: різновиди випадків в шкільних 

приміщеннях, обов’язки учнів під час занять. Ознайомлення з 
програмою школи, предмет «Композиція».

Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості.
ТЕМА 2: Виділення головного як один із виражальних 

засобів композиції.
Завдання №19. Творчий натюрморт. На основі зображення 

предмета, вибраного самостійно з декількох, запропонованих 
викладачем, учень розробляє композицію за асоціаціями, навіяними 
цим предметом. Підбір предметів повинен бути нетиповим для 
натюрмортів (окуляри, стара друкарська машинка, електроплита, 
моток шнурка або дроту, телефонний апарат, рукавиці тощо), або 
екзотичні (тропічні риби, морська зірка та ін.). За бажанням автора 
(учня) натюрморт може розвиватись в сюжетну композицію. Техніка 
виконання  – колаж з використанням гуаші, ½ л.

Мета: Узгодження зображувальних засобів і матеріалів з темою.
ТЕМА 3: Людина і простір.
Завдання №20. Фігури людей в різноглибинних планах. 

Замкнута композиція, побудована на ритмі фігур, що рухаються з 
глибини картини («На глядача»), в глибину («Від глядача») або з 
поєднанням цих рухів. Для підсилення ефекту глибини застосувати  
засоби організації простору (повітряну перспективу, кольоровий 
і світлотний контраст, детальне опрацювання першого плану). 
Теми: «Ескалатор», «Демонстрація», «Перехрестя», «Експедиція» і 
подібне.

Гуаш, ½ л.
Мета: Організація глибинно-просторового ритму.
Завдання №21. Багатофігурна композиція з виділенням головного 

персонажа в конкретному психологічному стані. Характеристику 
будувати на протиставленні головного персонажа групі другорядних, 
об’єднаних спільною дією (рухом).

Теми: «Заклопотаний», «Розгублений», «Втомлений», 
«Очікуючий» і подібні. Способи виділення: величиною, кольором, 
ритмом, деталями, світлотінню, динамічністю або статичністю пози.
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Мета: Створення образу вивченими засобами.
ТЕМА 4: Знайомство з шрифтом.
Завдання №22. Бесіда. Елементарні відомості про шрифт. Шрифт 

простий і художній. Шрифт, як елемент композиції.
«Монограма». Композиція, складена з двох власних букв учня 

(образного характеру та зображення символу, знака, предмета) 
на вибір учня. Квадрат, розділений на дві частини (світлу і темну) 
по вертикалі, горизонталі, діагоналі або довільно. Вписати букви 
і символ, як рівноцінні елементи. Принцип зображення позитив-
негатив. Чорно-білі ескізи; пошуки рівноваги та образності. 
Композиція виконується в 3-х послідовних варіантах: чорно-білому, 
тритоновому і кольоровому. Примітка: завдання можна виконати  
одночасно в техніці ліногравюри. Гуаш або аплікація, невеликий 
формат.

Мета: Знайти пластичний і змістовий зв’язок елементів в 
композиції.

Завдання №23. Шрифтова композиція. Бесіда про застосування 
шрифту в плакаті, рекламі.

Варіант І: 
Закомпонувати шрифт в певну форму (силует предмета). Знайти 

змістовий зв’язок між предметом і характером шрифту. Вибір 
предмета має визначатись простотою і лаконізмом його силуету 
(глечик, капелюх, яблуко, силует людини, тварини, риби тощо). 
Кольоровий уклад з обмеженням в 2-3 кольори (2-3 тони одного 
кольору або контрастні, наприклад, чорний+червоний+синій).

Гуаш, аплікація, ½ л.
Варіант ІІ:
Використати в композиції шрифт і зображення предмета 

(предметів). Створити ритмовий і змістовий зв’язок. Можна 
використати фольклорну основу (загадку, приказку, прислів’я).

Варіант ІІІ:
Створення слова «образу». Закомпонувати слова або фрази. 

Характер шрифту повинен розкривати внутрішній зміст і образ 
слова (фрази).

Теми: «Хліб», «Мир», «Дощовий день», «Смуток», «Солодощі», 
«Шнур», «Гачок», «Камені», «Ситість». Гуаш, аплікація, ½ л.



70

Мета: Добитись в композиції пластичного і змістовного зв’язку. 
Примітка: варіанти пропонуються на вибір. Кожен з них може 

стати основою для вирішення плакату. За бажанням учня, в компо-
зиції можна ввести рельєф (рекламний прийом).

ТЕМА 5: Виділення головного в композиції.
Завдання №24. Підсумкове. Вільна тема. («Ритми праці», «Моя 

сім’я»,  історична, батальна). Живописне або графічне вираження.
Матеріали на вибір учня, ½ 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
	узгодити зображувальні засоби і матеріали з темою;
	знайти пластичний і змістовий зв’язок елементів в композиції.
Учні повинні вміти :
	створити образу вивченими засобами;
	організувати глибинно-просторовий ритм;
	досягнути в композиції пластичного і змістового зв’язку. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття, техніка 
безпеки. Ознайомлення з 

програмою.
2 - 2 обговорення

2
Поняття «Організованість», 

«Цільність», «Єдність» в 
композиції.

142 54 16 72 огляд робіт, 
обговорення

Всього 144 54 18 72

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з програмою
Бесіда про техніку безпеки: різновиди випадків в шкільних 

приміщеннях, обов’язки учнів під час занять. Ознайомлення з 
програмою школи, предмет «Композиція» 

Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості.
ТЕМА 2: Поняття «Організованість», «Цільність», «Єдність» 

в композиції.
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Завдання №25. Бесіда. Організованість через підпорядкування 
головному, врівноважену ритмову побудову, єдність колоритності 
гами і настрою. Композиція на мотивах рослинного і тваринного 
світу. На основі попередніх зарисовок з натури, виконуються ескізні 
варіанти замкнутої композиції.

Організовується композиція ритмування великих плям, 
утворених вертикальними, горизонтальними і довільними 
членуваннями площини, які чергуються за тоном і кольором.

Композиційна побудова (структура) повинна створювати настрій 
певного середовища. Можна застосувати фактурні опрацювання. 
Теми: «В траві», «Спогади про дитинство», «Вітер», «Тихо» і 
подібне. Матеріал – на вибір.

Мета: Вивчення виражальних засобів монументальної 
композиції.

Завдання №26. Сюжетна композиція з двома фігурами 
«Діалог». Передати психологічну характеристику персонажів та 
їх взаємовідносин  (гармонію або протиставлення) через певні 
композиційні і живописні засоби: характер деталей персонажів і 
середовища, динамічність або статичність, колористичну будову. 
Акцентувати увагу на ритмі складок одягу (драперій в інтер’єрі) і 
світлотіньовому ліпленні форми як засобу передачі внутрішнього 
стану персонажів.

Теми: «Диспут», «Зустріч», «Розставання», «Після прем’єри», 
«На роботу», «Художники» і подібне. Гуаш, ½ л.

Мета: Пошук виражальних засобів для відтворення  
внутрішнього стану персонажів.

Завдання №27. Багатофігурна композиція «Свято». Вибрати 
цікаву ситуацію і відповідні виражальні засоби. Гуаш, ½ л.

Мета: Знайти засоби організації композиції.
Завдання №28. Екзамен. Тема, виражальні засоби, техніка 

виконання і матеріали – на вибір учня.   
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
	Основні закони композиції:
- закон цілісності;
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- закон типовості;
- закони контрастів.
	Основні поняття в композиції. Рівноваги.
	Правила «золотого січення», володіти поняттям ритмів у 

світі і мистецтві.
	Як переводити реальний предмет у двовимірне середовище.
	Анатомію людини та її основні пропорції.
	Основні характери людини.
	Особливості портрету.
	Виражальні засоби для відтворення внутрішнього стану 

персонажів.
Учні повинні вміти:
	Володіти виражальними засобами монументальної 

композиції.
	Знайти засоби організації композиції.
	Закомпонувати людину в середовище.
	Поєднати фактури з площиною
	Укладати елементи у рапортні композиції.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Скульптура»

школи образотворчих мистецтв «АРТ-ДИЗАЙН»
відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

                                                            
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основними принципами цієї програми є розвинути творчі 
здібності, розбудити в дітях потребу художнього вираження в 
пластиці. Ознайомити дітей з історичними зразками світової 
культури, мистецтвом сучасних художників, народною творчістю.

Задачею викладача є допомогти дітям подолати надто критичне 
ставлення до себе, до власної роботи, таким чином розкрити творчі 
можливості, розвинути цілеспрямованість у досягненні творчого 
задуму. Ознайомити дітей з різними видами техніки.

Метою занять зі скульптури, є розвиток просторового сприйняття 
форми, відчуття об’єму та маси предмета, тварини, рослини, людини, 
тощо. Розуміння конструкції та створення художнього образу. 

Програма розрахована на 4 роки навчання:  2 роки основного 
рівня навчання по 2 год. на тиждень (окрім основних занять в школі  
допускається індивідуальна година тижневого навантаження (72 
год. + 36 інд.=108 год. на рік.)) та 2 роки вищого навчального рівня 
по 2 год. на тиждень (окрім основних занять допускаються 1-2 
індивідуальні години тижневого навантаження (72 год. + 72 інд.=144 
год. на рік.)). Гурток комплектується з дітей та юнацтва віком 11-27 
років. Склад групи 10-12 чоловік.

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і світ», 
спрямована на формування в учнів творчого мислення та загально – 
культурного розвитку.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Техніка безпеки. Матеріали 

для роботи в об’ємі, їх 
пластичні якості.

2 2 опитування

2 Предметне і художнє 
зображення. 8 4 2 2 огляд робіт, 

обговорення

3
Різноманітність, контраст, 

співвідношення форм в 
природі.

10 4 2 4 огляд робіт, 
обговорення

4
Виразне художнє 

зображення форми в стані 
спокою.

12 4 2 6 огляд робіт, 
обговорення

5
Виразне трьохвимірне 

зображення форми в стані 
руху, форма тварин, людей.

14 6 2 6 огляд робіт, 
обговорення

6 Загальний ритм форми, 
ритм форми в просторі. 14 6 2 6 огляд робіт, 

обговорення
7 Вираження внутрішнього 

стану. 14 6 2 6 огляд робіт, 
обговорення

8 Рельєф. 34 24 4 6 огляд робіт, 
обговорення

Всього 108 54 18 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1: Матеріали для робіт в об’ємі, їх пластичні якості
Завдання № 1. 
Співбесіда про народження форми скульптури , про зв’язок її з 

матеріалом втілення (глина, камінь, дерево і т.д.) про те, що можна 
зробити з глини. Демонстрування пластики неоліту, скіфської 
культури, середньовіччя і т.д.

Виконання глиняних фігурок: «веселі чоловічки», «пташки», 
«ляльки» і т.п.

Матеріал: глина
Мета: розпізнати можливості учнів.
ТЕМА 2: Предметне і художнє об’ємне зображення.
Завдання № 2
Бесіда про образ в об’ємній пластиці. Демонстрування творів 

народних майстрів. Виконання іграшок – свистульок: «рибка», 
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«козлик», «фантастичне звірятко» і т.п., за мотивами творів народних 
майстрів. Метод створення з тонкого пласту глини повного об’єму – 
«васеника». Показ викладачем прийомів ліпки. Обпалювання.

Матеріал: глина, стеки (для прорізування «свисту», нанесення 
елементів візерунку).

Виконання посудини – скульптури: «птах», «баба», «кінь» і т.п., 
за аналогією людини, тварини. Методом скачування з грубих пластів 
глини (не більше 1см) повного об’єму або методом формування 
«стрічкою» за уявою. Демонстрування пластики Трипілля, Криту, 
Мексики та інших.

Матеріал: глина, стеки, скалка.
Мета: створити образну форму іграшки, посудини (могутній, 

веселий, стрункий і т.п.) через оволодіння традиційними методами 
роботи з глиною.

ТЕМА 3: Різноманітність, контраст, співвідношення форм.
Завдання № 3
Бесіда про прості основні стереометричні форми (куля, куб, 

циліндр, конус) та їх схожість з різними елементами навколишньої 
природи. Виконання об’ємних фігурок: «клоуни», «роботи», 
«гімнасти», «вболівальники» і т.д. (кожен виконує 3 фігурки з 
контрастом форм, а потім складається композиція зі всіх фігурок).

Матеріал: глина (шамот) чи папір і клей, стеки.
Мета: створити виразну фігурку (гнучкою, незграбною, сумною 

і т.д.) шляхом знайдення відповідного співвідношення об’ємів.
ТЕМА 4: Виразне художнє зображення форми в стані спокою.
Завдання № 4
Бесіда про різноманітність форм тваринного світу, про поняття 

«пластика». Демонстрування пластики стародавніх культур, а також 
сучасних майстрів.

Ліпка фігурок тварин за контрастом  форм: «жирафа-бегемот», 
«слон-черепаха» і т.д. Методом скачування з товстих пластів 
глини(не більше 0,7см.) порожнистого об’єму, за спостереженнями, 
на основі замальовок, перегляду слайдів і т.д. Обпалювання.

Матеріал: глина (шамот) чи папір, клей, стек, полотно, скалка.
Мета: створити гострохарактерну образну форму, тварини 

(форми важкі, легкі, напружені, ліниві і т.д.)
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ТЕМА 5: Виразне трьохвимірне зображення форми в стані 
руху. Форма тварин, людей. 

Завдання № 5
Бесіда за темою з демонструванням творів. Виконання фігурок 

тварини і людини в характерному русі (хода, увага, здивування 
тощо). Спосіб роботи за вибором учня. Обпалювання. 

Матеріал: глина (шамот), стек.
Мета: передати стан через пози, контрасти, перебільшення, 

характер  «орнаменту» одягу чи покриву тварин.
ТЕМА 6: Загальний ритм форми, ритм форми в просторі. 

Контррельєф.
Завдання № 6
Бесіда про ритмічну організацію елементів зображення як 

про засіб вираження, про особливості декоративного рельєфу – 
образного узагальнення форм, чіткості графічного рисунку, про 
прийоми різьблення на твердому матеріалі (гіпсі). Показ викладачем. 
Виконання контррельєфу за мотивами творів народних майстрів, 
методом нанесення на основу дрібних заглиблень, виїмок у вигляді 
прямих  чи кривих ліній та їх співвідношень. Друк в глині (шамоті). 
Обпалювання. 

Матеріал: гіпсові (пластилінові) плитки, глина(шамот), різці.                                                          
Мета: створити виразну композицію, використовуючи образний 

характер ліній, гру світлотіні.
ТЕМА 7: Вираження внутрішнього стану.
Завдання № 7
Бесіда по темі, з демонструванням творів майстрів. Виконання 

виразної фігурки людини: «суворий», «скромний», «веселий», 
«сумний» тощо.

Матеріал: глина (шамот, пластилін), стек.  
Мета: Передати образ, використовуючи відповідні 

співвідношення об’ємів, характер деталізації.
Завдання № 8
Виконання виразної фігурки кота: «войовничий», «хитрий», 

«лінивий», «красень», «жадібний» і т.д., методом з’єднання 
порожнистих форм.

Матеріал: шамот, стек.
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Мета: виразити стан одного і того ж звіра через характер та 
об’єми, деталізацію. Розвиток асоціативного мислення.

ТЕМА 8: Рельєф.
Завдання № 9
Бесіда з показом сюжетних рельєфів середньовічної Русі, 

Вірменії, Грузії про вираження в них ідеї войовничого подвигу 
боротьби за рідну землю. Виконання рельєфу за мотивами 
древньоруських сюжетів: «Георгій – Змієборець», «Воїн», методом 
поглиблення фону без надмірної подрібненості.

Матеріал: гіпсові (пластилінові) плитки, різці, акварель.
Мета: виразити ідею подвигу воїна через пласти, передачу 

фігури, одягу, відповідних образних ідей, зброї.  
Завдання № 10.
Підсумкове: а) декоративний звір: «Бик», «Варан», «Птах» і т.д. 

За мотивами творів народних майстрів.
Матеріал: шамот, стек.
Розмір: від 10 до 20 см.
б)Виконання однофігурної композиції, з атрибутом, наприклад:
«День народження», «Древній воїн», «Людина і природа» і т.п.
Матеріал: шамот, стек.
Розмір: до 15 см.
Мета: створити образ з використанням отриманих знань, умінь, 

технічних прийомів  за рік навчання.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
	Створити образну форму іграшки, посудини (могутній, 

веселий, стрункий і т.п.) через оволодіння традиційними методами 
роботи з глиною.
	Створити виразну фігурку(гнучкою, незграбною, сумною і  

т.д.) шляхом знайдення відповідного співвідношення об’ємів.
	Створити гострохарактерну образну форму тварини (форми 

важкі, легкі, напружені, ліниві і т.д.)
Учні повинні вміти:
	Передати стан через пози, контрасти, перебільшення, 

характер,  орнаментику одягу чи покриву тварин.
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	Виразити ідею подвигу воїна через пласти, передачу фігури, 
одягу, відповідних образних ідей, зброї.
	Створити образ, з використанням отриманих знань, умінь, 

технічних прийомів  за рік навчання.
  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Виразне художнє 

зображення форм в стані 
спокою. Голова людини.

24 14 2 8 огляд робіт, 
обговорення

2
Виразне художнє 

зображення форм в стані 
руху. Жест. Форма голови.

26 14 2 10 огляд робіт, 
обговорення

3
Ритм, пластичність, контур 

і їх значення в передачі 
образу. Наскрізний рельєф. 

30 18 2 10 огляд робіт, 
обговорення

4 Приклади станів природи. 28 18 2 8 огляд робіт, 
обговорення

Всього 108 64 8 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1: Виразне трьохвимірне зображення форми в стані 

спокою. Форма голови людини.
Завдання № 12.
Бесіда про різноманітність характеру форми голови людини, про 

принципи роботи над головою (основа – куля), принципи поєднання 
з шиєю. Демонстрування пластики Древнього Єгипту, Скіфської, 
Африканської культури і т.д. виконання варіацій на тему: голова 
людини (форми ніжні, гострі, міцні тощо). Метод роботи на вибір 
учня, без дрібного детального опрацювання.

Матеріал: глина (пластилін), стеки. 
Мета: передати контрастні образні характеристики голови 

людини через розвиток форми від простого до складного. 
Тема 2: Виразне художнє зображення форми в стані руху. 

Жест.
Завдання № 13.
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Бесіда про те, що художник не повторює рух моделі, а відчуває, 
шукає його внутрішню сутність, сутність руху незалежно від пози, 
про те, що різні ситуації дають різноманітну форму одному і тому ж 
рухові. Виконання варіацій на тему: «Лежачий», «Відпочиваючий», 
«Сплячий», «Хворий». Демонстрування творів Мікеланджело, 
Мура, Манцу тощо.

Матеріал: глина (пластилін), стеки.
Мета: побачити і передати різну образну форму одного і того ж 

руху, використовуючи важкість чи легкість співвідношення цілого 
та його частин.

Тема 3: Ритм, пластичність, контур та їх значення в передачі 
образу. Наскрізний рельєф.

Завдання № 14.
Бесіда з демонструванням декоративної пластики Скіфської 

культури, народної різьби, про лаконізм, виразність силуету, 
ажурність внутрішнього контуру, про ритмову узгодженість деталей 
з основним зображенням. Виконання прорізного ажурного рельєфу 
(архітектурна деталь) з образами звірів, птахів, риб, за мотивами 
пісенного, баладного фольклору і т.п., методом «вибирання фону».

Матеріал: глина (гіпс), стеки, різці.
Мета: передати образ характером співвідношень контуру фігур і 

просвітів (контур колючий, м’який, плавний тощо), декоративністю, 
чітким ритмом елементів композиції.

Тема 4: Приклади станів природи.
Завдання № 15.
Бесіда про психологічний вплив стану природи на людину та про 

його художнє втілення в пластиці. Демонстрування сучасних творів 
пластики малих форм. Виконання трьохвимірної (або рельєфної) 
композиції: «Вітер», «Тиша», «Холод», «Осінь» і т.д., метод роботи 
обирається учнем самостійно. Може бути обпалювання, розпис.

Матеріал: глина (шамот), стеки.
Мета: виразити задуманий стан (тривожний, величний, 

сумний тощо) через знаходження асоціативно – образних елементів 
композиції, характеру її силуету, співвідношень, ритму.
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
	Створити образ (величний, грізний, загадковий тощо), 

використовуючи асоціативно-образні засоби об’ємної пластики з 
введенням кольору.
	Виразити задуманий стан (тривожний, величний, сумний 

тощо) через знаходження асоціативно-образних елементів 
композиції, характеру її силуету, співвідношень, ритму.

Учні повинні вміти:
	 Передати контрастні образні характеристики голови 

людини через розвиток форми від простого до складного.
	 Побачити і передати різну образну форму одного і того ж 

руху, використовуючи важкість чи легкість співвідношення цілого 
та його частин.
	 Передати образ характером співвідношень контуру фігур і 

просвітів (контур колючий, м’який, плавний тощо), декоративністю, 
чітким ритмом елементів композиції.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1
Ритм в рельєфі, як 

композиційний метод 
створення образу.

14 6 2 12 огляд робіт, 
обговорення

2 Виразне художнє зображення 
форми. Голова людини. 26 12 2 12 огляд робіт, 

обговорення

3
Ритм в круглій скульптурі, 

як композиційний засіб 
створення образу.

26 12 2 12 огляд робіт, 
обговорення

4
Рух, жест, їх емоційна 

виразність в декоративній 
пластиці.

24 10 2 12 огляд робіт, 
обговорення

5 Декоративний рельєф. 24 10 2 12 огляд робіт, 
обговорення

6 Горельєф. Ритм. 24 10 2 12 огляд робіт, 
обговорення

Всього 144 60 12 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1: Ритм в рельєфі як композиційний метод створення 

образу.
Завдання № 16.
Бесіда за темою, з показом творів декоративної пластики, 

виконання рельєфної композиції: «Цирк», «Натюрморт» тощо, 
шляхом роботи в глині чи твердому матеріалі за вибором учня. 
Посилення художнього ефекту розписом. 

Матеріал: глина (гіпсові плитки), стеки, різці, ангоби, акварель.
Мета: створити виразну композицію, використовуючи ритміку 

елементів, яка відповідає задуманому образу. 
Тема 2: Виразне художнє зображення форми. Голова людини.
Завдання № 17.
Бесіда з демонструванням скульптурних портретів А. Бурделя, 

Д. Манцу, Ф. Метсіни та інших. Про співвідношення пропорцій, 
характер конкретної форми, зміст. Виконання двох об’ємних 
зображень голів, контрастних за образом, методом «відсікання 
зайвого» з натури. 

Матеріал: глина(пластилін або гіпс, який ще не затвердів), стеки.
Мета: передати контрастну індивідуальну характеристику в 

формі обумовлених зображувальних засобів.
Тема 3: Ритм в круглій скульптурі як композиційний засіб 

створення.
Завдання № І8.
Бесіда за темою з показом творів майстрів ХХ ст.. Виконання 

варіацій на тему статична композиція: «Воїни», «Дівчата на вітрі», 
«Хлопчики», «Ковалі» (статична композиція). За спостереженням, 
шляхом роботи в глині, вибраними учнями самостійно за бажанням,  
може бути використаний каркас. 

Матеріал: глина (пластилін), стеки.
Мета: створити конкретний образ (мужній, веселий, ніжний, 

стрімкий, захоплений), використавши відповідний характер форм, 
силуетів, ритму, орнаментації одягу. 

Тема 4: Рух, жест. Їх емоційна виразність в декоративній 
пластиці.

Завдання № 19. 
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Бесіда за темою з наочним показом  скульптури малих форм. 
Узагальнений характер образів, декоративність, монолітність, 
деталізація кольором, лінією. Виконання за народними мотивами 
фронтальної  композиції «Побутова сценка», поєднання різних 
методів роботи з глиною. Розпис. Обпалювання.

Матеріал: глина (шамот), ангоби, глазур, пензель. 
Мета: виразно передати сюжетний зміст руху. Використовувати  

декоративну узагальненість форми, перенесення акценту на 
зображення особливостей одягу, аксесуарів.

Тема 5: Декоративний рельєф.
Завдання № 20.
Виконання рельєфної композиції: природний або урбаністичний 

пейзаж. Умовна побудова просторовості за рахунок декоративних 
елементів: активних на першому плані, пасивних – на  задньому. 
Фактури. Матеріал: глина, папір (паперова пластика). 

Мета: створення виразної ритмічної композиції із застосуван-
ням різних збагачувальних прийомів (наліплювання, витискання, 
продряпування).

Тема: Горельєф. Ритм.
Завдання № 21. 
Виконання горельєфу на архітектурну тематику; ритмова 

побудова композиції з впровадженням фігурок людей, тощо.
Матеріал: глина, стеки.
Мета: вивчити засади побудови горельєфу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
	Створити виразну композицію, використовуючи ритміку 

елементів, яка відповідає задуманому образу.
	Створити конкретний образ (мужній, веселий, ніжний, 

стрімкий, захоплений), використавши відповідний характер форм, 
силуетів, ритму, орнаментації одягу. 
	Створити виразну ритмічну композицію із застосуванням 

різних збагачувальних прийомів (наліплювання, витискання, 
продряпування).
	Вивчити засади побудови горельєфу.
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Учні повинні вміти:
	Передати контрастну індивідуальну характеристику в формі 

обумовлених зображувальних засобів.
	Виразно передати сюжетний зміст руху. Використовувати  

декоративну узагальненість форми, перенесення акценту на 
зображення особливостей одягу, аксесуарів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1 Художній образ в об’ємній 
пластиці. 68 42 2 24 огляд робіт, 

обговорення
2 Декоративно-монументальна 

вставка. 38 12 2 24 огляд робіт, 
обговорення

3 Садово-паркова скульптура. 38 12 2 24 огляд робіт, 
обговорення

Всього 144 66 6 72

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1: Художній образ в об’ємній пластині.
Завдання № 22.
Бесіда за темою з демонструванням творів пластики стародавніх 

культур і сучасних майстрів; про  принципи роботи в матеріалі. 
Дерево і його пластичні властивості. Виконання у співтворчості з 
матеріалом вільної композиції із  збереженням монолітності блоку, 
шляхом  відсікання з живої породи (продірявлювання блоку).

Матеріал: дерево (або м’який камінь, гіпс), різець. 
Мета: побачити задуманий сюжет в заготовці – блоку і створити 

образ, виходячи із характеру силуету, співвідношення просвітів 
(якщо вони будуть), фігури, пластичних мас у відповідності з 
образним завданням.

Завдання № 23.
Бесіда про портрет в об’ємній пластиці, про характер об разу 

з точним показом скульптурного портрету різних епох і майстрів. 
(Про вираження настрою через внутрішню суть). Виконання 
скульптурного портрету (жіночий і чоловічий образ з акцентом на 



84

характерну деталь – атрибут) з натури, метод роботи і матеріал – за 
вибором учня. 

Мета: гранично виявити образну характеристику через розуміння 
суті моделі, використовуючи засоби виразності скульптурної 
композиції.

Завдання № 24.
Бесіда про психологічний стан групи людей, що перебувають 

у стані злету почуттів, про художнє вираження такого стану. 
Виконання 2 – 4-ох фігурної композиції: «Співаки», «Музиканти», 
«Материнство», «Сім’я» тощо.

Метод роботи і матеріал за вибором учня (дерево, глина, м’який 
камінь, гіпс, пінобетон і т.п., різці, стеки). 

Мета: створити образ, передати стан єдності, духовної 
близькості через відповідні композиційні засоби (ритм, силует, 
контур, співвідношення об’ємів, орнаментику поверхонь).

Завдання № 25.
Бесіда про жанр дрібної пластики – медалі, про символіку їх мови. 

Виконання пам’ятних знаків, присвячених героїчним пам’ятним 
датам, глобальним проблемам. Наприклад: «День без пострілу», 
«Вік без пострілу на Землі», «Нашій школі: 10 років» тощо.

Контрельєф. Друк в глині, виливання з свинцю, обпалювання. 
Матеріал: гіпсові плитки (пластилінові), глина,( свинець), різці. 
Мета: створити узагальнюючий образ, використовуючи 

різноманітні художні прийоми виразності в об’ємній пластиці.
Тема 2: Декоративно – монументальна вставка.
Завдання № 26.
Виконання декоративно-монументальної вставки (ма кета) на 

тему  історичну, мистецьку, природничу. Вставка як доповнення 
архітектури (архітектурного ансамблю ), як акцент в архітектурі. 
Можливе виконання проекту вставки до інтер’єру або екстер’єру 
приміщення школи. 

Матеріал: глина, папір, пластилін, фарби. 
Мета: ознайомлення з проблемами поєднання скульптури з архі-

тектурою.
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Тема 3: Садово-паркова скульптура.
Завдання № 27.
Виконання ескізу садово-паркової скульптури на анімалістичну 

тематику. Створення веселого грайливого образу із застосуванням 
декоративного узагальнення, з підкресленням декоративності 
матеріалу. Виконання макета (скульптура в середовищі ). 

Матеріал: глина, папір. 
Мета: ознайомлення з проблемою поєднання скульптури з 

середовищем.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
	Створити образ, передати стан єдності, духовної близькості 

через відповідні композиційні засоби (ритм, силует, контур, 
співвідношення об’ємів, орнаментику поверхонь).
	Створити узагальнений образ, використовуючи різноманітні 

художні прийоми виразності в об’ємній пластиці.
Учні повинні вміти:
	Побачити задуманий сюжет в заготовці – блоку і створити 

образ, виходячи із характеру силуету, співвідношення просвітів 
(якщо вони будуть), фігури, пластичних мас у відповідності з 
образним завданням.
	Гранично виявити образну характеристику через розуміння 

суті моделі використовуючи засоби виразності скульптурної 
композиції.
	Поєднати скульптуру з архі тектурою.
	Поєднати скульптуру з середовищем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Боголюбов С. Скульптура на заняттях в школьном кружке. 

Пособие для учителя. – Москва: Просвещение, 1986.
2. Лантери В. Лепка. – Москва: Искусство, 1963.
3. Тиценко О. Трактат по скульптуре. – Москва: Искусство, 1985.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Історія мистецтва»

школи образотворчих мистецтв «АРТДИЗАЙН»
відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

Пояснювальна записка
Метою циклу лекцій з історії образотворчого мистецтва є 

можливість ввести учнів в чарівно-непростий світ мистецтва, вчити 
їх замислюватись над таємницями досконалості, навчити розуміти 
шедеври світового мистецтва, відчути в собі наснагу до творчості.

Перший і другий розділи програми присвячені світовому 
мистецтву від перших живописних спроб прадавньої людини до 
новітніх здобутків художників XXІ ст. Третій розділ програми 
присвячений розвитку українського образотворчого мистецтва – від 
прадавньої України і до нашого часу. Особлива увага у цьому розділі 
приділяється розвиткові образотворчого мистецтва та пам’яткам 
культури м. Львова.

Кожне заняття складається з теоретичного матеріалу і практичної 
частини: спочатку учні прослуховують лекцію і записують у зошиті 
основні тези; на практиці пізнають особливості художніх технік і 
течій через копії зразків образотворчого мистецтва. Велике значення 
для успішного навчання мають екскурсії по місту, музеях та 
відвідування художніх виставок.

Тематичним забезпеченням занять є значний ілюстративний 
матеріал, начерки з історії мистецтва, фото- та відеоматеріали, 
енциклопедії та інша художня література, присвячена мистецтву.

Для практичних занять необхідні папір (А-4) та фарби: акварель, 
гуаш, темпера.

Результатом повного навчального курсу є естетичний розвиток 
учнів, набуті знання з історії мистецтва, вміння бачити і розуміти 
мистецькі твори, особлива любов до рідного мистецтва. Знання 
художніх технік, які виникали в ті чи інші часи розвитку людства, 
допоможуть учням знайти свою художню манеру.

Контроль набутих знань відбувається через опитування, 
співбесіди, творчі живописні роботи, реферати на тему «Історії 
мистецтва».

Програма розрахована на 3 роки навчання:  2 роки основного 
рівня навчання по 2 год. на тиждень (окрім основних занять в школі  
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допускається індивідуальна година тижневого навантаження (72 
год. + 36 інд. = 108 год. на рік.)) та 1 рік вищого навчального  рівня 
по 2 год. на тиждень (окрім основних занять допускаються 1-2 
індивідуальні години тижневого навантаження (72 год. + 72 інд. = 
144 год. на рік)). Гурток комплектується з дітей та юнацтва віком 10-
27 років. Склад групи – 10-12 осіб.

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і світ», 
спрямована на формування в учнів творчого мислення та загально – 
культурного розвитку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема Кількість годин КонтрольВсього Практ. Теор. Інд.
1 Що таке мистецтво? Види 

образотворчого мистецтва 4 - 2 2 Опитування

2 Мистецтво первісного 
суспільства 8 - 4 4 Оцінювання

3 Мистецтво Стародавнього 
світу 8 3 3 2 Опитування 

Оцінювання
4 Мистецтво Передньої Азії 8 3 3 2 Опитування 

Оцінювання
5 Кріто-Мікенське мистецтво 8 3 3 2 Опитування 

Оцінювання
6 Мистецтво Стародавньої 

Греції. 14 2 8 4 Опитування 
Оцінювання

7 Мистецтво Етруррії 6 2 2 2 Опитування 
Оцінювання

8 Мистецтво Стародавнього 
Риму 8 2 4 2 Опитування 

Оцінювання
9 Мистецтво Середніх Віків 12 4 4 4 Опитування 

Оцінювання

10 Мистецтво Варварських 
королівств 4 - 2 2 Опитування

11 Романське мистецтво 4 - 2 2 Опитування
12 Готика 12 4 4 4 Опитування 

Оцінювання
13 Екскурсія по місту Львів 6 - 4 2 Бесіда
14 Залік 4 - 2 2 Співбесіда

Всього 108 23 49 36
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Що таке мистецтво? Види образотворчого мистецтва:
архітектура, скульптура, живопис, графіка, декоративно-

ужиткове мистецтво. 
2.Мистецтво первісного суспільства.  
Серед кам’яних брил «Стоунхенджа» (менгіри, дольмени, 

кромлехи). Картинна галерея кам’яного віку (печери «Альтаміра», 
«Ласко», плато Тассілі-Аджер). Зоряне небо на глечику (виникнення 
орнаменту). 

3. Мистецтво Стародавнього світу. 
Мистецтво Стародавнього Єгипту. Хто і як будував єгипетські 

піраміди (піраміда  Хеопса, Хефрена і Мікеріна). Про що мовчить 
Сфінкс. «Стобрамні» Фіви – царське місто Уасет (скульптурний 
портрет, розписи поховань, ужиткове  мистецтво Єгипту).

«Колоси Мемнона» – архітектура храмів Луксора і Карнака. 
Золота маска Тутанхамона (Амарне мистецтво, скарби гробниці 
Тутанхамона). Копія єгипетського живописного канону.

4. Мистецтво Передньої Азії. 
Про що розповідають глиняні таблички (мистецтво шумерів 

Акадду). Фантастичний «Шеду». Мистецтво Ассірії. Вавілонська 
вежа» і «Висячі сади Семіраміди» – мистецтво Нового Вавілону. 
Вільний малюнок на тему: «Між Тигром і Єфратом».

5. Кріто-Мікенське мистецтво.
«Нитка Аріадни». Кноський палац. Загадкова «Атлантида». 

Мистецтво Фери. Чи існувала Троя? Мистецтво Міккен. Копія кріто-
мікенського живописного канону.

 6. Мистецтво Стародавньої Греції. 
Афінський Акрополь. Ордерна система грецької  архітектури. 

Копії капітелей.
«Забути Герострата». Храм Артеміди в Ефесі. «Неперевершений 

Зевс». Скульптура Фідія. Міфи на амфорах – грецька кераміка. Копія 
амфори.

Елінське мистецтво. Найперший мавзолей – Галікарнас. 
«Велетень, який упав» – Колос Родоський. «Тим, хто плаває і 
мандрує» – маяк на острові Фарос.
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7. Мистецтво Етруррії.   
«Капітолійська вовчиця» (скульптура, кераміка етрусків). 

«Танцюючий етруск» (фрески поховальних камер). Копія фрески.                                                                       
8. Мистецтво Стародавнього Риму.
«Вічне місто» – архітектура античного Риму. «Такі різні 

імператори» – скульптурний портрет. «Помпеї» – 4 стилі 
помпеянських фресок. Копія римського орнаменту.

9. Мистецтво Середніх Віків. 
 Мистецтво Візантії. Софія Константинопольська (заснування 

і забудова Константинополя). Мозаїки Равенни. Ікона. Копія 
візантійського іконописного канону.

10. Мистецтво Варварських королівств.
Гробниця Теодоріха – архітектура. «Євангелія Оттона» –

мініатюра.
11. Романське мистецтво.
Білий камінь романської церкви – архітектурний стиль. «Замок, 

в якому жив лицар» – архітектура фортець.
12. Готика.
Церква на острові Сіте – архітектурний стиль готичного собору. 

«Місто майстрів» – забудова середньовічного міста. «Пелюстки 
трояндового вікна» – вітраж. Копія вітражу готичних соборів.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 історію мистецтва  Стародавнього світу;
•	 міфологію різних країн;
•	 назви відомих шедеврів мистецтва і «Сім чудес» Стародавнього 

світу;
•	 ордерну систему грецької архітектури, стилі церковно-

європейської архітектури;
•	 архітектурні пам’ятки середньовічного Львова.
Учні повинні вміти:
•	 відтворити графічний канон і палітру Стародавнього Єгипту і 

критських фресок;
•	 відтворити орнамент античної Греції і Риму;
•	 техніку мозаїки та особливості іконопису;
•	 техніку виконання мініатюри і вітражу.



90

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІІ  РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1 Мистецтво Західної Європи.
Італійське Відродження. 20 8 10 2 Опитування 

2 Живопис Венеції. 4 - 2 2 Опитування
3 Північне Відродження. 12 4 6 2 Опитування 
4 Архітектурні шедеври 

Франції. 4 - 2 2 Опитування 
5 Італійське бароко. 4 - 2 2 Опитування 
6 Живопис Іспанії. 4 - 2 2 Опитування 
7 Живопис Фландрії. 4 - 2 2 Опитування
8 Живопис Голландії. 8 3 3 2 Опитування 
9 Класика Франції. 4 - 2 2 Опитування 
10 Легковажне рококо. 4 - 2 2 Опитування 
11 Живопис Англії. 4 - 2 2 Опитування
12 Живопис Іспанії. 4 - 2 2 Опитування
13 Живопис Франції. 8 - 4 4 Опитування 
14 Новітні напрямки мистецтва. 16 - 12 4 Опитування
15 Творча робота в одному із 

сучасних напрямків. 4 2 - 2 Оцінювання
16 Залік. 4 - 2 2 Опитування

108 17 55 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.Мистецтво Західної Європи. Італійське Відродження.
«Геніальний пастушок» – Джотто. «Трійця» – Брунеллески, 

Донателло, Мазаччо. «Під Флорентійським куполом» – художники 
кватроченто. Як малювали фреску (техніка фрески, копія). «Лінія 
Боттічеллі» – творчість Сандро Боттічеллі. Копія фігури. «Посмішка 
Джоконди» – творчість Леонардо да Вінчі. «Камінь і біль» – творчість 
Мікеланжело Буонарроті. «Божествений» – творчість Рафаеля Санті.

2. Живопис Венеції.  
Загадкові «Три філософа» – творчість Джорджоне. «Розкішні 

Венери Венеції» – творчість Тіциана.
3. Північне Відродження.
Живопис Нідерландів. «Часослов герцога Берійського» –

творчість братів Лімбургів. Копія мініатюри. Винахідник масляного 
живопису – творчість Яна ван Ейка. «Сад насолод» – творчість 
Ієроніма Босха. «Нідерландські приказки» – творчість Пітера 
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Брейгеля Старшого. Живопис Німеччини. «Чотири вершники» – 
творчість Альбрехта Дюрера.

4. Архітектурні шедеври Франції.    
Як фортеця стала музеєм – перебудова Лувра. Замки Луари. 
5. Італійське бароко. 
Болонська академія. «Світло і темрява» – творчість Мікеланжело 

да Караваджо.
6. Живопис Іспанії. 
«Громовиця над Толєдо» – творчість Ель-Греко. «Меніни» – 

творчість Дієго Веласкеса.
7. Живопис Фландрії. 
Король живопису – творчість Пітера Пауля Рубенса. Галерея 

аристократів – творчість Антоніса Ван Дейка. 
8. Живопис Голландії.   
«Нічна варта» – творчість Рембранта ван Рейна. «Малі голланд-

ці» – Ян Вермер і Дельфська школа живопису. Голландський натюр-
морт. Копія фрагменту.

9. Класика Франції.   
«Село Версаль» – архітектура Версальського Палацу. Кольори 

античних міфів – творчість Ніколя Пуссена.
10. Легковажне рококо. 
Елегантні дами і кавалери – творчість Антуана Ватто.
11. Живопис Англії.  
«Дама в блакитному» – творчість Томаса Гейнсборо.
12. Живопис Іспанії. 
 «Оголена маха» – творчість Франциско Гойя.
13. Живопис Франції.
Апофеоз революційного романтизму – Жак Луї Давід, Теодор 

Жеріко і Ежен Делакруа. Сумні і чудові пейзажі Каміля Коро. 
Барбізонська школа. Каменяри Густава Курбе.

14. Новітні напрямки мистецтва. 
«Брама пекла» – творчість Огюста Родена. «Сніданок на траві» 

– творчість Едуарда Мане. «Імпрессіон» – творчість художників 
імпресіоністів: Клод Моне, Огюст Ренуар, Едгар Дега. «Місяць і 
монета» – творчість художників Поля Сезана, Вінсента Ван Гога, 
Поля Гогена, Тулуза Лотрека. Розкіш кольору – творчість Анрі 
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Матіса. «Авіньонські діви» – творчість Пабло Пікассо. Неприховані 
сни сюрреалізму – творчість Сальвадора Далі. 

15. Творча робота в одному із сучасних напрямків.
16. Залік.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 історію західноєвропейського мистецтва;
•	 стилі і течії європейського мистецтва;
•	 імена і твори великих художників;
•	 філософію картини;
•	 техніку мозаїки та особливості іконопису;
•	 техніку виконання мініатюри і вітражу.
Учні повинні вміти:
•	 відобразити графічний канон і палітру Стародавнього 

Єгипту і критських фресок;
•	 відтворити орнамент античної  Греції  і  Риму.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ І  РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Практ. Теор. Інд.

1 Мистецтво України 10 4 2 4 Опитування
Оцінювання 

2 Мистецтво Київської Русі. 6 - 2 4 Опитування
3 Український середньовічний 

іконопис. 8 2 2 4 Опитування 
Оцінювання

4 Ренесанс на Україні. 8 2 2 4 Опитування 
5 Дерев’яне зодчество в 

Україні. 6 - 2 4 Опитування 

6 Українське Бароко. 10 4 2 4 Опитування 
Оцінювання

7 Розвиток іконостаса XVII 
століття на Україні. 6 - 2 4 Опитування

8 Український живопис      
XVIII століття. 8 - 4 4 Опитування 

9 Живопис і графіка  
Т. Г. Шевченка. 8 - 4 4 Опитування 

10 Український живопис II 
половини XIX століття. 16 - 8 8 Опитування 
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11 Музеї міста Львова. 
Екскурсії. 14 - 6 8 Бесіда

12 Художнє життя України 20-
30-х рр. XX ст. 22 - 14 8 Опитування

13 Творчість сучасних 
художників. 6 - 2 4 Опитування 

14 Декоративний живопис. 8 2 2 4 Опитування
Оцінювання

15 Огляд виставок. 6 - 2 4 Бесіда
16 Залік. 6 - 2 4 Зарахування

144 14 58 72

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Мистецтво України.  
Мистецтво прадавньої України. Слов’янська міфологія. 

Трипілля. Копія орнаменту глечика і одягу.
2. Мистецтво Київської Русі.
Заснування та архітектура міст. Софія Київська.
3. Український середньовічний іконопис. 
Мініатюра («Київський псалтир», «Остромирове Євангеліє»). 

Копія мініатюри.
4. Ренесанс в Україні. 
Архітектура площі Ринок. Екскурсія. Книгодрукарство. 

Мініатюра. Начерки старого міста.
5. Дерев’яне зодчество в Україні. 
Скульптури – Логвін, Юрченко.
6. Українське барокко.
Архітектура міст Києва і Львова. Живописний портрет XVII 

століття. Копія з оригіналів.
7. Розвиток іконостаса XVII століття в Україні. 
Дерев’яна скульптура, настінний розпис.
8. Український живопис XVIII століття.
Творчість Левицького, Боровиковського, Мокрицького.
9. Живопис і графіка Т. Г. Шевченка.
10. Український живопис II половини XIX століття.
Творчість Трутовського, Пимоненка, Васильківського, 

Світославського. Творчість Олександра Мурашка.
11. Музеї міста Львова. Екскурсії.
12. Художнє життя України 20-30-х рр. XX ст.
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Мистецькі об’єднання Києва, Львова. Реферати: Школа 
Бойчука; творчість Нарбута, Жука, Кульчицької; творчість Труша, 
Новаківського, Монастирського.

13. Творчість сучасних художників.
Творчість сучасних художників: Сельського, Яблонської, 

Медвідя.
14. Декоративний живопис.
Декоративний живопис М. Приймаченко і П. Хоми. Копія 

декоративного живопису.
15. Огляд виставок.
16. Залік.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
• слов’янську міфологію і пам’ятки прадавньої України, Київської 
Русі;

• українську дерев’яну архітектуру і скульптуру;
• особливості українського Ренесансу і бароко;
• пам’ятки архітектури і музеї м. Львова;
•  творчість українських художників і художніх об’єднань;
• особливості українського середньовічного іконопису;
• особливості українського барочного живопису;
• особливості народного декоративного живопису.
Учні повинні вміти:
• користуючись відповідною літературою та іншими джерелами 
інформації, написати реферат про творчій доробок одного із 
українських сучасних художників;

• намалювати орнамент Трипілля та національного одягу;
• намалювати копії зразків мистецтва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Біблія.
2. Вазарі Дж. Життєписи найславніших живописців, скульпторів та 

архітекторів». - Київ, 1970.
3. Великі художники: збірка журналів - Київ.
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4. Гуревич А. Я. Культура і суспільство середньовічної Європи 
очима сучасників. - Москва, 1989.

5. Дмітрієва Н.А., Виноградова Н. А. Мистецтво Стародавнього 
світу, 1986.

6. Енциклопедія для дітей, розділ «Мистецтво», томи 7 і 8. – 
Москва: Аванта, 2002.

7. Енциклопедія для дітей «Я пізнаю світ». Том «Міфологія», 
«Чудеса світу». -  Київ: Школа, 2001.

8. Замаровський В. Сім чудес світу. - Київ, 1972.
9. Кодлубай І., Нога О. Прадавня Україна. - Львів, 2004.
10. Мельник Б. В. Вулицями стародавнього Львова. – Львів: Світ, 

2002. 
11. Овсійчук В. А. Українське мистецтво II пол. XVI - І пол. XVII 

ст. - Київ, 1985.
12. Уманцев Ф. С. Мистецтво Давньої України. – Київ: Либідь, 2002.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Батик»

школи образотворчих мистецтв «АРТДИЗАЙН»
відділу образотворчого та ужиткового  мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Батик – це ручний художній розпис по тканині. В основу 

розпису покладена акварельна техніка. Фарби наносяться на 
попередньо зволожену тканину або використовуються фарби дуже 
рідкої консистенції. Можна працювати лесировками (накладанням 
шарів фарби від світлішого до темнішого), працювати насиченою 
фарбою без води; а також залишати затікання фарби, що створює 
контраст і мінімальну живописну графіку. Графічно працює на 
глядача і резервуюча суміш, яка наноситься контурними лініями. 
Вони затримують колір і не дають йому розтікатися. Лінії малюють 
писачком із воском і парафіном («гарячий» батик) або резервом із 
сумішшю гумового клею та бензину («холодний» батик).

Використовують переважно шовк, шифон, крепдешин на 
натуральній основі – інколи на штучну тканину не лягає фарба. В 
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якості фарб використовують анілінові барвники або спеціальні 
фарби для батику, які не потребують закріплення фарби над парою. 
Теоретичні знання і практичні прийоми повинні забезпечити 
професійний підхід до задуманої роботи.

На уроці діти вивчають теорію предмета, способи фарбування, 
інструменти і матеріали, резервуючі суміші, фарби для «холодного» і 
«гарячого» батику. Для проведення занять використовується: підрамник, 
олівець, гумка, папір, тканина, фарби, парафін, писачок, віск, свічка.

Етапи роботи художнього розпису:    
1) ескіз;
2) приготування робочого приладдя та натягнення тканини на 

рамку;
3) перенесення малюнка;
4) опрацювання його резервом;
5) розмальовування фарбами;
6) нанесення воску та його зняття.

Основним завданням викладача є розвинути художній смак учня, 
навчити його передавати свій внутрішній світ на тканині, оздобивши 
композицію кольором, орнаментом, лінією та плямою.

Мета навчання:
- розвиток творчого потенціалу дитини;
- розвиток художнього смаку;
- навчання розпису тканин різними способами (батик «гарячий» і 
«холодний»);

- опанування нових технік.
Програма  розрахована на другий рік основного рівня навчання 

школи образотворчих  мистецтв «АРТДИЗАЙН».
Групові заняття проводяться один раз на тиждень по 2 години, 

враховуючи теоретичний матеріал та практичні заняття (72 год. на 
рік). Кількісний склад групи – 10-12 осіб. Вік дітей  10 – 11 років. 
Окрім основних занять в школі  допускаються індивідуальні години 
(36 год. на рік).

Програма складена із урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової державної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і 
світ».
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Тематичний план
Основний рівень, ІІ рік навчання

№п/п Тема Всього 
разом Практ. Теор. Інд. Контроль

1 Вступ, техніка безпеки. 2 2 аналіз,
обговорення

2 Поняття «холодного» та 
«гарячого» батику. 8 4 2 2 аналіз,

обговорення
3 «Мотиви природи».  

«Пори року». 6 4 2 аналіз,
обговорення

4 «Гарячий» батик на лінію.
Декоративні прийоми. 12 8 2 2 аналіз,

обговорення
5 «Холодний» батик.

Графічний підхід. 10 4 2 4 аналіз,
обговорення

6 Вільний розпис, пейзаж. 10 6 2 2 аналіз,
обговорення

7 Техніка «Кракле». 10 4 2 4 аналіз,
обговорення

8 Творча робота.  
Змішана техніка. 6 4 2 аналіз,

обговорення
9 «Мармурування». 8 4 2 2 аналіз,

обговорення
10 Вузликовий батик. 8 4 2 2 аналіз,

обговорення
11 Панно у змішаній техніці. 8 4 4 аналіз,

обговорення
12 Сувеніри до Великодня. 6 2 4 аналіз,

обговорення
13 Розпис готового одягу. 8 4 4 аналіз,

обговорення
14 Підсумкова робота на тему: 

«Диво-сон». 10 8 2 аналіз,
обговорення

Всього 108 56 16 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ.  
Ознайомлення з предметом. Правила техніки безпеки.
2. Поняття «холодного» та «гарячого» батику.
Ознайомлення з базовими прийомами «холодного» та «гарячого» 

батіку. Розробка ескізів. Виконання пробних робіт.
3. «Мотиви природи». «Пори року».
Розгляд наочного матеріалу, стилізація рослинних мотивів. 

Поняття фактури та її подачі графічними засобами.
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4. «Гарячий» батик на лінію. Декоративні прийоми.
Вивчення способів розпису, яким притаманні зооморфні мотиви, 

пейзаж, натюрморт та декоративні прийоми резервуючими сумішами 
(віск і парафін) та писачком. Зняття воску, закріплення над парою та 
оформлення роботи. 

5. «Холодний» батик. Графічний підхід.
Розпис тканини із застосуванням резервуючої суміші як одна з 

основних технік.
6. Вільний розпис, пейзаж.
Практична робота. Вивчення способів розпису пензликами 

на просоченому сіллю матеріалі. Оздоблення декоративними 
прийомами через лінійно-конструктивне зображення деталей 
картини.

7. Техніка «Кракле».
Поняття техніки  «кракле». Поєднання двох манер (живописної 

та графічної) та введення додаткових матеріалів: віск та парафін. 
Прикладне значення техніки.

8.Творча робота. Змішана техніка.
Засвоєння прийомів змішаної техніки, прояв фантазії учня, 

практичне втілення набутих вмінь і навичок.
9. «Мармурування».
Ознайомлення та робота в матеріалі. Виготовлення зразків 

візерунків. Оформлення робіт.
10. Вузликовий батик.
Ознайомлення та робота в матеріалі. Виготовлення зразків 

візерунків. Оформлення робіт.
11. Панно у змішаній техніці.
Засвоєння прийомів змішаної техніки, прояв або стимулювання 

прояву фантазії учня, практичне втілення набутих вмінь і навичок. 
Створення диптиху  або триптиху.

12. Сувеніри до Великодня.
Виготовлення подарункових хустинок, поштівок, іграшок з 

застосуванням техніки «холодного» батику.
13. Розпис готового одягу.
Розпис одягу, вибійка. Застосування квіткових та орнаментальних 

мотивів. Декоративне оздоблення вишивкою та бісером.
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14. Підсумкова робота на тему: «Диво-сон».
Закріплення прийомів, вивчених протягом року, прояв фантазії 

учня, практичне втілення набутих вмінь і навичок. Створення 
диптиху або триптиху. Аналіз роботи учня.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
• теоретичні та технічні основи предмета «Батик»; 
• як користуватися спеціалізованими фарбами;
• як підготувати матеріал до роботи;
• кольорові співвідношення та кольорові контрасти.

Учні повинні вміти:
• натягувати тканину на підрамник;
• малювати замкнуту, відкриту, статичну, динамічну, рапортну 

композицію у кольорі;
• розписувати тканини у техніці «гарячого» та «холодного» 

батіку, кракле, мармурування  та вільного  розпису.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Айзенбарт Барбара. Полный курс акварели для начинающих и 

студентов художественных вузов. – Астрель, 2002.
2. Давыдов Сергей. Батик. - М.: АСТ Пресс Книга, 2005.
3. Искусство батика  для начинающих и студентов художественных 

вузов. - Астрель, 2003.
4. Малініна А. О., Малініна І. О. Основи розпису тканин. - Х.: 

Скорпіон, 2005
5. Синеглазова М.О. Батик. -  М.: Издательский Дом МСП, 2005.
6. Семак З. М. Технологія художнього розпису.
7. Сузі Сток. Батик.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета  «Ткацтво» 

школи образотворчих мистецтв «АРТДИЗАЙН»
відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Ткацтво – це вид стародавнього ужиткового мистецтва. Вивчення 

основних прийомів технології ткацтва дає можливість заохотити 
дітей до творчої активності, до поглибленого освоєння цього жанру 
мистецтва.

Після закінчення курсу навчання діти повинні вміти:
1. Заправити настільний станочок.
2. Починати і закінчувати нитку перетику.
3. Виконувати просте переплетення.
4. Зав’язувати вузлики.
5. Набирати основу на рамку.
6. Засвоїти килимову техніку.

Програма включає  відомості про народні традиції та мистецтво. 
Важлива роль надається фантазії, засвоєнню технічної термінології, 
принципам кольорознавства та композиції.

Кожне заняття включає підготовку матеріальних засобів та 
практичну роботу. Перевірка та оцінювання знань та умінь учнів 
здійснюється під час виконання практичних робіт, а також у формі 
проведення виставок, конкурсів.  

Програма розрахована на І рік основного рівня навчання. 
Заняття проводяться по 2 години 1 раз на тиждень (72 годин в рік), в 
які входять 36 індивідуальних годин. Гурток комплектується з дітей 
віком від 11 років і більше. Склад групи 10 чоловік.

Програма складена з урахування вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і світ», 
спрямована на формування в учнів творчого мислення та вміння 
виявляти свої творчі здібності, а також організаційні можливості.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

групових Контроль
Всього Теор. Практ. Інд. Разом 

1

Вступне заняття. 
Правила поведінки та 
інструктаж з техніки 

безпеки.

2 2 - 1 опитування

2 Основи технологічного 
процесу ткацтва 2 2 - 1 опитування

3
Механізми ткацького 

процесу на різних 
видах станків

6 2 4 3 опитування

4 Килимове ткацтво 18 2 16 9 оцінювання 
робіт

5 Ритм у композиції 
(серветка, доріжка) 8 2 6 4 оцінювання 

робіт
6 Доріжка 12 - 12 6 оцінювання 

робіт
7 Декоративний килимок 12 - 12 6 оцінювання 

робіт
8 Екскурсії 6 - 6 3 оцінювання 

робіт
9 Оформлення виставки 6 - 6 3 опитування

72 10 62 36 108

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ.
Правила техніки безпеки, санітарно-гігієнічні вимоги, правила 

поведінки. Ознайомлення дітей з планом роботи, необхідними 
матеріальними засобами. Знайомство з гуртківцями. Ознайомлення 
дітей з ткацтвом – одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва.

2. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТКАЦТВА.
Термінологія ткацького ремесла. Принципи роботи на різному 

обладнанні. Необхідні матеріали: нитки для основи, нитки для 
перетику, станочки, гребінці.

3. МЕХАНІЗМИ ТКАЦЬКОГО ПРОЦЕСУ НА РІЗНИХ 
ВИДАХ СТАНКІВ.

Елементарні поняття про нитки для основи (льон, бавовна, 
акрил). Нитки для перетику (вовна, акрил, змішана нитка). Різні 
типи човників і спосіб намотки ниток на них.
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Види настільних станочків, принципи їх роботи, заправка 
станочків, вимірювання та нарізання основи, щільність заправки 
основи.

Принципи снування основи на вал, специфіка ткацького 
обладнання (барабан, моталка, шпулі). Принцип роботи ремізок і 
педалей. Перемотка основи з валу на товарний вал.

4. КИЛИМОВЕ ТКАЦТВО.
Запуск і закінчення перетику, способи дотримування рівних країв.
Заготовка індивідуальних рам, способи заправки основи на раму, 

технологія килимової техніки (на межеву нитку, на косу лінію). 
5. РИТМ У КОМПОЗИЦІЇ (СЕРВЕТКА, ДОРІЖКА)
Огляд виробів та ілюстрацій. Поняття про ритм у композиції. 

Розробка ескізів.
6. ДОРІЖКА.
Нарізання і розрахунок ниток основи, заправка станочків, 

кольорове та композиційне вирішення виробу. Виконання френзлів. 
Намотка човників відібраними нитками, виконання доріжки.

7. ДЕКОРАТИВНИЙ КИЛИМОК
Розробка ескізів килимка. Набирання основи на рами, підготовка 

кольорових ниток, виготовлення та завершення робіт.
8. ЕКСКУРСІЇ.
Проведення різноманітних екскурсій музеями м. Львова.
9. ОФОРМЛЕННЯ ВИСТАВКИ.
Підготовка паспорту для робіт. Оформлення робіт.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
	назви ткацького обладнання;
	знати що таке рапорт, знати композиційну побудову доріжки, 

серветки;
	знати технологію ткання на настільних станочках і рамах.

Учні повинні вміти:
	користуватися ткацькими інструментами;
	намотувати човники;
	підбирати нитки для основи і перетику;
	зав’язувати вузлики, робити френзлі.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВА»
школи образотворчих мистецтв «АРТДИЗАЙН»

відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Художня обробка дерева – поширений вид декоративно-

прикладного мистецтва, доступний дітям і при правильній 
постановці навчання має велике виховне значення.

Основною метою навчання в класі є розвиток і виховання 
дітей з творчим нахилом до праці, а також підготовка школярів у 
середні та вищі навчальні заклади. Робота в матеріалі прищеплює 
дітям трудові навики, технічно правильні прийоми обробки дерева: 
стругати, пиляти, випилювати, шліфувати та ін. На кращих зразках 
народної творчості і музейних роботах розвинути у дітей художній 
смак, творчі якості, фантазію, розуміння естетики. А також навчити 
дітей технічно-правильному прийому різьблення, інтарсії, токарної 
справи.

На уроках діти знайомляться з основами композиції (загальної і 
спеціальної), вивчають породи дерев та їх властивості, знайомляться 
з інструментом, а також технічним обладнанням обробки дерева, 
деревообробними станками. 

Для занять з ХОД повинно бути два малих або одне велике 
просторе приміщення, яке ділиться на навчальний клас і майстерню 
(машинний цех), обладнаний деревообробними станками для 
початкової механічної обробки деревини. Навчальні місця слід 
організувати таким чином, щоб діти сиділи вільно і не заважали 
один одному.
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З особливо обдарованими дітьми, які хочуть працювати більше, 
необхідно займатися індивідуально. Ціль індивідуальних занять 
буде зводитись до найбільш складних виробів.

Підсумком роботи учнів можуть бути виставки робіт, виконаних 
у майстерні. Учні постійно беруть участь у святах-виставках. 

Програма розрахована на вищий рівень першого року навчання 
в школі «АРТ-ДИЗАЙН». Заняття проводяться по 2 години 1 раз на 
тиждень. Окрім основних годин допускаються індивідуальні години 
(72 год. + 72 інд. = 144 год. в рік).

Програма складена із урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової державної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і 
світ».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема

Кількість годин

КонтрольВсього 
практ. 

та теор.
Теор. Практ. Інд.

1 Організаційно-методична 
робота 4 2 2 2 оцінювання 

2 Вступне заняття 2 2 - 4 опитування

3
Матеріали та інструменти, 

що використовуються в 
художній обробці дерева

4 2 2 4 оцінювання

4 Рисунок з натури 6 2 4 8 оцінювання
5 Технологія художньої 

обробки дерева 4 2 2 4 оцінювання

6 Знайомство з орнаментом, 
композицією та кольором 2 2 - 8 опитування

7 Техніка випилювання та 
випалювання 6 2 4 8 оцінювання

8 Різьблення по дереву та 
його види 6 2 4 8 оцінювання

9 Контурне та геометричне 
різблення 6 2 4 8 оцінювання

10 Оздоблення різьблених 
дерев’яних виробів 4 2 2 4 оцінювання

11

Виконання індивідуальних 
композицій в техніці випи-
лювання та випалювання, а 
також контурного та геоме-

тричного різьблення

24 - 24 12 оцінювання

12 Підсумкове заняття 4 2 2 2 оцінювання
Всього: 144 22 50 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Організаційно-методична робота.
Підготовка приміщення, методичної літератури, роздаткового 

матеріалу, матеріальної бази. Формування груп.
2. Вступне заняття.
Ознайомлення з програмою та розкладом занять. Правила 

поведінки учнів. Інструктаж з техніки безпеки.
3. Матеріали та інструменти, що використовуються в ХОД.
Дерево – прекрасний і доступний матеріал, який здавна 

використовують для різьби. Побудова дерева і його текстура. Породи 
дерев та їх властивість. Інструменти для різьби.

4. Рисунок з натури.
Організація і проведення уроків рисунку з натури. Зображення 

предметів плоских форм.
5. Технологія художньої обробки дерева.
Основні зрізи дерева.
6. Знайомство з орнаментом, композицією та кольором.
Види орнаментів. Основи загальної та спеціальної композиції. 

Хроматичні та ахроматичні кольори.
7. Техніка випилювання та випалювання.
Ажурне випилювання лобзиком з фанери. Основні способи 

техніки випалювання по дереву.
8. Різьба по дереву та її види.
Плоска, рельєфна і скульптурна різьба. Основні підвиди плоскої, 

рельєфної та скульптурної різьби.
9. Контурне та геометричне різьблення.
Технологія виконання контурного та геометричного різьблення.
10.  Оздоблення різьблених дерев’яних виробів.
Підготовка виробу з різьбою до оздоблення. Підфарбовування 

деревини – «надання тону». Вощення та лакування.
11. Виготовлення виробів індивідуальних композицій у 

вивчених техніках.
Випилювання та випалювання контурного та геометричного 

різьблення.
12. Підсумкове заняття.
Підсумок роботи за навчальний рік. Перегляд і оцінка готових 

виробів і оформлення виставки.
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:

	правила техніки безпеки при виконанні художніх виробів із дерева;
	санітарно-гігієнічні правила;
	технічно правильні прийоми обробки деревини художнього 

різьблення;
	технологію виконання і застосування;
	породи дерев та їх властивість.

Учні повинні вміти:
	використовувати різні техніки виконання обробки деревини.
	користуватись відповідною літературою;

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Абросімов А. А., Каплан Н. І., Мітлянська Т. Б. Художня різьба 

по дереву, кості і рогу.
2. Легенький Ю. Г. Художня обробка дерева. Від ремесла до 

творчості. Збірник. - Київ, 1990.
3. Матвєєва Г. А. Мозаїка і різьба по дереву.
4. Мелинсятин А. С. Юному любителю мозаїки.
5. Програма для позашкільних установ, затверджена Управлінням 

позашкільних установ Міністерства освіти.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Графіка»

школи образотворчих мистецтв «АРТДИЗАЙН»
відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і 

пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали 
особистості – первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних 
інтересів, ставленні до світу взагалі. Адже вирішення художньо-
розвивальних завдань передусім формує рівень художньо-творчої 
свідомості особистості, що й визначає ступінь залучення її до 
глобальних культурогенних процесів.

Слово графіка походить від грецького слова «графо» – рисувати. 
Термін графіка був закріплений з кінця 19-го століття. Існували такі 
види графіки як гравюра, рисунок. Графіка є складовою частиною 
образотворчого мистецтва. Це система культури.
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В кінці 19-го ст. виникли спеціалізації, які виділили графіку 
як окрему систему. Графіку поділяють на: ужиткову, прикладну 
і промислову. За технікою виконання її поділяють на рисунок та 
друковану графіку. Найбільш давній вид графічного мистецтва 
– рисунок. Його витоки можна побачити в перших наскальних 
зображеннях і в античних вазописах, де основу зображення складали 
лінія та силует. Друкарська графіка, або гравюра, – більш складний 
вид графіки порівняно з рисунком.

Програма розрахована на один рік навчання вищого рівня. 
Заняття проводяться по дві години один раз на тиждень  Окрім 
основних занять в школі допускаються індивідуальні години від 
1-2 год. тижневого навантаження. (72 год. + 72 інд. = 144 години на 
рік). Гурток формується з дітей та юнацтва віком 13-27 років. Склад 
групи – 10-12 осіб.

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і світ».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ, ІІ РІК НАВЧАННЯ

№ Тема
Кількість годин

КонтрольВсього
разом Теор. Практ. Інд.

1. Вступна лекція. Техніка 
безпеки. 2 2 - - Опитування

2.

Вправи з використанням 
основних графічних засобів 

виразності  
(лінія, пляма, крапка)

18 4 4 10 Оцінювання

3. Силует. 8 2 4 4 Оцінювання

4. Використання шрифту в 
графіці 8 2 2 4 Оцінювання

5. Використання контрастів 
форми в графіці. 8 2 2 4 Оцінювання

6. Логотип, монограма, вензель 16 2 6 8 Оцінювання

7. Складні геометричні декоровані 
форми. 18 2 4 6 Оцінювання

8. Ритми в природі і мистецтві 16 4 4 8 Оцінювання
9. Симетрія та асиметрія 12 2 4 6 Оцінювання

10. Статика та динаміка 16 4 4 8 Оцінювання
11. Монотипія, колаж 16 2 6 8 Оцінювання
12. Оформлення робіт до виставки. 12 - 4 6 Оцінювання

144 28 44 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Графіка. Види графіки. Знайомство з графікою як видом 

мистецтва, видами технік. Показ ілюстративного графічного 
матеріалу.

2. Лінія, пляма, крапка – основні   графічні засоби виразності. 
Ознайомлення з наглядовими матеріалами, порівняльний  аналіз. 
Виконання вправ.

3. Силует. Бесіда на задану тему. Пошук цікавих силуетів. 
Організація плями на  форматі.

4. Шрифт у графіці. Бесіда на задану тему. Створення шрифтової 
композиції.

5. Використання контрасту і форми у графіці. Створення 
багатофігурної композиції.

6. Логотип, монограма, вензель. Ознайомлення з наглядовими 
матеріалами. Виконання завдання на вибір учня.

7. Складні геометричні декоровані форми. Приклади 
орнаментів світу. Створення абстрактної композиції.

8. Ритм у природі та в мистецтві. Бесіда на задану тему. Пошук 
ритмів у навколишньому середовищі та порівняння їх з творами 
мистецтва. Ритми в квадраті, колі, фризі.

9. Симетрія та асиметрія. Бесіда на задану тему. Порівняльна 
характеристика. Створення композиції, використовуючи тваринні та 
рослинні мотиви.

10. Статика і динаміка. Бесіда на задану тему. Створення 
осередкової та безосередкової композиції з використанням простих 
геометричних фігур.  

11. Монотипія. Бесіда на задану тему. Ознайомлення з технікою. 
Практична робота.

12. Колаж. Бесіда на задану тему. Створення колажу. Фактура. 
Бесіда на задану тему. Дослідження фактури у природі та її 
інтерпретація. Створення фактури, використовуючи природні 
матеріали.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 види графіки;
•	 як організувати плями на  форматі.
Учні повинні вміти:
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•	 створити шрифтову композицію;
•	 створити багатофігурну композицію; 
•	 створити осередкову та безосердкову композицію з 
використанням простих геометричних фігур; 
•	 створити колаж.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Аксенов Ю. Г. Рисунок и живопись. – Москва: Искусство, 1963. 
2. Горбенко А. А. Акварельная живопись для архитекторов. – Киев: 

Будівельник, 1982.
3. Киплик Д. И. Техника живописи. – Москва: Сварог и К, 2002.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
гуртка «Кераміка»

відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

Пояснювальна записка
Основними завданнями цієї програми є розвинути творчі 

здібності, розбудити в дітях потребу художнього вираження в 
пластиці, ознайомити дітей з історичними зразками світової 
культури, мистецтвом сучасних художників, народною творчістю.

Мета: виявити індивідуальні здібності кожного учня, вміння 
бачити і втілювати в матеріалі предмети навколишнього середовища. 
Ознайомити з поняттям об’єму, пропорцій, композиції, руху, рельєфу.

В першому півріччі діти ознайомлюються з матеріалом 
(глиною), з новою для них можливістю створити об’ємну пластику, з 
методами та технікою виконання скульптури чи ужиткової кераміки, 
відкривають поняття пропорцій, об’єму круглої скульптури, ритму, 
орнаменту, співвідношення форми у природі, руху. Важливим 
при цьому є демонстрування дітям зразків народної творчості та 
мистецтва світової культури. Педагог повинен враховувати вікові 
особливості дітей, використовувати ігрові бажання, казкову тематику 
для об’ємного зображення, прості стереометричні форми: куля, куб, 
циліндр – віднайти їх схожість в оточуючій природі та за допомогою 
цих простих форм спробувати створити фігурку. Даючи завдання, 
педагогові варто виконувати його разом з дітьми, особливо на 



110

перших заняттях. Це допомагає подолати непевність, несміливість і 
одночасно допомагає викладачу розпізнати можливості дитини.

У другому півріччі важливо приділяти більше уваги композиції, 
ескізуванню, також поглиблювати отримані навики. Не потрібно 
зосереджуватись на деталізації (анатомії), але, дотримуючись 
пропорцій, створити виразний образ. Одночасно розвивати 
асоціативно-образне мислення, поступово ускладнюючи завдання.

Діти ліплять з пам’яті тварин чи людей і головним завданням є 
передати загальну форму і характер. Також виявляють декоративний 
початок форми, геометричні основи, утилітарне призначення виробу.

Програма розрахована на один рік навчання основного рівня. 
Заняття проводяться по три години два рази на тиждень. Окрім 
основних занять в гуртку  допускається одна індивідуальна година 
тижневого навантаження. (216 год. + 36 год. = 252 год. на рік). Гурток 
комплектується з дітей та юнацтва віком 11-27 років. Склад групи – 
10-12 осіб.

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту   
початкової загальної освіти в галузях « Мистецтво», « Людина і 
світ».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, І РІК НАВЧАННЯ

№п/п Тема
Кількість годин

КонтрольВсього 
разом Практ. Теор. Інд.

1
Техніка безпеки. Матеріали 

для роботи в об’ємі, 
 їх пластичні якості.

6 3 3 - опитування

2 Вільна тема. Розкриття 
можливостей учнів. 30 6 21 3 огляд робіт, 

обговорення
3 Пласт. Об’єм з пласта. 36 6 27 3 огляд робіт, 

обговорення
4 «Казковий звір» за мотивами 

М. Приймаченко 39 9 24 6 огляд робіт, 
обговорення

5 «Шнурована» кераміка. 30 3 21 6 огляд робіт, 
обговорення

6 Гуцульська кахля. 36 6 24 6 огляд робіт, 
обговорення

7 Рельєф. 36 12 18 6 огляд робіт, 
обговорення

8 Анімалістика. 39 9 24 6 огляд робіт, 
обговорення

Всього 252 54 162 36
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з матеріалом і його 

властивостями.
Бесіда про матеріал (глину): різновиди, колір, пластичні якості, 

як сушимо, випалюємо, фарбуємо. Що можна зробити з глини. 
Демонстрування пластики різних культур, епох, народів. Виконання 
робіт: «лялька», «пташка» і т. п.

Матеріал: глина.
Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості.
Тема 2: Вільна тема. Розкриття можливостей учнів.
Робота з пластикою форми. Призвичаювання до матеріалу.                                  

Матеріал: глина.
Мета: відчути, знайти співвідношення форм. Контраст об’ємів 

і форм.  
Тема 3: Ліпка методом розкачування пласта і створення з 

нього повного об’єму.
Демонстрування творів народних майстрів. Ліпка «вареника», 

«рибки». Ліпка декоративної вази методом загортання пласта.
Матеріал: глина
Виконання скарбнички «солом’яний  бичок»,  «свинка».
Мета: Створити образну форму іграшки, посудини через 

оволодіння традиційними методами роботи з глиною.
Тема 4: «Казковий звір» за мотивами М. Приймаченко. 

Виразне зображення форми. Статика.
Співбесіда про різноманітність форм тваринного світу. 

«Зоопарк», ліпка тварин з цілого формованого куска глини методом 
відсікання зайвого. 

Матеріал: глина.
Мета: Створення характерного образу. Дотримання пропорцій, 

співвідношення об’ємів.
Тема 5: Ліпка методом «шнурованої» кераміки.                                          

Демонстрування творів народних майстрів, пластики стародавніх 
культур. Створення мисочки, горщика методом «шнурованої» 
кераміки.

Матеріал: глина.
Мета: Створення скульптури методом  «шнурованої» кераміки.
Матеріал: глина.
Мета: Оволодіння традиційними методами роботи з глиною.
Тема 6: Гуцульська кахля
Співбесіда за темою з демонстрування творів. Використання 

традиційної тематики. Ліпка тварин в характерному русі.
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Матеріал: глина, стеки.
Мета: Створити гострохарактерний образ. Закріпити отримані 

навики.
Тема 7: Рельєф.
Співбесіда з показом сюжетних рельєфів середньовічної Русі, 

Вірменії, Грузії про вираження в них ідей войовничого подвигу 
боротьби за рідну землю. Виконання рельєфу за мотивами 
древньоруських сюжетів: «Георгій-змієборець», «Воїн», методом 
поглиблення фону без надмірної подрібненості.

Матеріал: гіпсові плитки, акварель.
Мета: Виразити ідею військового подвигу через пласти, фігури, 

одяг, відповідні образній ідеї, зброї.
Тема 8: Анімалістика. Виразне художнє зображення форми в 

стані руху. Динаміка.
Співбесіда за темою з демонструванням творів. Використання 

казкової тематики. Ліпка тварин в характерному русі.
Матеріал: глина, стеки.
Мета: Створити гострохарактерний образ. Закріпити отримані 

навики.

Прогнозований результат: 
Учні повинні знати:
•	 можливості матеріалу (глини);
•	 співвідношення форм, об’ємів;
•	 контраст об’ємів і форм.
Учні повинні вміти:
•	 створити образну форму іграшки, посудини через оволодіння 
традиційними методами роботи з глиною;
•	 володіти традиційними методами роботи з глиною;
•	 створити характерний образ. Приділяти увагу ескізуванню, 
побудові композиції;
•	 виразити власну творчу ідею через пласти, фігури, одяг, 
відповідні образній ідеї.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Боголюбов С. Скульптура на заняттиях в школьном кружке. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
гуртка «Народні промисли»

відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

Пояснювальна записка
Українське народне образотворче мистецтво – одна з органічних 

складових національної культури. У різноманітних формах – 
мистецтві вишивки, ткацтва, різьбярства, гончарства, витинанки, 
писанкарства, ліпки з солоного тіста, виготовлення народної іграшки – 
втілені світоглядні ідеї та естетичні смаки народу, його повсякденний 
потяг до прекрасного. Суттєві риси народного мистецтва – його 
декоративність, конструктивність і орнаментальність. Народний 
майстер у своїй творчості завжди йшов за матеріалом, розкриваючи 
красу його фактури і натурального кольору. Одні види народного 
мистецтва тісно пов’язані з утилітарними потребами, інші мали 
більш ірраціональний характер. До таких видів народного мистецтва 
належать: писанкарство, мистецтво витинанки, народної ляльки, 
іграшки з солоного тіста. Цікаво дослідити власне той не суто 
ужитковий зміст цих видів народного мистецтва, зрозуміти мову  
його символів та ритуалів. 

Програма гуртка «Народні промисли» складається з таких 
розділів: «Писанка», «Витинанка», «Українська народна 
іграшка: вузлова лялька та іграшка з солоного тіста».

Писанка – абсолютно унікальний витвір народного генія. В 
усьому народному мистецтві немає такого предмета, який би увібрав 
стільки змісту. Процес писання писанки, є певною мірою обрядом, 
що починався в Чистий четвер; символічними є речі: яйце, вода, 
віск, вогонь, фарби. Прадавня писанкарка мала словом і думкою 
закріпити магічну силу символів.  

Витинанка – це один із видів народного декоративного 
мистецтва, який потребує техніки і фантазії та базується на 
композиційних засадах. Орнамент у витинанці зустрічається у 
вигляді фризів, рапортів, стрічкових, поличкових, фіранкових форм. 
Основним завданням керівника гуртка є навчити учнів витинати 
орнаментальні композиції, прості рослинні  та зооморфні форми.

Народна іграшка – унікальне явище традиційної народної 
культури українців. Вона є водночас предметом народної гри, 
засобом виховання та розвитку дитини, об’єктом творчості, реліктом 
автентичної культури, художнім витвором, національним сувеніром. 
Впродовж тисячоліть людство, наслідуючи Творця, ліпить із глини 
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та тіста, виробляє з полотна, соломи, лози та дерева іграшки – за 
своїм образом та подобою.

Розділи програми пропонується викладати відповідно до 
народного календаря, що базувався на сонячному циклі і якому – 
починаючи із зимового повороту сонця до моменту, коли день 
стає більшим від ночі – відповідали певні свята: Калити, Коляди, 
Щедрівки, Йордану, Колодія, і, нарешті, – Великодня.

Зрозуміло, що програмі «Писанка» доцільно присвятити час 
підготовки до Великодня, «Витинанки» – час, коли українці чепурили 
своє житло, вибілювали хати, готувалися до весняно-літніх свят. 

Розділ програми «Народна українська іграшка» доцільною є в 
осінньо-зимовий період – час підготовки до зимових свят. 

Програма розрахована на 4 роки навчання:  3-й та 4-й  роки 
основного рівня навчання по 3 год.  два рази на тиждень. Окрім 
основних занять в школі допускається індивідуальна година 
тижневого навантаження (216 год. + 36 інд. = 252 год. на рік). Та 1-й 
і 2-й роки вищого навчального  рівня по 3 год. два рази на тиждень. 
Окрім основних занять допускаються 1-2 індивідуальні години 
тижневого навантаження (216 год. + 72 інд. = 288 год. на рік). У 
гурток зараховуються  діти та молодь віком 11-27 років. Склад групи 
10-12 чоловік. Програма складена з урахуванням вимог Державного 
стандарту початкової державної освіти в галузях «Мистецтво», 
«Людина і світ».

Мета навчання:
•	 дослідити і вивчити українські традиції;
•	 виховати творчу особистість;
•	 розвинути творчий потенціал;
•	 опанувати техніку писання писанок;
•	 вивчити орнаментику писанки;
•	 вивчити символіку писанки;
•	 вивчити регіональні особливості писанки;
•	 навчитися працювати із папером та ножицями;
•	 вміти зробити ескіз за законами витинанки;
•	 стимулювати конструктивне мислення дитини;
•	 розвинути художній смак;
•	 розвинути фантазію учня;
•	 навчитися працювати з тканиною, голкою та ниткою, 

ножицями, природними матеріалами;
•	 знати традиції української іграшки;
•	 знати традиції українського традиційного костюма;
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•	 відрізняти регіональні відмінності українського традиційного 
вбрання;

•	 вміти працювати з фарбами та знати колористику та 
орнаментику українського народного вбрання;

•	 вміти зробити ескіз та «вузлову ляльку»;
•	 навчитися створювати творчу іграшку.
Матеріали:
•	 яйця курячі, качині, гусячі, перепелині, страусині;
•	 олівець, гумка, писачок;
•	 оцет, шматки;
•	 фарби для писанок;
•	 свічка, віск; 
•	 папір;
•	 картон;
•	 ножиці;
•	 клей;
•	 олівець, гумка;
•	 бязь 60×80 см;
•	 ситець світлих тонів 50×80 см;
•	 добре висушений кукурудзяний качан;
•	 міцні в’язальні нитки;
•	 тонкі вовняні нитки або «Муліне» трьох-чотирьох кольорів 

для намотування хреста;
•	 ножиці;
•	 гачок для в’язання;
•	 нитки, що пасують до тканини;
•	 голка;
•	 зубочистка;
•	 жмутик сіна;
•	 тканина на спідничку;
•	 тасьма для оздоблення спіднички;
•	 клаптики для фартушка (найкраще клаптик з вишивкою та 

шматок мішковини);
•	 коралі або інші прикраси;
•	 нитки для кіс та для змотування рук;
•	 борошно;
•	 сіль;
•	 вода;
•	 клей ПВА. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІІ РІК НАВЧАННЯ

№ Тема Кількість годин
КонтрольВсього Теорія П р а к ти ка Інд.

1 Вступ, техніка безпеки. 3 3 - - Опитування

2

Ліпка різних форм:
персонажі з Вертепу,

пташки, ягнята, ангелик.
Просушка.

36 3 27 6 Оцінювання

3 Розпис виліплених фігурок 21 3 15 3 Оцінювання

4 Декор фігурок. 
Прості орнаменти. 27 3 21 3 Оцінювання

5
Компонування готових 

фігурок в Різдвяну 
композицію. 

12 3 6 3 Оцінювання

6 Вступ, техніка безпеки. 3 3 - - Оцінювання

7 Вузлова лялька.  
Її особливості. 21 3 15 3 Оцінювання

8 Основні елементи 
українського одягу. 42 6 30 6 Оцінювання

9 Виготовлення «мотанки». 63
12

3
3 54 6

3
Опитування 
Оцінювання

10 Декорування «мотанки». 
Оформлення для експозиції. 24 3 15 6 Оцінювання

Всього 252 33 183 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1. Вступ, техніка безпеки.
2. Ліпка простих форм.
Пташки, ягнята, ангелик. Просушка та підготовка під розпис.
3. Розпис виліплених фігурок.
Техніка розпису. Гуаш. Акрил. Замальовки. Розпис виліплених 

фігурок.
4. Компоновка Різдвяної композиції
5. Вступ, техніка безпеки
Праця з тканиною, голкою та ниткою, ножицями та природними 

матеріалами.
6. Вузлова лялька. Її особливості. 
Скручування, скочування, змотування, зв’язування, завивання. 

«Голка з ниткою використовується лише в процесі виготовлення 
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одягу та головних уборів». Різновиди технік виготовлення. Природні 
матеріали для виготовлення «мотанки».

7. Основні елементи українського одягу. 
Традиційний український костюм та історичні комплекси.
8. Декорування мотанки. 
Оформлення композиції з мотанок-веснянок.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, ІV РІК НАВЧАННЯ

№ Тема Кількість годин
Контроль

Всього Теорія Пр акт. Інд.
1 Вступ, техніка безпеки. 3 3 - - Опитування

 
2

Вправи на розуміння 
принципу техніки витинанки. 21 3 15 3 Оцінювання

3 Прості орнаменти. 21 3 15 3 Оцінювання

4 Різдвяна Зірка та Хлів.
Виготовлення витинанки. 21 3 15 3 Оцінювання

5 Вступ, техніка безпеки. 3 3 - - Оцінювання
6 Ліпка фігурок персонажів. 36 3 30 3 Оцінювання
7 Розпис фігурок. 21 3 15 3 Оцінювання

8 Декорування, 
орнаментування. 27 6 15 6 Оцінювання

9 Оформлення Вертепа. 24 3 15 6
3

Опитування 
Оцінювання

10 «Дерево життя». 36 6 24 6 Оцінювання

11 Колективна аплікація.
Великодня писанка. 18 3 15 - Оцінювання

12 Оформлення Великодньої 
композиції. 21 3 15 3 Оцінювання

13 Всього 252 42 174 36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1. Вступ, техніка безпеки 
2. Вправи на розуміння принципу техніки витинанки.
Сніжинки, симетричні квіти.
3. Прості орнаменти.
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Орнамент: фриз, рапорт, стрічкових, поличкових, фіранкових 
форм. Замальовки та виготовлення простих орнаментів у техніці 
витинанки.

4. Різдвяна Зірка та Хлів
Замальовки та виготовлення  витинанки.
5. Вступ, техніка безпеки.
Ознайомлення учнів з планом роботи та особливостями 

матеріалу.
6. Ліпка  фігурок-персонажів: 
Марія, Йосип, Царі, Пастухи, Ісусик. Ліпка, просушка та 

підготовка під розпис.
7. Розпис фігурок 
8. Декорування, орнаментування.
Східні мотиви та орнаменти.
9. Оформлення Вертепа  
Елементи витинанки і фігурки із солоного тіста.
10. «Дерево життя». 
Символи, знаки. 
Замальовки та виготовлення  витинанки.
11. Аплікація. 
Колективна робота над створенням писанки у техніці витинанки.
12. Оформлення Великодньої композиції.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 техніку безпеки при роботі в техніці «Витинанка»;
•	 теорію теми «Витинанка»;
•	 традиції української іграшки, її різновиди;
•	 як пофарбувати тканину;
•	 символіку орнаменту та елементів одягу;
•	 регіональні особливості традиційного українського костюма 

в межах вивчених тем;
•	 як застосовувати знання регіональних особливостей 

українського вбрання на практиці;
•	 традиції  українського розпису;
•	 символіку орнаменту та його елементів;
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•	 прості техніки українського розпису;
•	 як збирати інформацію для створення  іграшки.
Учні повинні вміти: 
•	 застосувати знання на практиці;
•	 користуватися фарбами;
•	 володіти ножицями;
•	 витинати замкнуту композицію;
•	 створити простий ескіз;
•	 зробити іграшку з солоного тіста;
•	 розписати просту фігурку з солоного тіста.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ, І РІК НАВЧАННЯ

№ Тема
Кількість годин

Контроль
Всього Теорія П р а ктика Інд.

1 Вступ, техніка безпеки. 3 3 - - Опитування
2 Символіка писанки. 18 3 15 - Оцінювання
3 Трипільська писанка. 39 3 24 12 Оцінювання

4

Регіональні особливості:
Слобожанська писанка. 
Полтавська писанка.

Київська писанка.
Черкаська писанка.

57 9 36 12 Оцінювання

5 Підготовка писанки та 
фарб. 21 3 9 9 Оцінювання

6 Виготовлення регіональних 
писанок. 78 3 60 15 Оцінювання

7 Тематична, творча писанка. 54 9 30 15 Оцінювання

8 Оформлення виготовлених 
писанок до експозиції. 18 - 9 9 Оцінювання

Всього 288 33 183 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ, техніка безпеки.
Ознайомлення учнів з планом роботи. Особливості матеріалу.
2. Символіка писанки.
Ознайомлення з базовою символікою. Солярні знаки, основні 

символи стихій. Замальовки.
3. Трипільська писанка. 
Повторення матеріалу. Символи трипільської культури 

(берегиня, що підтримує небосхил, дитина, ще до народження, ось 
засіяна нива, пташка-зозуля у вигляді тризубу кує многії літа, Інь-
Ян…, календарів сонячного та місячного циклів із фазами місяця, 
зодіаку (що означає «хід тварин») яскраво ілюструють перехід 
символів із трипільської кераміки на українські миски, писанки, 
вишиванки). Замальовки

4. Регіональні особливості:
Слобожанська писанка. Полтавська писанка. Київська писанка. 

Черкаська писанка. Замальовки. Виготовлення зразків всіх 
замальованих регіонів.

5. Підготовка писанки. 
Підготування яйця до писання. (Яйце може бути сирим, 

запеченим або видутим. Поверхня яйця має бути гладенька, чиста та 
без тріщин). Розмітка поверхні яйця.

6. Тематична писанка 
Техніка виконання. Колористика. Виготовлення писанок на 

вибір. Практика
7. Оформлення виготовлених писанок до експозиції 

Декорування френзликами, стрічками, бісером.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№ Тема Кількість годин
Контроль

Всього Теорія Пр а ктика Інд.
1 Вступ, техніка безпеки. 3 3 Опитування
2 Символіка писанки. 21 3 15 3 Оцінювання
3 Трипільська писанка. 45 3 30 12 Оцінювання

4

Регіональні особливості:
Лемківська писанка.
Подільська писанка.

Полісся, Волинь Пряшівщіна.
Буковинська писанка.
Гуцульська писанка.

51 3 36 12 Оцінювання

5 Підготовка писанки.
розмітка. 15 3 9 3 Оцінювання

6 Виготовлення  писанок за 
ескізами. 36 3 24 9 Оцінювання

7 Творча писанка.
Ескізи. 27 3 15 9 Оцінювання

8 Виготовлення творчих 
писанок. 45 3 30 12 Оцінювання

9 Оформлення виставкових 
писанок. 21 3 12 6 Опитування 

Оцінювання

10 Вузлова лялька. Оформлення 
для експозиції. 24 3 15 6 Оцінювання

Всього 288 30 186 72

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.  Вступ, техніка безпеки.

Ознайомлення учнів з планом роботи, з можливостями матеріалу 
та з програмою навчання.

2.  Символіка писанки.
Солярні знаки, основні символи стихій. Замальовки.

3.  Трипільська писанка. 
Символи трипільської культури (берегиня, що підтримує 

небосхил, дитина, ще до народження, ось-засіяна нива, пташка-
зозуля у вигляді тризубу, кує многії літа, Інь-Ян, календарів 
сонячного та місячного циклів із фазами місяця, зодіаку (що означає 
«хід тварин»), яскраво ілюструють перехід символів із трипільської 
кераміки на українські миски, писанки, вишиванки). Замальовки.
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4. Регіональні особливості:
Лемківська писанка. Буковинська писанка. Гуцульська писанка. 

Подільська писанка. Полісся, Волинь, Пряшівщина. Буковинська 
писанка. Замальовки. Виготовлення регіональних писанок

5.  Підготовка ескізів  на творчі писанки. 
6.  Творчі писанки.

Техніка виконання. Колористика. 
7.  Шкрабанки.  Протравки 

Виготовлення шкрябанки, протравленої писанки.
8.  Оформлення виставкових писанок
9.  Вузлова лялька. Творчий пошук.

Варіанти. Природні матеріали для виготовлення «мотанки». 
Оформлення для експозиції.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
•	 теорію теми «Писанка»;
•	 орнаментику писанок;
•	 символіку писанок;
•	 регіональні особливості писанок;
•	 теорію теми «Витинанка»;
•	 техніку безпеки та застосувати її на практиці;
•	 традиції  української іграшки, її різновиди;
•	 як пофарбувати тканину;
•	 як пошити простий одяг для ляльки;
•	 орнаментику українського вбрання;
•	 символіку орнаменту та елементів одягу;
•	 регіональні особливості традиційного українського костюма 
в межах вивчених тем;
•	 як застосовувати знання регіональних особливостей україн-
ського вбрання на практиці;
•	 традиції  українського розпису;
•	 символіку орнаменту та його елементів;
•	 прості техніки українського розпису;
•	 як збирати інформацію для створення  іграшки.
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Учні повинні вміти: 
•	 застосувати знання на практиці;
•	 користуватися фарбами;
•	 користуватися писачком;
•	 розписати писанку;
•	 писати крапанки;
•	 витинати замкнуту композицію;
•	 писати шкрябанки;
•	 володіти ножицями;
•	 зробити найпростішу «вузлову ляльку»;
•	 створити простий ескіз;
•	 зробити іграшку з солоного тіста;
•	 розписати просту фігурку з солоного тіста.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Бойко М., Губаль Б., Бабій Н. Подаруймо писаночку. Видання 

друге доповнене, 2000.
2. Гонда М. В. Намалюй писанку, 2005.
3. Іванишин М. По білому яйці воскові взори. – Л.: Гердан Графіка, 

2006.
4. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис. 

Знання.
5. Манько В. Українська народна писанка. Видання друге 

доповнене. - Л.: Свічадо, 2005.
6. Майданська М. Христос Воскрес!
7. Найдена О. Українська народна лялька. – Київ: Стилос, 2007.
8. Процик  Л. Витинанки. – Львів: Свічадо,1999.
9. Станкевич М. Українські витинанки. - К.: Наукова думка 1986. 

10. Україно, нене моя – сповідь: поезії, писанки... – К.: Веселка, 
1993.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Українська народна іграшка»

відділу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 
Пояснювальна записка

Народна іграшка належить до унікальних культурних явищ. 
Вона є предметом дитячої гри, засобом виховання та розвитку 
дитини, об’єктом творчості, реліктом культу, декоративною оздобою, 
сувеніром .

Іграшки, виготовлені  з дерева, соломи, рогози, глини, лози, 
тканини та інших риродних матеріалів,  були одними з перших 
та важливих засобів розвитку й виховання української дитини. Ці  
іграшки втілювали образи людей, тварин, відтворювали моделі 
предметів господарського  вжитку. З ними дитина  зростала  духовно, 
міцніла  фізично.

Поглиблений інтерес до народної іграшки  спостерігаємо і серед 
сучасних дітей. Популярними стали майстер-класи з виготовлення  
ляльок-мотанок, плетення звірів і птахів з соломи та рогози, 
виготовлення глиняних свистунців.

Метою гуртка «Українська народна іграшка» є:
- ознайомлення дітей  з традиційними засобами  вироблення 

саморобної  української іграшки; 
- розвиток обдарувань дитини;
- навчити дітей створювати українські народні іграшки.
Програма  спрямована на розвиток та вдосконалення майстерності  

дитини. Засвоєння навиків шиття, в’язання, вишивання, ткацтва  і  
бісероплетіння  надають можливість створювати  складні мистецькі 
твори, допоможуть учням знайти власну творчу манеру.

Програма розрахована на другий рік початкового рівня навчання. 
Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 3 год (216 год. в рік). Окрім 
основних годин  допускається індивідуальна година тижневого 
навантаження (216 год. + 36 інд. = 252 год. на рік). 

Матеріальна база гуртка – лляне прядиво, клаптики тканин, 
кольоровий  папір, соломка, глина, нитки, декоративні шнури.

Контроль знань відбувається через участь дитячих робіт  на 
звітних виставках, конкурсах, семінарах, переглядах.
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Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях: «Мистецтво», «Людина і світ»; 
та спрямована на формування сучасної багатогранної особистості.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№ ТЕМА 
Кількість 

годин
Всього 

Теор. Практ. Інд. Контроль

1
Вступне заняття. Правила 
поведінки та інструктаж з 

техніки безпеки
3 3 опитування

2 Знайомство з історією 
іграшки 3 3 опитування

3 Особливості  слов’янської  
іграшки 6 3 3 опитування

4 Особливості української 
іграшки 3 3 опитування

5 Лялька з лляної сировини 18 3 12 3 опитування

6 Вузликова техніка 
виготовлення ляльки 15 3 9 3 опитування

7 Ляльки-мотанки (оберіг) 18 3 12 3 опитування

9 Паперова іграшка.  
Святий Миколай 15 6 9 Опитування

оцінювання
10 Вертеп 12 3 9 опитування

11 Маланка 15 3 9 3 Опитування
оцінювання

12 Іграшка з соломи. Обереги 42 9 24 9 Опитування
оцінювання

13 Глиняні іграшки 39 6 30 3 Опитування
оцінювання

14 Іграшка на дерев’яній  
основі 21 3 15 3 Опитування

оцінювання

15 Іграшки сувеніри 39 3 30 6 Опитування
оцінювання

16 Підсумкове заняття 3 3 опитування
Всього за рік 252 54 162 36
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття.
Правила техніки безпеки, санітарно-гігієнічні вимоги, 

правила поведінки, ознайомлення з планом роботи, необхідними 
матеріальними засобами.

2.  Знайомство з історією іграшки
Велике історичне  та художнє значення українського  мистецтва. 

Знайомство з літературою.
3.  Особливості  слов’янської  іграшки. Теоретичне заняття
Екскурсії в етнографічний музей м. Львова, іграшки давніх 

слов’ян.
4. Особливості української іграшки
Розгляд регіональних особливостей  українських іграшок.
5. Практичне заняття. Виготовлення ляльки з лляної 
сировини
Підготовка матеріалу. Практична робота. Ляльки-мотанки, 

(оберіг).
6. Вузликова техніка виготовлення ляльки
Виявлення характерних особливостей  ляльки,  прості форми.
7. Ляльки-мотанки
Виготовлення серії   ляльок  на  обраний сюжет казки.
8. Паперова іграшка. Теоретичне заняття
Наглядовий матеріал.  Приклади паперової пластики.
9. Паперова іграшка. Святий Миколай
Сюжетна композиція з паперових рельєфних або об’ємних форм.
10.  Вертеп 
Сюжетна композиція з паперових рельєфних або об’ємних форм.
11.  Маланка
Сюжетна композиція з паперових рельєфних або об’ємних форм. 

Додавання довільних матеріалів.
12.  Іграшка з соломи. Обереги
Показ наочного матеріалу. Регіональні особливості ляльок, 

відмінності використання різних природних матеріалів. Практичне 
виконання. Підготовка  матеріалу, створення простих образів та 
багатофігурних композицій.
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13.  Глиняні іграшки
Показ наочного матеріалу, вивчення технологічних та 

регіональних особливостей глиняних іграшок. Практичне виконання 
глиняної іграшки різних форм та образів.

14.  Іграшка на дерев’яній  основі
Показ наочного матеріалу. Вивчення особливостей іграшок на 

дерев’яній основі.
15.  Іграшки-сувеніри
Розробка іграшок-сувенірів довільних форм та образів на основі 

вивченого матеріалу.
16.  Підсумкове заняття
Підведення підсумків, завершальні етапи роботи, підготовка 

ляльок до виставки.

Прогнозований результат
Учні повинні знати:
•	 основні  регіональні особливості українських народних 
іграшок;
•	 особливості українського народного вбрання;
•	 принципи розкрою та вишивання сорочки, штанів, запаски, 
крайки;
•	 основні  техніки бісероплетіння та ткацтва.
Учні повинні вміти:
•	 користуватись  технічними засобами, такими як: нитки, 
ножиці, тканина, глина, рогоза, солома, папір;
•	 відтворювати традиційні  українські  лялькові образи;
•	 розписувати глиняні іграшки;
•	 виготовляти іграшки-сувеніри на дерев’яній основі.

Список використаної літератури
1. Герус Л. Українська народна іграшка. – Львів, 2004.
2. Кара-Васильєва Т. Українська сорочка. - Київ: Томіріс, 1994.
3. Литвинець Є. Голки, нитки, намистинки. - Київ: Веселка, 1989.
4. Ніколаєва Т. Український народний одяг. 1 і 2 том. -  Київ: 

Либідь, 1996. 
5. Стеченко С. Плетиво з соломи та рогози. - Київ: Урожай, 1994.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Художня фотографія»

відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Слово фотографія походить з грецької мови – (фотос) світло, 

(графіо) писати, малювати, або (світло писання) – малювати 
світлом. Отримання та збереження нерухомого зображення за 
допомогою світлочутливого матеріалу або світлочутливої матриці 
у фотокамері. Також фотографією або фотознімком називається 
кінцеве зображення отримане внаслідок фотографічного процесу 
(кадр проявленої фотоплівки або зображення в електронному та 
надрукованому вигляді). В широкому розумінні, фотографія – це 
мистецтво отримання фотознімків, де головним творчим процесом 
є вибір композиції (або кадрування), вибір освітлення і повне 
розкриття задуманої теми, сюжету.

Залежно від властивості світлочутливого матеріалу фотографію 
поділяють на три частини: І. – плівочна фотографія (або аналогова), 
на фотоматеріалах з фотохімічними процесами. ІІ. – цифрова 
фотографія, у процесі отримання та збереження зображення шляхом 
перетікання електричного струму у світлочутливому елементі. ІІІ. – 
електрографічні та інші процеси , в яких не відбувається хімічних 
процесів а лише перенесення речовин  для утворення зображення.

Художня фотографія – це правдиве відображення навколишнього 
світу з його естетичними та композиційними складовими.

В композиції існують закони, яким вона підпорядковується: закон 
діяльності, закон тінізації, закон контрасту, закон підпорядкування 
всіх засобів ідейному змісту. Композиція не має бути сумою 
декількох самостійних частин. Неподільність досягається так 
званою конструктивною ідеєю, яка здатна поєднати в одне ціле всі 
компоненти майбутнього образу.

Композиція в художній фотографії створюється такими 
образотворчими засобами, як силует, світлотінь, колір, лінійна та 
повітряна перспектива. Вона поєднує в собі усі ці засоби і є найбільш 
змістовним компонентом художнього образу. 

Композиційними засобами в першу чергу фото-художник 
розкриває ідею фотографії, підкреслює основне і головне, вводить 
глядача у світ своїх переживань та роздумів.



129

Програма розрахована на 4 роки навчання: 2 роки основного 
рівня навчання по 3 год. на тиждень (окрім основних занять в школі  
допускається індивідуальна година тижневого навантаження (216 
год. + 36 інд.= 252 год. на рік.)) та  2 роки вищого навчального  рівня 
по 3 год. на тиждень (окрім основних занять допускаються 1-2 
індивідуальні години тижневого навантаження (216 год. + 72 інд. 
=288 год. на рік.))  Гурток комплектується з дітей та молоді віком 
11-27 років. Склад групи 10-12 чоловік.

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту 
початкової загальної освіти в галузях «Мистецтво», «Людина і світ» 
і спрямована на формування в учнів творчого мислення та загально 
– культурного розвитку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ІІІ  РІК НАВЧАННЯ

№ 
п/п Тема

Кількість годин
КонтрольВсього

разом Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття, техніка 
безпеки. Ознайомлення з 

програмою.
6 - 6 обговорення

2
 З історії фотографії. 

Негативний та позитивний 
фотографічні процеси.   

33 21 9 3
огляд 

фото-робіт, 
обговорення   

3
 Склад світла. Кольори 

тіл. Про кольорову 
фотографію.  

81    57 12 12 обговорення, 
опитування

4

 Основні і додаткові 
кольори. Характеристики 

кольорів світла. Утворення 
кольорових зображень.

51 33 9 9
огляд 

фото-робіт, 
обговорення

5
Будова фотоапарата. Типи 

фотоапаратів. Оптичні 
системи об’єктивів.

81 57 12 12 обговорення, 
опитування 

Всього 252 168 48 36



130

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з програмою
Бесіда про техніку безпеки: різновиди випадків в шкільних 

приміщеннях, обов’язки учнів під час занять. Ознайомлення з 
програмою гуртка з предмета «Фотографія»

Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості сучасної 
фотографії.

ТЕМА 2: З історії фотографії. Негативний та позитивний 
фотографічні процеси.

Завдання №1. Бесіда: Камера-обскура або (темна камера), була 
відома вже в 350 р.до н.е. Свої спостереження Арістотель описав в 
книзі «Фізика».  

Наукове пояснення принципів роботи дав у ХVI столітті 
Леонардо да Вінчі. Оптичне зображення,що утворюється в камері-
обскурі світловими променями – дзеркально повернута, перекинута 
низом догори і зменшена копія довколишнього простору.  

Мета: Знайомство з  явищем «світла, що малює».
Завдання №2. Бесіда: Фотографічний процес – геліографія, або 

(сонячний малюнок). У 1826р. Ж.-Н. Ньєпс за допомогою камери-
обскури отримав перше зображення. 

Фотографічний процес – дагеротипія. У 1835р. за допомогою 
камери-обскури Л.-Ж.-М. Дагер на посрібленій пластинці отримав 
позитивне зображення.

Фотографічний (двоступеневий)  негативно-позитивний процес. 
Першу можливість розмножувати знимки в будь-якій кількості 
винайшов В.-Г.-Ф. Талбот у 1839р. 

Офіційним «днем народження» фотографії вважається 7 січня 
1839р.  

Мета: Розуміння негативно-позитивних фотографічних процесів.
ТЕМА 3: Склад світла. Основні і додаткові кольори. 

Колориметрія.
Завдання №3. Бесіда: У 1666р. Ісааку Ньютону вперше вдалося 

розкласти  біле світло за допомогою призми на «кольорові складові».
М.В.Ломоносов у 1756р. уклав пропорції кольорів. Основні три  

кольори – червоний, зелений та синій. Змішуючи по два кольори, 
дістаємо додаткові кольори – жовтий, голубий та пурпуровий. 
І навпаки, додаючи по два додаткові кольори, можна одержати 



131

основні. Чорний, білий та сірий кольори, що не мають помітного 
забарвлення, називаються  ахроматичними .На відміну від них чітко 
забарвлені кольори дістали назву хроматичних. 

Кольориметрія це галузь науки,яка вивчає основні покажчики 
кольору та його зміни.   

Мета: Розуміння фізики світла.  
ТЕМА 4: Фізіологія людського ока. Кольори тіл.   

«Температура» кольору. Кольорова фотографія.      
Завдання №4. Бесіда:  Наукою встановлено, що наш зір сприймає 

довжину хвилі від 380 до 780 нанометрів. Світлочутливі рецептори 
людського ока (палички) дуже чутливі до світла і містяться на 
периферії сітківки. Оскільки палички реагують на дуже слабкі 
світлові потоки, людина бачить у сутінках. Кольорочутливі рецептори 
людського ока (колбочки) поділяються на три групи, кожна з яких 
здатна сприймати тільки один з основних кольорів. 

Мета: Розуміння фізіології людського ока та хвильової природи 
світла.

Завдання №5. Бесіда: Освітлені сонцем білі стіни здаються нам 
у ранці та ввечері рожевими,  а опівдні – голубуватими. Спектр 
випромінювання розжареного тіла залежить від його абсолютної (за 
шкалою Кельвіна) температури. Чим вона вища, тим випромінюється 
коротша світлова хвиля, тим здається голубішим самоосвітне тіло.

Завдання №6. Бесіда: Першим, хто продемонстрував кольорове 
фотографічне зображення, був відомий англійський фізик ХІХ 
століття Дж. Максвелл в 1861р.

Винайдення триколірних багатошарових фотоматеріалів. 
Першими освоїли їх випуск – американська фірма «Істмен Кодак» 
(1935) та німецька «Агфа» (1938)

Мета: Розкрити тему через ритмову структуру композиції.
Всі сучасні способи кольорової фотографії є триколірними. 

Спектр випромінення ділиться за допомогою кольороподільних 
фільтрів на три основні зони – фіолетово-синю, зелену та червону. 
Процес фотографічного відтворення кольору має дві стадії: аналіз  
(кольороподіл),тобто розклад на три складові в момент зйомки, та 
синтез (кольоровідтворення), тобто змішування трьох складових у 
знайдених пропорціях при формуванні зображення. 
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ТЕМА 5:  Типи фотоапаратів. Будова фотоапарата. Лампи 
спалахи. Оптичні системи об’єктивів.

Завдання №7 Бесіда: Виготовлення фотографічного зображення 
ділиться на два етапи-негативний і позитивний. Негативний етап  
починається з фотоапарата, власне,від самої зйомки. Процес дії світла 
на негативний матеріал називається експонуванням. Утворюється 
– приховане зображення, яке стає видимим тільки після обробки 
експонованого матеріалу. 

Фотоапарати поділяються: 
1. За шириною негативної плівки: малоформатні (формат 

кадра – 24х36мм.),середньоформатні (формат кадра – 45х60, 60х60, 
60х90мм.) і крупноформатні (9х12мм. та більший).

2. За вимірюванням відстані до об’єкта: дзеркальні, шкальні, 
з’єднаний з об’єктивом далекомір, компакти (з фіксованим фокусом).

3. Мануальні, автоматичні та цифрові.
4. З вбудованим або змінним об’єктивом.  І т.д. 
Фотоапарат складається з п’яти основних частин: камери, 

об’єктива, затвора, видошукача, пристрою для зберігання і 
переміщення світлочутливого матеріалу.

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Мета: Знайомство з будовою фотоапарата та оптичними 

системами об’єктивів.
Завдання №8. Підсумкове. Вільна тематична фотографія. 

Пошуки кадрування та композиційного центру у фотографії. Спроба 
користання об’єктивами з різною фокусною відстанню. 

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати: 
	Технічну характеристику фотоапаратів.
	Види та технічну будову об’єктивів.    
	Температурну характеристику світла.
	Деякі характеристики світлочутливих матеріалів.
Учні повинні вміти :
	Розвинути фотографічну тему через кольорові та тональні 
контрасти.
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	Організувати ритм, рівновеличних контрастних форм.
	Розкрити тему через правильне користання освітленням.   
	Організувати фотографічну композицію через ритмову 
рівновагу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ  РІВЕНЬ ІV РІК НАВЧАННЯ

№ 
п/п Тема

Кількість годин
КонтрольВсього

разом Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття. Техніка 
безпеки. Ознайомлення з 

програмою.
6 - 6 обговорення

2 Організація  сучасної 
фотографії. 63 48 6 9

огляд 
фото-робіт, 

обговорення

3
Статика та динаміка 
як засоби організації 

композиції у фотографії.
33 24 6 3 обговорення, 

опитування

4
Симетрія та асиметрія в 
природі та фотографії. 

Людина і простір.
24 12 6 6

огляд 
фото-робіт, 

обговорення

5

 Ритми в природі і 
фотографії.  Виховання 
художнього сприймання 

навколишнього світу 
через фотографування.

30 18 6 6 обговорення, 
опитування 

6

Контраст в природі і в 
фотографії. Контраст 

як засіб художньої 
виразності в сучасній 

фотографії.

33 24 6 3
огляд 

фото-робіт, 
обговорення

7
 Відображення простору 

та середовища у 
фотографії.

36 24 6 6
огляд 

фото-робіт, 
обговорення

8 Узагальнення отриманих 
знань. 27 18 6 3 обговорення, 

опитування 
Всього 252 168 48 36
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з програмою.  
Бесіда про техніку безпеки: різновиди випадків в шкільних 

приміщеннях, обовя’зки учнів під час занять. Ознайомлення з 
програмою гуртка з предмета «Фотографія». 

Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості.
ТЕМА 2: Організація сучасної фотографії. 
Завдання №9. Бесіда. Сприймання фотографії і її організація 

через рівновагу. Поняття  кадрування , «зорової ваги», плями, лінії і 
їх розташування в межах кадру. Навчальна фотографія на рівноважне 
заповнення площини.      

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Мета: Створення образу в фотографії за допомогою вивчених 

засобів композиції.
ТЕМА 3: Статика та динаміка як засоби організації 

композиції у фотографії.
Завдання №10. Бесіда. Рух, як характер ритму. Рух, як характер 

і напрям точки зору. Динаміка – присутність руху в ритмі, характері 
форми; статика – рівновага з відсутністю руху. Зображення пейзажу 
або натюрморта фотографічними засобами.

Теми: «Застигле місто», «Сонне місто», «Спекотне місто», 
«Сумний натюрморт», «Забуті речі».

Через  фотографічно-технічні засоби («стеноп», «монокль» 
та фільтри) створити враження зупиненого часу, нерухомості в 
залежності від вибраної теми. Використати ч/б фотографію.

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Мета: Створити враження статики.
ТЕМА 4: Сприймання і відображення простору та 

середовища в фотографії. Пейзаж, рух.
Завдання №11. Зображення пейзажу фотографічними засобами. 

Передати враження руху через кадрування та композиційну 
структуру: діагональне розташування елементів в кадрі, в лініях, що 
перетинаються, енергійні ритми, неспокійні форми.

Теми: «Порив вітру», «Листя падає», «Снігова буря», «Гори», 
тощо.

Фотографія виконується за допомогою різнофокусних 
об’єктивів, фільтрів і аксесуарів, приготовлених елементів за 
ескізом, без попереднього прорисовування в техніці, аплікації.  

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Мета: Створити враження динаміки.
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Завдання №12. Фотографія «Пейзаж і рух», використовуючи 
складні пластичні лінії пейзажу (абрисні лінії горизонту, гір, дахів, 
дерев тощо) і ритм (будинки, хмари, дерева, птахи, калюжі тощо) 
знайти умовно лаконічну фотографічну композицію.   

 Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
ТЕМА 5: Рух в багатофігурній композиції.
Завдання №13. Багатофігурна композиція.
Фотографування групи людей, об‘єднаних єдністю дій-рухом 

в різних напрямках. Напрям руху підкреслений фоном, контрастом 
кольору, силуетами фігур, структурою побудови (діагоналі, лінії, 
що перетинається та інше). Постаті не деталізувати. Змазування 
зображення за допомогою витримки, діафрагми ,фільтрів та 
«зумування». Теми: «На ковзанці», «Штурм», «Порив вітру – 
парасолі і капелюхи» і подібне.  

Виконати декілька фотографій за розміром: 13х18см.
Мета: Розкрити тему через динамічну структуру композиції.
ТЕМА 6: Контраст в природі і в фотографії. Контраст як 

засіб художньої виразності в сучасній фотографії.
Завдання №14. Спроба за допомогою фотографії досягти 

розкриття теми «Трагізму події», «Трагізму пейзажа», «Людина і 
дощ» в фотографії. Для підсилення ефекту   застосувати  технічні 
засоби «глибини різкості» (фільтри, кольоровий і світлотний 
контраст, детальне виявлення першого плану).  

Виконати декілька фотографій за розміром: 13х18см.
Мета: Розкриття теми за допомогою ч/б фотографії.
ТЕМА 7: Об’ємно-просторова ситуація в фотографії. Рух в  

фотографії. Фотографічний колаж.
Завдання №15. Користання різних типів фотоапаратів і аксесуа-

рів для розкриття теми – танцівник (танцівниця) звивистий, скачу-
чий, що крутиться, що трясеться, зигзагоподібний, спіралеподібний, 
колючий, смугастий, тощо. Виконаний кожним учнем фото-колаж 
стає окремою темою для виявленя композиційного образа. Спроба 
створювання колажу колективно («Карнавал», «Театр ляльок»).  

Виконати декілька фотографій за розміром: 13х18см.
ТЕМА8: Узагальнення отриманих знань.
Завдання №16. Тематична фотографія «Три дерева».
Фотографія дерев трактується як контрасні персонажі (по 

величині, ритму, силуету, кольору). Фотографія з елементами 
пейзажу, фігурками людей, тварин, птахів.
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Додаткові теми: «Три кораблі», «Три птахи», «Три собаки» і 
подібне.

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Мета: Застосування вивчених засобів в побудові фотографічного 

образу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
	Створити образ за допомогою вивчених засобів кадрування 
та композиції.
	 Засоби розвитку фотографічно-пластичного мислення.
	 Застосувати вивчені засоби в побудові фотографічного 
образу.
Учні повинні вміти :
	Створити враження статики в фотографії .
	Створити враження динаміки в фотографії.
	Розкрити тему через динамічну структуру в фотографії.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ І РІК НАВЧАННЯ

№ 
п/п Тема

Кількість годин
КонтрольВсього

разом Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття, техніка 
безпеки. Ознайомлення з 

програмою.
6 - 6 обговорення

2
Людина і простір. 

Відображення простору та 
середовища у фотографії. 

60 36 6 18
огляд 

фото-робіт, 
обговорення

3  Пейзаж у фотографії. 30 12 6 12
огляд 

фото-робіт, 
обговорення

4   Портрет у фотографії. 156 114 18 24
огляд 

фото-робіт, 
обговорення

5  Узагальнення отриманих 
знань. 36 12 6 18 обговорення, 

опитування
Всього 288 174 42 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з програмою
Бесіда про техніку безпеки: різновиди випадків в шкільних 

приміщеннях, обов’зки учнів під час занять. Ознайомлення з 
програмою гуртка з предмета «Фотографія»

Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості предмета.
ТЕМА 2: Людина і простір. Відображення простору та 

середовища у фотографії.  
Завдання №17.   Фотографія з однією фігурою,  за фотоматеріалом 

літніх канікул. «Людина і середовище». Опираючись на вивчені 
засоби композиційного кадрування (ритм, контраст), показати  на 
фотографії певне образне середовище, що буде виражати настрій 
автора.

Теми «Людина і дощ», «Людина і трава», «Людина і хмари», 
«Людина і ...(місто, море, гори)». Кольоровий уклад фотографії  
підкорити вибраному  настрою. Максимально загострити 
настроєвість.  

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Творчий натюрморт. На основі зображення предмета, 

вибраного самостійно з декількох, запропонованих викладачем, 
учень фотографує, правильно користуючись освітленням. Підбір 
предметів повинен бути нетиповим для натюрмортів (окуляри, 
стара друкарська машинка, електроплита, моток шнурка або дроту, 
телефонний апарат, рукавиці тощо) або екзотичним (тропічні риби, 
морська зірка та ін.). За бажанням автора (учня) одна фотографія 
може розвиватись в цикл.  

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Мета: Узгодження зображувальних засобів і матеріалів з темою.
ТЕМА 3: Пейзаж у фотографії. Архітектурна зйомка.
Завдання №18. Двоплановий та багатоплановий пейзаж. Вияв-

лення об’єктів пейзажу за допомогою глибини різкості. Фотографія 
пейзажу на різних витримках.  Передавати враження руху через ком-
позиційну структуру фотографії: діагональне розташування елемен-
тів, в лініях, що перетинаються і  хвилеподібних, енергійні ритми, 
неспокійні форми.

Теми: «Порив вітру», «Листя падає», «Снігова буря», «Дощ» 
тощо.

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
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Фотографія постатей  людей в різноглибинних планах. Замкнута 
композиція кадру, побудована на ритмі фігур, що рухаються з 
глибини плана («На глядача»), в глибину («Від глядача») або з 
поєднанням цих рухів. Для підсилення ефекту глибини застосувати  
технічні засоби «глибини різкості» (фільтри, кольоровий і світлотний 
контраст, детальне виявлення першого плану). Теми: «Ескалатор», 
«Демонстрація», «Перехрестя», «Туристи в «Карпатах» тощо.

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Завдання. Організація глибинно-просторового ритму в 

фотографії.
Завдання №19. Багатофігурна фотографія з виділенням головного 

персонажа в конкретному психологічному стані. Характеристику 
будувати на протиставленні головного персонажа групі другорядних, 
об’єднаних спільною дією (рухом).

Теми: «Заклопотаний», «Розгублений», «Втомлений», 
«Очікуючий» тощо. Способи виділення: величиною, кольором, 
ритмом, деталями, світлотінню, динамічністю або статичність пози.  

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Мета: Створення образу вивченими засобами.
ТЕМА 4: Портрет у фотографії. Типи портретів. Груповий 

портрет.
Завдання №20. Бесіда. Фотохудожник створює образ 

зображуваної людини у розкритті внутрішнього світу та суті її 
характеру. Користаючись при цьому засобами фотографії, добираючи 
апаратуру, освітлення, момент зйомки, негативний матеріал (як 
треба) та умови обробки.

Портрети бувають на повний зріст, до колін, до пояса, до грудей і 
крупним планом, або лицеві, а також зняті у фас (лицем до апарата), 
у профіль та у три четверті, тобто під кутом до оптичної осі. Портрет 
може бути індивідуальним, коли фотографують одну людину, або 
груповим, коли зображено водночас кількох людей; студійним, коли 
знімають у спеціально обладнаному ательє або виробничим, коли 
людина перебуває на свому робочому місті – за шкільною партою, 
тощо.

Виконати декілька фотографій за розміром: 13х18см.
Створення «образу».  
Теми: «Портрет крупним планом», «Портрет друга в повний 

зріст», «Портрет у профіль», «Груповий портрет товаришів».
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Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см. 
Завдання. Добитись в композиції фотографії пластичного і 

змістовного зв’язку. 
Примітка: варіанти тем пропонуються на вибір. Кожна з них 

може стати основою для фотографії.  
ТЕМА 5: Виділення головного в фотографії.
Завдання №21. Підсумкове. Вільна тема. («Ритми праці», «Моя 

сім’я», пам’ятка архітектури, багатоплановий пейзаж).  
 Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати як:
	Узгодити зображувальні засоби і фотографічний матеріал з 

темою.
	Знайти пластичний і змістовий зв’язок елементів в композиції 

фотографії.
Учні повинні вміти :
	Правильно користатись освітленням об’єктів для кращого 

виявлення форми. 
	Організувати глибинно-просторовий ритм фотографії.
 розпізнати можливості предмета.
	Добитись в композиції фотографії пластичного і змістовного 

зв’язку. 
	Навчитися користатися «глибиною різкості».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ВИЩИЙ РІВЕНЬ ІІ РІК НАВЧАННЯ

№ 
п/п Тема

Кількість годин
КонтрольВсього

разом Практ. Теор. Інд.

1

Вступне заняття, 
техніка безпеки. 
Ознайомлення з 

програмою.

6 - 6 обговорення

2 Репортажна 
фотографія. 282 174 36 72

огляд 
фото-робіт, 

обговорення
Всього 288 174 42 72
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з програмою.
Бесіда про техніку безпеки: різновиди випадків в шкільних 

приміщеннях, обов’зки учнів під час занять. Ознайомлення з 
програмою гуртка з предмета «Фотографія» 

Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості предмета.
ТЕМА 2:  Репортажна фотографія. Спортивна фотографія.
Завдання №25. Бесіда. Організованість фотографії через 

підпорядкування головному, єдність колоритності гами і настрою в 
поставленій темі.   

Композиційна структура у репортажній фотографії повинна 
створювати настрій певного середовища. Теми: «Моя родина», 
«Спогади про дитинство», «Моя школа», тощо.   

Мета: Вивчення виражальних засобів репортажної фотографії.
Завдання №22. Сюжетна фотографія з двома фігурами 

«Діалог». Передати психологічну характеристику персонажів і 
їх взаємовідносин (гармонію або протиставлення) через певні 
фотографічні засоби: характер деталей персонажів і середовища, 
динамічність або статичність, колористичну будову. Акцентувати 
увагу на напрямок світла, ритмі складок одягу (драперій в інтер’єрі) 
і світлотіньовому ліпленні форми як засобу передачі внутрішнього 
стану персонажів.

Теми: «Диспут», «Зустріч», «Весілля», «Після прем’єри»,   
«Спортсмени», тощо. 

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см.
Мета: Пошук у фотографії виражальних засобів для відтворення 

внутрішнього стану персонажів.
Завдання №23. Багатофігурна фотографія – «Спортивне 

змагання». Вибрати цікаву ситуацію, правильно підібрати час 
витримки та величину діафрагми, а також   відповідні виражальні 
засоби та аксесуари. 

Виконати декілька фотографій за розміром 13х18см. 
Мета: Знайти засоби правильного кадрування та організації 

композиції у фотографії.
Завдання №24. Екзамен. Тема, виражальні засоби фотографії.
Виконати декілька фотографій за розміром: 13х18см.
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:
	Кадрування фотографії на основні законів композиції:
- закон цілісності;
- закон типовості;
- закони контрастів.
	Основні поняття в кадруванні та композиції фотографії. 
	Правила «золотого січення»,  у мистецтві фотографії.
	Навчитися користатися «глибиною різкості».
	Вміти правильно використовувати світло для виявлення об’єктів.
	Основні характери людини.
	Особливості портрету.
	Пошук виражальних засобів для відтворення внутрішнього 

стану моделі.
Учні повинні вміти:
	Володіти виражальними засобами сучасної фотографії. 
	Вміти користатися засобами кадрування і організувати 

композицію у фотографії.
	Закомпонувати людину в середовище.
	Вміти правильно вибирати витримку та діафрагму до 

спортивного репортажу. 
	Створити репортаж події засобами фотографії. 

Список використаної літератури
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета «Декоративний дизайн» відділу 
образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміст навчальної програми гуртка «Декоративний дизайн» 

передбачає ознайомлення учнів віком 7-14 років з різноманітними 
видами декорування та оздоблення. Термін навчання 1 рік. 

Навчальна програма містить у собі варіативні модулі – це 
зумовлено відсутністю поділу класу на групи хлопців і дівчат. 
Програма насичена різними техніками та технологіями (батик, 
квілінг, скрапбукінг, декупаж, пареропластика, аплікація та ін.) для 
розширення знань та вмінь за напрямом.

Метою гуртка є формування потреб і здібностей до продуктивної 
художньої творчості, вміння створити виразний художній 
образ,оригінальну композицію мовою того чи іншого виду мистецтва, 
оволодівши основами художньо-образної мови і виражальними 
можливостями художніх  матеріалів та різних видів художніх технік, 
що допоможе набувати свободи вираження у творчості.

Головні етапи  роботи – ознайомлення, сприймання, формування 
творчого задуму, його посильна творча реалізація.

Виділяють основні модулі – технологія дизайну предметів 
інтер’єру та технологія оздоблення одягу, які в процесі курсу 
варіюють у різних темах та принципах розробки.

Програма варіативного модуля «Технологія дизайну предметів 
інтер’єру» передбачає ознайомлення учнів з основами художнього 
конструювання невеликих за розміром аксесуарів для інтер’єру. 

Особливістю модуля є компонент розробки та виготовлення 
нескладних виробів, які гармоніюють з навколишнім оточенням 
та враховують стиль оформлення кімнати та меблів. У той же 
час аксесуари повинні робити інтер’єр кімнати неповторним, 
оригінальним та стильним. До аксесуарів кімнати зараховуємо 
рамки, декоративні панно, вази, підставки, полички, сувеніри.

Модуль зручно вивчати у змішаних класах через різноманітність 
типів виробів та технології виготовлення.
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Для розробки творчих виробів можна використовувати 
будь-яку доступну і безпечну технологію та поєднувати 
їх. За основу слід взяти власну кімнату учня або фото 
кімнати. Основним принципом тут є творчий підхід. 
Для виготовлення виробів можна використовувати залишковий 
матеріал (обрізки, тканину, тару), сучасні (ламіновані конструкційні 
матеріали, компакт-диски тощо) та класичні матеріали (деревина, 
металеві сплави). Оздоблення виконується традиційними 
декоративними або сучасними техніками залежно від стилю та 
творчого задуму.

Технологія виготовлення повинна базуватися на використанні 
наявної матеріально-технічної бази шкільних майстерень. За 
необхідності слід виготовити прості пристосування, які дозволяють 
виконувати виріб якісніше та безпечніше.

Зміст модуля «Технологія оздоблення одягу» передбачає 
ознайомлення учнів з різними видами  оздоблення одягу. 
Одяг, оздоблений красивими елементами, не тільки виявляє 
індивідуальність ,а й свідчить про майстерність його власника.

В основах технології передбачено ознайомлення учнів із видами 
оздоблення з різних матеріалів. Добір із кожного виду того чи іншого 
чи інший елемента для виконання.

Проектування полягає в тому, що учні добирають виріб для 
оздоблення (за вибором учнів). Це можуть бути і коміри (сплетені, 
вишиті тощо), і кишеньки, і брошки, і намисто, і вишивка на одязі 
чи на комірі тощо.

Складність техніки оздоблення має відповідати віковим 
особливостям учнів.Оздоблення одягу запропонованими техніками 
не потребує дорогих матеріалів, інструментів та складного 
обладнання.

Програма розрахована на 1 рік основного рівня навчання по 3 год.  
два рази на тиждень. Окрім основних занять в школі допускається 
індивідуальна година тижневого навантаження (216 год. + 36 інд.= 
252 год. на рік.) Гурток відвідують  діти та юнацтво віком 11-27 
років. Склад групи 10-12 осіб. Програма складена з урахуванням 
вимог Державного стандарту початкової державної освіти в галузях 
«Мистецтво», «Людина і світ».
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ I РІК НАВЧАННЯ

№ 
п/п Тема

Кількість годин
КонтрольВсього

Разом Практ. Теор. Інд.

1
Вступне заняття, техніка 
безпеки. Ознайомлення з 

програмою.
3 - 3 обговорення

2 Імітація вітражу. 
Розпис по склі. 21 15 3 3 огляд робіт, 

обговорення

3
Основи технології 

виготовлення авторської 
ляльки.

24 18 3 3 обговорення, 
огляд робіт

4
Скрапбукінг-дизайн 

листівки, фото-рамки, 
фотоальбома.

15 9 3 3 огляд робіт, 
обговорення

5 Декорації для дому. 
«Деревце». 24 18 3 3 огляд робіт, 

обговорення

6

Декупаж – техніка  
декорування скриньок, 
тканин, дерева, посуду,

меблів та ін.

24 18 3 3 огляд робіт, 
обговорення

7 Квілінг 24 18 3 3 огляд робіт, 
обговорення

8 Валяння вовни 24 18 3 3 обговорення 
огляд робіт, 

9
Узагальнення вивчених 

технік. Створення 
новорічної прикраси

15 9 3 3 Огляд робіт, 
обговорення

10
Пап’є-маше. 

Мініскульптурка за 
технікою.

   21 15 3 3 обговорення 
огляд робіт, 

11 «Холодний батик».  
Панно на вільну тему.    21 15 3 3 обговорення 

огляд робіт, 

12 Пластика. Підсвічник з 
полімерної глини. 15 9 3 3 обговорення 

огляд робіт, 

13
Твори мистецтва 20-ст. 

Інтерпретація твору 
способом аплікації.

15 9 3 3 обговорення 
огляд робіт, 

всього 252 177 39 36



145

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1: Техніка безпеки. Ознайомлення з програмою
Бесіда про техніку безпеки: різновиди випадків у шкільних 

приміщеннях, обов’язки учнів під час занять. Ознайомлення з 
програмою школи з предмета «Композиція» 

Мета: Зацікавити учнів, розпізнати можливості дітей.
ТЕМА 2: Імітація вітражу. Розпис по склі
1) Вступна лекція «Різні види технік декорування склом: 

класичний вітраж, Тіффані, фьюзінг, мозаїка, гарячий і холодний 
розпис по склу, плівковий фальш-вітраж».

Демонстрація зразків.
2) Розповідь про етапи підготовки скла до розпису.
3) Навчання використовувати контури.
а) Представлення спектру контурів різних фірм-виробників.
б) Навчити практично використовувати контури – на плівці 

(імітація скла) і на склі.
в) Створення контурного малюнка для подальшого розпису.
(1 робота – картина розміром 10х15см).
Ескізи пропонуються (але можлива робота і за власними 

малюнками).
4) Представлення спектру вітражних фарб різних фірм-

виробників, розповідь про особливості їх використання за 
призначенням, про техніку безпеки роботи з ними.

5) Розповідь про різні можливості декорування скла, про способи 
створення спеціальних ефектів.

6) Навчити використовувати різні фарби.
7) Виконання однієї практичної роботи вітражними фарбами 

(картина розміром 10х15 см).
ТЕМА 3: Основи технології виготовлення авторської ляльки
Лялька – найдавніша з іграшок. Це не дивно, адже навіть  зі 

стародавніх  часів матерям потрібно було якось займати своїх дітлахів, 
а іграшка, створена за образом і подобою самої дитини, є набагато 
цікавішою за підручні камінці і палички. Але раніше ляльки мали 
ще більш культове значення: будучи і тотемом, й елементом обрядів, 
беручи участь у містеріях. Пізніше вони перейшли в дитячі руки. 
Ляльки-талісмани які «здатні» впливати на здоров’я, приймати на 
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себе нещастя або допомагати по господарству, дбайливо зберігалися 
і передавалися з покоління в покоління.

Велику цінність у всі часи мали сувенірні ляльки, які виготовля-
лися з найдорожчих, згідно зі своєю епохою й локалізацією, матері-
алів: слонової кістки, порцеляни та цінних металів. Таку ляльку, на 
відміну від примітивного сільського поліна, загорнутого в ганчірку, 
міг дозволити собі не кожен. Купити сувенірну ляльку могли тільки 
заможні. Їх зберігали в спеціальних шафах, які називали лялькови-
ми будинками. Витрати на їх створення часто могли перевищувати 
вартість звичайного будинку, Вони були колекційною зменшеною 
копією справжніх хоромів. І всі предмети побуту та інтер’єру в них 
створювалися зі справжніх матеріалів, як-от: посуд з найтоншої пор-
целяни, меблі з коштовних порід деревини. 

З розвитком виробництва полімерних матеріалів лялька 
перетворилася на конвеєрний продукт і набула великого поширення. 
Однак, на тлі тривалого засилля серійності, останнім часом з’явилася 
стійка тенденція до відродження фольклору. 

Відродилася і авторська лялька. Її складно назвати просто 
іграшкою або сувеніром. Митець вкладає у своє дітище максимум 
талантів – тут він і скульптор, і художник, і модельєр, і перукар, і 
режисер, що ретельно вимальовує характер і долю майбутнього 
персонажа. Зворушливо витончені і затишно примітивні – всі вони 
покликані створювати особливий настрій і залучати до певного 
сюжету. 

Завдання містить у собі етапи: 
1. Обговорення видів виконання – ляльки-мотанки, з тіста, 

каркасні, з глини, паперо – ляльки та інші.
2. Створення ескізного малюнка ляльки, одягу, прикрас.
3. Виготовлення ляльки згідно з обраним способом виконання.
ТЕМА 4: Скрапбукінг – дизайн листівки, фото-рамки,  

фотоальбома 
Назва «скрапбукінг» – це похідне від двох англійських слів 

«scrap» – вирізка та «book» – книга. Технологія скрапбукінгу 
спочатку використовувалася для прикраси фотоальбомів, надання їм 
оригінальності, унікальності. За своєю ж суттю скрапбукінг –  це  
втілення єдиної думки яскравими виразними візуальними засобами.
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Сфери застосування:
•	  Класичні паперові альбоми 
•	  Цифрові фотоальбоми 
•	  Рами для картин і фотографій 
•	  Листівки
•	  Панно 
•	  Подарункова і звичайна упаковки 
Етапи проведення:
1. Ознайомлення з історією техніки.
2. Інструменти і матеріали традиційного скрапбукінгу.
Альбоми 
Існують спеціальні альбоми, призначені для скрапбукінгу. За 

своїм функціональним призначенням бувають альбоми: на спіралі, 
на гвинтах, на кільцях, альбоми-книжки, альбоми на скріпках.

Папір та картон
Особливих обмежень при виборі паперу немає, але бажано, щоб 

він не містив кислот і лігніну. У такому випадку він не пожовтіє і 
не зруйнується з часом. Цілком прийнятним є папір для акварелі і 
пастелі з художніх магазинів.

Тканини
Обмежень практично немає, як і при виборі паперу. Цікаві 

роботи виходять при використанні різних текстильних матеріалів: 
органзи, повсті, мережива, сітки.

Прикраси
У даній сфері обмеження встановлює фантазія автора. Дозволено 

все, що не заборонено: намистини, шпильки, скріпки, стрази, 
блискітки, шнури, тасьма, декоративні елементи, гербарії, гудзики, 
швейна фурнітура.

Клей
Можливе використання різних видів клею: клейстер, ПВЛ, клей 

пістолет, моментальний клей. Застосування того чи  іншого виду 
клею визначається залежно від склеюваних поверхонь і особистих 
переваг.

Образотворчі інструменти: олівці, ручки, фломастери, 
фарби, чорнила, ножі, інструменти для скріплення (дироколи, 
степлери), штампи і трафарети
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3. Створення виробу ( фотоальбом).
Першим кроком є   вибір події, для якої хочеться створити альбом. 

Це може бути  важливе свято,  як наприклад, весілля, ювілей, 
народження дитини, так і більш прості, але приємні радості: поїздка 
у відпустку, похід у гості, або просто хороший день, відображений 
у фотографіях. 

Наступним етапом стає «кастинг» фотографій. Скрап-альбом не 
повинен бути перевантажений великою кількістю фотографій, тому 
вибирається найкраще, найяскравіше, характерне і улюблене; те, що 
будить фантазію і спогади.

Добираємо стиль оформлення. Головна рекомендація на цьому 
етапі: відповідність теми альбому і оформлення. Якщо альбом 
присвячений дитині, то доречні світлі тони і милі дитячі малюнки, 
якщо панк-концерту улюбленої групи, то черепи, кістки та металеві 
прикраси. Втім, обмежень жодних немає, головне – слідувати своєму 
почуттю гармонії.

Вибір засобів вираження. На цьому етапі визначаємо колірну 
гаму майбутнього альбому і добираємо декоративні елементи для 
прикраси.

Якщо є бажання зробити свій альбом придумуємо написи для 
кожної сторінки, а також спосіб нанесення напису – від руки, вирізки 
букв з газет і журналів, при допомозі штампів або трафаретів. 

Найцікавіший і хвилюючий етап – створення сторінки. 
Укладаємо на альбомну сторінку всі відібрані елементи оформлення 
та фотографії. Пробуємо різні варіанти, переміщуємо, поки не 
досягнемо оптимального поєднання і гармонійного вигляду сторінки.

Акуратно, дотримуючись логічної послідовності створення 
образу, вклеюємо фон, фотографії, декоративні елементи і підписи, 
даючи кожному шару час добре просохнути. 

ТЕМА 5:  Декорації для дому. «Деревце»
Останнім часом модним елементом декору інтер’єрів є 

декоративні деревця ручної роботи. Їх ще називають топіарій або 
європейське дерево.

Топіарії не імітують дерев з природи, тому їхні крони можуть 
бути будь-якої форми. Найпоширенішою є форма шару на штамбі. 
При їх створенні використовують різноманітні матеріали: як 
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натуральні (сухоцвіти, шишки, колоски, зернята тощо), так і 
штучні квіти, плоди, а також стрічки, намисто, камінці та ін. 
Різноманіття матеріалів дає можливість створювати топіарій для 
будь-якого інтер’єру. Вони чудово виглядають на підлозі (якщо 
великого розміру), на поличках, столиках, барних стійках, у 
вітринах магазинів, можуть стати оздобленням будь-якого свята.  
 Топіарій набуває все більшої популярності і у весільному декорі. 
Таке весільне дерево символізує сімейне щастя та благополуччя. 
Надзвичайно поширений елемент декору в Європі та США,  
поступово входить у весільну моду й у нас. Але не всі знають, 
що в Україні здавна невід’ємним атрибутом весільного обряду 
було деревце, яке ще називалось гільце або райське деревце. Це 
був вершечок хвойного дерева, вишні, яблуні. Сучасне весільне 
деревце виконується у вигляді кулі на штамбі, зазвичай у пастельній 
кольоровій гамі з використання живих чи штучних квітів, стрічок, 
атласу, органзи, бісеру, пір’я та інших матеріалів.

Топіарій ще прийнято називати деревом щастя. Таке дерево, яке є 
символом успіху, благополуччя, домашнього тепла, завжди приємно 
отримати в подарунок.

Символіка дерева має давнє коріння. Ще в Старому Завіті 
згадується образ прадерева – дерева життя. Вічнозелене дерево 
життя, або світове дерево присутнє в культурах різних народів. Воно 
символізує організацію світу в просторі та часі, а також сакральне 
коло як первісну модель світобудови. Крона символізує духовний 
світ богів, стовбур – земне життя людей, коріння – підземний, 
потойбічний світ.

Світове дерево є праобразом сучасного букету. Символом 
світового дерева в українській культурі є й обрядові дерева (напр. 
«обрядовий дуб», що встановлювався на Трійцю). Дерева чи гілки 
дерев були атрибутом народних свят – Великодня, дня св. Юрія,  
свята Івана Купала, Різдва та Нового року. Одним із втілень дерева 
життя є «дідух» (різдвяний дід), який виготовляють у вигляді снопа 
чи композиції із кількох зв’язаних снопиків. Поряд з «дідухом», 
набувають популярності зараз різдвяні топіарії, великодні (або 
пасхальні) деревця або ж деревця, які виконують суто декоративну 
функцію.
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Завдання:
1. Ознайомлення з технікою та матеріалами.
2. Вибір виду дерева:
Бонсай «Сафарі»
Деревце виготовлено з природних матеріалів (сухоцвіти, камінці, 

керамічний горщик).
Топіарій «Лісова галявина»
Матеріали: сухі квіти й трави, мох, натуральний шнур.
Барвінкове небо
Мініатюрне «дерево щастя». Матеріали: сухоцвіти, сизаль, 

пластиковий горщик. 
«Трояндовий поцілунок»
Матеріали: засушені троянди, листя, мох, атласна стрічка, 

керамічний горщик, акрилові фарби. 
«Золотава пристрасть»
Матеріали: сухоцвіти, оброблені бронзовою форбою (троянди, 

листя,трави), плетений горщик.
ТЕМА 6: Декупаж – техніка  декорування скриньок, тканин, 

дерева, посуду, меблів та ін.
Декупаж  (від фр. decouper вирізати з паперу) – декоративна 

техніка по тканині, склу, дереву та інших поверхнях, що полягає 
у витинанні візерунків із різних матеріалів та наклеюванні їх на 
поверхню, яку декорують. Декупаж, як техніка декорування, загалом 
пов’язаний з плоскими поверхнями і площинним декором. Проте, 
з появою нових матеріалів для декорування, цю техніку збагатили 
додаванням об’ємних елементів або поєднанням плоских та 
об’ємних частин декору.

Завдання:
1. Ознайомлення з технікою та стилями:
Етно, Сімплісіті, Прованс, Вікторіанський стиль тощо.
2. Вибір та підготовка матеріалів для виконання:
Предмет, який ми будемо декорувати.

1. Серветка (спеціальна або столова).
2. Клей ПВА
3. Біла акрилова фарба.

http://bmalvi.com.ua/tree/bonsai/
http://bmalvi.com.ua/tree/forest/
http://bmalvi.com.ua/tree/sky/
http://bmalvi.com.ua/tree/kiss/
http://bmalvi.com.ua/tree/gold-passion/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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4. Лак прозорий на водній основі (підходить паркетний 
глянсовий або аерозольний для декоративних робіт).

5. Фарба аерозольна під «золото» для декоративних робіт.
6. Губка для миття посуду

3. Створення виробу за технікою
ТЕМА 7: Квілінг-техніка створення рельєфних та об’ємних 

композицій з допомогою паперових смужок.
Завдання:
1. Ознайомлення з технікою скручування, згинання, змотування 

паперових смужок та створення з них різноманітних композицій та 
об’ємних листівок.

2.Вибір малюнку, підготовка матеріалів: кольоровий картон, 
паперові смужки шириною 3-5мм, лінійка, олівець, клей, ножиці, 
шило.

3. Створення виробу.
ТЕМА 8: Техніка «валяння вовни»
Люди виявили здатність вовни звалюватися близько 8000 років 

тому. Для валяння використовували знайдені залишки шерсті 
тварин. Після одомашнення дрібної рогатої худоби стало можливим 
використовувати обстрижену шерсть тварин. У 16 столітті з’явилися 
перші майстерні з виготовлення повсті. І тільки у 19-му столітті 
винайшли валяльні преси та валяльні машини. Валяння відбувалося 
за допомогою стискання і прокатування вовни або при механічному 
впливі спеціальних голок, які сплутували вовняні волокна. Володіючи 
секретами цього рукоділля, можна створювати оригінальні речі: 
одяг, аксесуари, вироби для прикрашення будинку, іграшки та багато 
іншого. 

Завдання навчитись:
– правильно робити шаблон;
– робити правильну розкладку вовни;
– розпізнавати правильно зваляний виріб;
– оформляти краї виробу;
– оформляти готовий виріб;
– усе про вовну, види вовни та її застосування;
– створити виріб ( квітка, іграшка та ін.).
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Тема 9: Узагальнення вивчених технік. Підсумкове завдання
Завдання:
взявши за основу вивчені техніки, учень створює ескіз для 

виготовлення новорічної прикраси.
Тема 10: Пап’є-маше. Мініскульптурка за технікою
Мета та завдання:
Ознайомлення з технікою. Вибір виробу для обклеювання 

(кулька, іграшка, фрукти, вазочки та ін.). Підготовка матеріалів. 
Етапи виготовлення.

Необхідні матеріали:
папір, газети, клей, обраний виріб, фарби, пензлі.
Тема 11: Холодний батик. Панно на вільну тему
Мета та завдання:
Короткотривалий, початковий курс для ознайомленнями із 

способами розпису тканин – холодний та гарячий батик та техніками: 
складний, від плями, кракле, морська галька, квадрат, вільний 
розпис. Розробка ескізів для панно, технічний рисунок. Підготовка 
рами, натягнення тканини. Розпис.

Необхідні матеріали:
Рама,тканина, степлер, скоби або канцелярські кнопки, фарби 

для батику, резерв, пензлі, олівець, папір (для технічного рисунку, 
розмір згідно з форматом панно).

Тема 12: Пластика. Підсвічник з полімерної глини
Мета та завдання:
вивчення та ознайомлення з матеріалом-пластик. Види 

комбінування технік. Вибір варіанту для розробки підсвічника.
Необхідні матеріали:
Пластик, дерев’яні або пластикові шпателі різних форм та 

діаметрів, фарби, пензлі.
Тема 13: Твори мистецтва 20-ст. Інтерпретація твору 

способом аплікації
Мета та завдання:
Ознайомлення з митцями, їх творами та течіями в мистецтві 

20-ст. Вибір твору. Переведення рисунку. Підготовка матеріалів, 
вирізання деталей. Практична робота.

Необхідні матеріали:
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репродукції творів, картон, кольоровий папір, ножиці, клей, 
лінійка, олівець.

Список використаної літератури
1. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис. 

– Знання.
2. Процик  Л. Витинанки. – Львів: Видавничий  відділ Свічадо, 

1999.
3. Тєрєшина Г. Батик своїми руками. – М.: АСТ-Пресс, 2009. -88c.
4. Шорохов Є.В. «Основи композиції», 1979.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Гуртка «Гончарство»

відділу образотворчого та ужиткового мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Гончарство – створення симетричної рівної форми з цільного 

шматка глини за допомогою гончарного кола. Це  один з найстаріших 
видів декоративно-ужиткового мистецтва, яке розвивалось на 
території України На початкових етапах розвитку людства гончарні 
вироби застосовувались виключно як посуд, але з часом набували все 
більш естетичного значення, наприклад, збільшилась варіативність 
орнаменту та форми виробів, що дозволило використовувати їх вже 
як прикрасу столу та оселі. Завдяки віднайденому археологічному  
посуду, людство дізнається про культурні надбання, традиції, побут 
і спосіб життя наших предків. 

Заняття в гуртку гончарства дає можливість дитині 
ознайомитись з основними гончарними техніками, навчити дітей 
яскраво сприймати навколишнє середовище.

Опанування гончарством відкриває великі можливості, 
прищеплює дитині любов до прекрасного, виховує творчу 
особистість, розвиває координацію рухів та врівноважує психіку 
людини .

Метою навчання є:
	виховання творчої особистості;
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	розвиток обдарувань дитини;
	знайомство дітей з художнім світом у доступній та цікавій 

формі;
	прищеплення гуртківцям навиків роботи з глиною та 

гончарним колом.
Кожне заняття включає теоретичний матеріал, практичну 

роботу. Для проведення занять використовуються ілюстративний та 
роздатковий матеріал.

Дуже важливими є індивідуальні заняття, які дають можливість 
більш детально опрацювати окремі теми, завдання.

Програма розрахована на один рік навчання основного рівня. 
Заняття проводяться по три години два рази на тиждень (групових 
216годин +36 інд.=252год. на рік). Гурток комплектується з дітей та 
юнацтва віком 10-27 років. Склад групи 10-12 чоловік.

Програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту   
початкової загальної освіти в галузях « Мистецтво», « Людина і 
світ». 

Тематичний план
Основний рівень І-й рік навчання.

№ 
п/п Тема

Кількість годин
КонтрольВсього

разом Теор. Практ. Інд.

1

Вступне заняття. 
Правила поведінки і 
інструктаж з техніки 

безпеки.

3 3 - опитування

2 Ознайомлення з 
гончарним колом 15 3 12 - оцінювання 

робіт

3 Утворення простих 
форм (циліндр) 15 3 9 3 оцінювання 

робіт

4 Утворення простих 
форм (куля) 15 3 9 3 оцінювання 

робіт

5 Утворення простих 
форм (конус) 15 3 12 - оцінювання 

робіт

6 Створення декору на 
гончарних  виробах 15 3 9 3 оцінювання 

робіт

7 Рельєфний декор 
кольоровими масами 21 3 15 3 оцінювання 

робіт
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8 Нанесення декору 
ангобами 21 3 15 3 оцінювання 

робіт

9 Фактура 9 - 9 - оцінювання 
робіт

10 Горнятко 15 3 9 3 оцінювання 
робіт

 11 Глечик 18 3 12 3 оцінювання 
робіт

12 Тарілочка 18 3 12 3 оцінювання 
робіт

 13 Зооморфна пластика 12 3      6 3 оцінювання 
робіт

14 Антропоморфна 
пластика 12 3 6 3 оцінювання 

робіт

 15 «Моє місто»  
(рельєф на пласті) 15 3 9 3 оцінювання 

робіт

16
«Моя Україна» 

(рельєф на 
гончарному тілі)

15 3 9 3 оцінювання 
робіт

17 Вільна тема 15 - 15 - обговорення 
підсумки

18 Підсумкове заняття 3 - 3 оцінювання 
роботи

Всього 252 45 171 36

Зміст програми
1. Вступне заняття.
Правила поведінки і інструктаж з техніки безпеки. Правила 

безпеки, санітарно-гігієнічні вимоги. Ознайомлення дітей з планом 
роботи, необхідними матеріальними засобами.

2. Ознайомлення з гончарним колом.
Ознайомлення з історією гончарства, розгляд наглядових 

матеріалів, перші проби роботи на гончарному колі.
3. Утворення простих форм (циліндр).
Засвоєння базових технік гончарства, способів ручного точення, 

ознайомлення з найпростішими геометричними формами.
4. Утворення простих форм (куля).
Засвоєння базових технік гончарства, способів ручного точення, 

ознайомлення з найпростішими геометричними формами.
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5. Утворення простих форм (конус).
Засвоєння базових технік гончарства, способів ручного точення, 

ознайомлення з найпростішими геометричними формами.
6. Створення декору на гончарних  виробах.
Найпростіший декор утворений за допомогою стеків підручних 

матеріалів під час роботи на гончарному колі.
7. Рельєфний декор кольоровими масами.
Наліплення на вигончарені вироби кольорових глиняних мас.
8. Нанесення декору ангобами.
Ангоб – як керамічний матеріал. Технологічна частина. Розпис 

гончарних виробів.
9. Фактура.
Створення різноманітних фактур, утворенних способом 

відбивання на гончарному колі, наліплення , вдавлювання, поєднання 
різних глин і керамічних матеріалів.

10. Горнятко
Навчитись гончарувати горнятко різноманітних форм, стилів і 

технік.
11. Глечик
Навчитись гончарувати глечики різноманітних форм, стилів і 

технік, різних регіонів України.
12. Тарілочка
Навчитись гончарувати тарілочки різноманітних форм, величин, 

стилів і технік.
13. Зооморфна пластика
Навчитись ліпити з гончарних тіл різноманітних тварин.
14. Антропоморфна пластика.
Використовуючи гончарні деталі, створити на своє бачення 

людину або народну іграшку.
15. «Моє місто» (рельєф на пласті)
Розгляд наглядного матеріалу. Утворення рельєфу міста за 

допомогою частин гончарних форм.
16. «Моя Україна» (рельєф на гончарному тілі)
Розгляд наглядного матеріалу. Утворення гончарної форми, на 

якій в подальшому за допомогою різних технік і способів нанесення 
декору і малюнка на кераміці створити рельєф «Моя Україна».
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17. Вільна тема
На основі засвоєного матеріалу створити композицію з гончар-

них форм.
18. Підсумкове заняття
Доопрацювання робіт, підготовка та оформлення до виставки.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні повинні знати:      
	як працювати з ангобами;
	як створити  прості сюжети з гончарних форм ;
	 як формувати найпростіші гончарні форми;
Учні повинні вміти:
•	підготувати глину до роботи на гончарному колі;
•	створювати різноманітні  рельєфи ;
•	користуватися допоміжними матеріалами;
	розпізнавати  народні вироби з різних регіонів України;

Список використаної літератури
1. Миклошевский А.И. Технология художественной кераміки. –  

Ленинград: Искусство, 1971.  
2. Милюченков А.С. Белорусское народное гончарство. – 

Минск,1984. 
3. Митрофанов К.М. Современная монументально –декоративная  

кераміка. – Ленинград: Искусство,1967.
4. Пошивайло О. Бібліографія українського гончарства 2004. – 

Опішне: Національний музей –заповідник українського гончарства, 
2007. 

5. Пошивайло О. Українське народознавство. – Опішне, 2000.
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ІІ розділ. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації
 з досвіду роботи у 6 – 7 класах з предмета «Композиція»  

у Школі образотворчих мистецтв «АРТ-ДИЗАЙН»
Автор: В.В. Хаджинов, керівник гуртка «Черпаний папір» 

Анотація
У цій роботі подаються окремі етапи творчої професійної 

діяльності та передання педагогічного досвіду учням в композиції 
малюнку, як одного із предметів образотворчого мистецтва. 
Розкриваються основні положення теорії предмета з метою розвитку 
в учнів умінь вільного оперування набутими знаннями, вироблення 
мистецького світогляду та навичок вести самостійну творчу роботу. 

Рекомендації, подані у цій роботі, призначені для керівників 
гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, 
студій декоративно-ужиткового мистецтва.
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ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Види композиції
Компоненти та засоби композиції
1. Елементи композиції
2. Композиційні засоби 
Закони композиції 
1. Підпорядкування компонентів композиції та композиційних 

засобів ідейному задуму   твору
2. Наявність композиційного центру.
3. Співрозмірність всіх частин композиції між собою і до цілого.
4. Цілісність композиції.
Композиційні правила й прийоми.

РОЗДІЛ ІІ. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.
Бібліографічне забезпечення практичних занять.
Список використаної літератури.

Вступ 
Поняття «композиція» існує з давніх-давен. Термін «композиція» 

в перекладі з латинського (compositio) означає співставлення, 
складання, співвідношення сторін і поверхностей, частин між собою, 
які разом взяті, складають (компонують) певну форму. 

Композиційні початки (цільність, симетрія, ритм) в великій 
кількості існують у світі природи, зустрічаються також у мистецтві, 
звісно, в особливому, специфічному вигляді.

Композиція – головний, організуючий компонент художньої 
форми, що надає твору єдність і цілісність. Закони композиції, що 
складаються в процесі художньої практики, естетичного пізнання 
дійсності – є відбиттям і узагальненням об’єктивних закономірностей 
і взаємозв’язків, явищ реального світу. В пластичних мистецтвах 
композиція об’єднує часткові моменти побудови художньої форми 
(реальне або ілюзійне формування простору і об’єму, симетрію й 
асиметрію, масштаб, ритм і пропорції, нюанс і контраст, перспективу, 
групування, кольорове рішення і т. д. ). Композиція організовує як 
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внутрішній простір твору, так і його співвідношення з навколишнім 
середовищем і глядачем.

Термін «композиція» використовується і для позначення 
багатофігурної картини і скульптурної групи. До твору, створеному 
на основі зорової пам’яті, за уявою, накладемо термін «витвір», що 
прийнятий в академічній школі, де учні виконують композиції на 
задану тематику.

Отже, композиція – це, з одного боку, творчий процес створення 
твору мистецтва від початку до кінця, від появи задуму до його 
завершення, з іншого боку – своєрідний комплекс засобів розкриття 
змісту картини, заснований на законах, правилах і прийомах, які 
служать найбільш повному, цілісному і виразному рішенню задуму, 
що дозволяє автору твору мистецтва цілеспрямовано організувати 
головне і другорядне і домогтися максимальної виразності змісту і 
форми в їхній образній єдності.

Говорячи про роль композиції в образотворчому мистецтві, 
вартує насамперед виділити основні, загальні закони композиції. Їх 
не треба плутати з правилами й прийомами, що також мають важливе 
значення в розробці пластичного мотиву, образотворчого «зерна» 
сюжету. Правила і прийоми є лише композиційною технікою. Ця 
техніка розвивається, збагачуючись творчою практикою нових 
поколінь художників. Художні школи різних країн і епох створювали 
свої прийоми, що відповідають задачам мистецтва свого часу. На 
зміну віджилим прийомам приходили інші, котрі породжувалися 
новими задачами, що ставали перед мистецтвом. 

Композиція як навчальний предмет з’явилася значно пізніше, 
ніж такі дисципліни, як малюнок і живопис. Недооцінка, а часом 
і заперечення необхідності композиції як навчального предмета,   
гальмують творчий розвиток молодих художників. Нерідко й 
зараз зустрічаються педагоги, що вважають головним у творчості 
інтуїтивний початок, «осяяння». Практика довела необхідність 
навчання композиційним навичкам починаючих художників. [34, 
9]. Курс композиції включений у навчальні плани всіх гуртків 
позашкільних навчальних закладів освіти. 

Предмет композиції ставить за мету поряд із розвитком творчих 
здібностей учнів вивчення об’єктивних закономірностей композиції, 
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засобів, прийомів і правил правдивого відображення дійсності в 
образній формі. Пізнавши основні закони композиції, учні одержують 
ключ до аналізу і глибокого розуміння добутків різних видів і жанрів 
мистецтва. Предмет композиції має велике значення для розвитку 
образного мислення школярів, підготовки їх до самостійної творчої 
роботи. Не менш важливо це для виховання особистості учнів, 
формування їх світогляду і суспільних, ідейних устремлінь. Це 
необхідно кожному вчителю образотворчого мистецтва, оскільки 
за характером своєї діяльності художник-педагог повинен знати 
специфіку образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва.

Предмет включає практичні заняття і теоретичні бесіди. На 
практичних заняттях ставиться задача формування в дітей здібностей 
до творчої роботи. Вони вчаться спостерігати життя, бачити в ньому 
типове, гідне відображення в мистецтві. Саме великий запас вражень, 
систематичні замальовки, начерки, етюди будуть тим матеріалом, 
що дозволить їм глибоко і серйозно займатися розробкою сюжетів, 
мотивів, знайдених у підсумку спостережень життя. Виховання в 
учнях звички робити натурні замальовки, начерки, етюди з можливим 
прицілом на їхню подальшу розробку в композиційних завданнях — 
одна з важливих задач формування естетичного сприйняття.

Програмою передбачене виконання ескізів композицій на різні 
теми в залежності від виду й жанру образотворчого й декоративно-
прикладного мистецтва.

Теоретичні основи курсу, у тому числі основні закони, правила, 
прийоми й засоби композиції, засвоюються учнями як на практичних 
заняттях, так і на спеціальних бесідах.   Відповідно до програми 
майбутні художники аналізують композиційні прийоми й засоби, 
використані видатними   українськими і закордонними художниками.

Для закріплення знань і умінь за курсом композиції учні 
виконують домашні завдання у виді натурних начерків, етюдів, що 
дає можливість зібрати матеріал, необхідний для подальшої роботи 
над композицією, над створенням художніх творів.

Композиція – навчальний предмет, який тісно зв’язаний з такими 
спеціальними дисциплінами як малюнок, живопис, історія мистецтва. 
Займаючись малюнком чи живописом, учні мимоволі звертаються 
до основ композиції. І це зрозуміло: будь-яке зображення треба 
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обмірковано розташувати на картинній площині, взявши до уваги 
її розмір і формат (відношення сторін по вертикалі й горизонталі).

Без знання історії мистецтв неможливо по-справжньому 
зрозуміти значення й роль композиції, малюнка, живопису. 
Володіючи цими образотворчими засобами, діти глибоко аналізують 
історію мистецтва й окремі здобутки майстрів, пізнають специфіку 
малюнка, картини, скульптури і т.д. При вивченні історії мистецтва 
вони проникають у таємниці майстерності, творчу лабораторію 
великих художників. Вивчаючи їхні здобутки, учні приходять до 
формування висновків, узагальнення, виявляють закономірності, 
зокрема, в області композиції. Освоївши основні закони композиції, 
вони будуть впевненіше підходити до вирішення власних творчих 
завдань. Отже, вищезгадані навчальні дисципліни тісно зв’язані між 
собою і впливають на розвиток композиційних навичок у школярів. 
Вони вивчають традиції рідного краю,набувають майстерності, у 
них виховується естетичний смак та любов до творчої праці.

Розділ і
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ
ВИДИ КОМПОЗИЦІЇ

У композиціях різних видів і жанрів образотворчого мистецтва 
передача простору значно відрізняється одна від одної, внаслідок 
чого виділяють три види композиції: фронтальну, об’ємну і 
глибинно-просторову.     

Фронтальна композиція характеризується двовимірністю (ви-
сотою і шириною), а інколи і невеликою глибиною композиції.

Об’ємна композиція відповідає побудові форми в трьох вимі-
рах, трьох основних просторових координатах (висоті, ширині і 
глибині). Вона передбачає огляд об’ємної форми з усіх боків і ви-
користовується в скульптурі.

Глибинно-просторова композиція використовується при 
створенні з різних матеріальних предметів (скульптур, меблів, 
стендів) обладнаного й оформленого інтер’єру, екстер’єру чи іншо-
го відкритого простору (виставкового залу, сцени театру, житлової 
кімнати, архітектурного ансамблю). 
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КОМПОНЕНТИ ТА ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЇ
Щоб привернути увагу і схвилювати глядача, художник 

намагається знайти сильні та виразні засоби зображення. У будь-
якому витворі автор старається так побудувати композицію, щоби 
представити об’єкти зображення у найбільш виразній формі. Все 
зайве відкидається; залишається те, що необхідне, другорядне 
підкорюється головному.

Готових рецептів композиційної побудови немає, та й не може 
бути. Проте, у своїй  творчій праці художник все ж таки керується  
законами природи і особливостями зорового сприйняття. 

У розпорядженні художника є компоненти і засоби композиції, 
за допомогою яких можна створювати різноманітні і завжди нові 
композиції.

Елементи композиції 
1. Форма. Під формою розуміємо два аспекти. Передусім, 

це форма подачі образотворчого матеріалу, яка може бути 
реалістичною, стилізованою та модерністською. Друга іпостась – це 
формат твору, котрий має важливе значення для виявлення задуму 
автора. Розмаїття форматів (коло, овал, прямокутник простий і 
витягнутий по горизонталі, трикутник) дозволяє художнику міцніше 
підкреслювати ідею композиції. Вдалою вважається така композиція, 
в якій у глядача не виникає бажання розсунути або зменшити межі 
формату, змінити його масштабність.

2. Лінії. Лінії розрізняють основні і допоміжні. Основні працюють 
на виявлення головної ідеї твору і несуть найбільше навантаження. 
Допоміжні підпорядковуються основним і відіграють другорядну 
роль. Лінії можуть бути тонкими, волосяними; можуть плавно 
переходити у пляму або взагалі зникати, підштовхуючи глядача 
додумувати продовження тієї чи іншої форми. Існують силуетні або 
контурні лінії, котрі, як правило, бувають основними, бо працюють 
над створенням основного обрису зображуваних предметів.

3. Пляма. Плями розрізняються за формою і можуть бути як 
чітко визначені, геометричні, так і розпливчасті, невизначені, що 
тануть у просторі картини. Так як і лінії, вони бувають основними 
і другорядними. Основні утворюють композиційний центр 
мистецького твору, другорядні акомпанують і підкреслюють основні.
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4. Колір. Якщо картина добре побудована у колориті, в ній є 
провідний, превалюючий колір (кольорова гама). В такому випадку 
можна говорити про наявність в ній загального кольорового тону. 
Старі майстри користувалися невеликою кількістю фарб, але 
дотепер залишилися неперевершеними по колориту. П.Чистяков 
і В.Сєров давали учням завдання писати 3-ма фарбами: білилами, 
світлою вохрою та чорною (палена кістка) фарбою. Для передачі 
стану у картині митці використовують три основних гармонійних 
співвідношення: контраст (сполучення кольорів різних за кольоровим 
тоном, насиченістю і світлотою), нюанс (сполучення кольорів 
незначної розбіжності), тотожність (сполучення кольорів різних за 
кольоровим тоном, але однакових за насиченістю і світлотою).

5. Світло. Шкала світлотних тонів допомагає підкреслити 
основне і приховати другорядне у будь-якому творі мистецтва. Тонку 
світлотну градацію від білого до чорного можна розподілити на три 
групи: світлі (світло), середні (напівтінь), темні (тінь). Світлотні 
відношення тримають всю картину і органічно пов’язані з кольором. 
Насиченість і світлота взаємовпливають одне на одне.

6. Фактура. Фактура впливає на сприйняття ідеї твору, підсилюючи 
і акцентуючи певні фрагменти загальної композиції. Буває: гладка, 
дзеркальна, люстрова, шорохувата, оксамитова, матова та ін.

7. Фон і ракурс. Фон і ракурс подачі відіграють деколи принципову 
роль у створенні образу. Фон завжди підкреслює композиційний 
центр, концентрує увагу глядача у певному місці композиції. Ракурс 
підсилює звучання змісту, роблячи його динамічним або статичним.

Композиційні засоби
1. Пропорціювання. Одним із класичних засобів композиції, 

за допомогою якого до сягається ефект організації форми, є 
пропорції. Це співвідношення компонентів твору між собою й до 
цілого. Пропорційний об’єкт це такий, який знаходиться в певному 
відношенні до будь-якої величини. Пропорційні величини залежать 
одне від одного таким чином, що із збільшен ням однієї з них 
відповідно збільшується й друга величина 

Розмірні співвідношення елементів форми – це та основа, на базі 
якої будується вся композиція, вони сприяють гармоній ній рівновазі 
всіх елементів твору. Пропорціювання слід розгля дати як творчий 
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процес. Проте ліричне начало художньої творчості повинно вільно 
співіснувати з точною наукою.

«Золотий перетин» – це таке пропорційно-гармонійне ділення 
відрізка /цілого/ на нерівні частини, при якому цілий відрізок так 
відноситься до більшої частини, як найбільша частина від носиться 
до меншої; іншими словами менший відрізок так відно ситься до 
більшого, як більший до цілого.

2. Статика й динаміка. Статика допомагає досягнути стану 
спокою, рівноваги. Для підкреслення статичності у композиції 
використовують, як правило, горизонтальні й вертикальні лінії, 
стримані, неконтрастні кольори, ніжну світлотну градацію. 
Статичний фрагмент композиції може допомогти підкреслити 
динамічний фрагмент, що знаходиться поруч.

Динаміка впроваджує у композицію рух, неспокій. Для 
демонстрації динамічної події використовують діагональні лінії, 
котрі в деяких випадках можуть заглиблюватися у простір картини 
(Футуризм). Динаміка добре звучить на статичному тлі.

3. Симетрія й асиметрія. Симетрія притаманна декоративним 
композиціям, де рівномірно чергуються елементи та інтервали 
між ними, де можна уявно провести вісь симетрії, де компоненти 
співіснують у дзеркальному або перевернутому відношенні; 
асиметрія – характерна для реалістичних артефактів, які передбачають 
використання форм, ліній, кольорів, що не повторюються.

4. Ритм. Уявляємо собі рівномірне чергування певних елементів 
та інтервалів між ними – це ритм. Ритм супроводжує людину з 
моменту народження і до кінця життя, втілюючись у різноманітні 
прояви сил природи: зміна дня і ночі, накатування хвиль на берег, 
розташування листя на гілках, серцебиття та інше. Невипадково 
порушення ритму називають аритмією. Розрізняють два основних 
види ритму – метричний і ритмічний. Перший віддзеркалює 
описаний вище ефект: рівномірне чергування елементів та 
інтервалів між ними; другий – має в основі прийом убивання та 
зростання величини певних форм. Інакше кажучи, один і той же 
елемент повторюється, поступово зменшуючись або збільшуючись. 
Ритм виступає одним із чільних засобів створення реалістичних та 
декоративних композицій.
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5. Контраст. Надзвичайно важливо вміло користуватися 
знанням про перетворюючу дію контрасту у будь-якій композиції. 
Виразність задуму посилюється від співставлення великого та 
малого, рухливого та спокійного, яскравого й згаслого, високого й 
маленького, гладкого й фактурного. На тонових контрастах (світлий 
і темний) художники будували композиції з давніх часів зображуючи 
світлі фігури чи інші деталі твору на тем ному фоні або навпаки.

Використовуючи кольоровий контраст (червоний – зелений, 
синій – оранжевий) і будуючи зображення на контрасті теплих та 
холод них кольорів, художники домагаються звучання сили кольору в 
своїх творах. Тому основна ро бота над твором пов’язана з проблемою 
визначення характеру кон трастів у зв’язку з створенням художнього 
образу. 

6. Вертикаль та горизонталь. Важливим є засіб підкорення всієї 
композиції певному напрямку. У такому випадку це вертикаль та 
горизонталь, які допомагають досягнути конкретних композиційних 
ефектів. Якщо більшість форм розташовані по вертикалі, поряд 
дається один-два горизонтальних компонента для підкреслення 
основної ідеї вертикалізму і навпаки. Вертикальна композиція 
містить у собі певний рух до гори, горизонтальна    спокійна, 
врівноважена, спонукає споглядання.
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ЗАКОНИ  КОМПОЗИЦІЇ
1. Підпорядкування компонентів композиції та 

композиційних засобів ідейному задуму твору
Цей закон вимагає від художника цілісності, виразності, 

ідейності художнього твору. Цей закон зобов’язує художника, щоб 
його композиція в усіх деталях підпорядковувалась ідейному змісту, 
розкривала його ставлення до зображуваного, його захоплення. Цей 
закон вимагає визначення гармонійного співвідношення сюжетно-
композиційного центру до розміру картини та інших її пропорційних 
образів. Згідно з ним художник повинен враховува ти співвідношення 
об’ємів, кольорів, світла, тону і форми, а також ритму і пластики, 
руху чи стану відносного спокою, щоб твір справляв враження 
єдиного цілого, відповідав ідейному задуму. 

2. Наявність композиційного центру
Необхідною складовою справжньої композиції є композиційний 

центр, що містить головні компоненти, які розкривають ідею твору. 
Серед основних прийомів акцентування композиційного центру, 
місця в картині, яке притягує погляд, зачаровує глядача, можна 
назвати оперування формами, лініями, кольором, світлотінню. 

У художній картині має бути сюжетно-композиційний центр 
(го ловне в композиції), якому підпорядковані всі інші елементи 
тво ру. Цілісність композиції картини не повинна порушуватися 
кількома рівнозначними композиційними центрами, якщо вони не 
виправдовують ідею твору. 

3. Співрозмірність всіх частин композиції  між собою і до 
цілого

Цей закон вимагає визначення гармонійного співвідношення 
сюжетно-композиційного центру до розміру картини та інших її 
пропорційних образів. Згідно з ним художник повинен враховува-
ти співвідношення об’ємів, кольорів, світла, тону і форми, а також 
ритму і пластики, руху чи стану відносного спокою, щоб твір 
справляв враження єдиного цілого, відповідав ідейному задуму. 

4. Цілісність композиції
Цей закон вимагає, щоб композиція сприймалася єдиним і 

неподільним твором мистецтва, в якому кожна зображена мета 
доповнює зміст, його цілісність. Цілісність композиції залежить 
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від здібностей художника підпорядковувати другорядне головному, 
злити все в один неподільний організм твору; кожна деталь його має 
сприйматися як необхідне, доповнювати щось важливе до розвитку 
задуму автора.

Основні ознаки цілісності – неподільність, взаємозв’язок і 
узгодженість усіх елементів композиції; неповторність образів 
композиції та її компонентів. Неподільність композиції – перша 
й головна ознака закону цілісності створюється в композиції 
художником так званою конструктивно-художньою ідеєю твору, яка 
об’єднує всі образи твору в одне ціле. 

КОМПОЗИЦІЙНІ ПРАВИЛА І ПРИЙОМИ 
Ознайомлення з деякими правилами й прийомами композиційних 

побудов допоможуть у пошуці власного мистецького шляху, 
виробленню індивідуальної творчої манери.

Одним із важливих прийомів, котрий деякі автори виводять у 
ранг закону, є типізація – загострення образів, які можна назвати 
типовими. Це, як правило, збірний образ певного типу краєвидів 
або людей. Карикатури демонструють крайній ступінь загострення 
образів – гротесковий, де навмисно посилюються характерні риси 
натури і роблять її більш пізнавальною.

Прийом несподіваності вперше створеного дозволяє митцям 
здивувати глядача новим ракурсом уже відомої проблеми чи теми. 
Творчі пошуки нового у мистецтві художники ведуть на основі аналізу 
досягнень минулого. Пошуки новизни не повинні бути у творчості 
самоціллю, вони мають виходити з естетич ного сприймання й 
відчуття художником реальної дійсності, бути пов’язаними з ідейним 
задумом художника, його прогресивним світоглядом.

Яскраво виявле на поетизація образів є виразною ознакою 
національного характеру, народності, новизни.

Важливу роль відіграють обрані художником для полотна типи 
формату. Вплив «рами» на композицію зображення на площині є 
загальним лише відносно плоскої композиції, в основному картини. 
«Рама» – це композиційне явище, визначене всією конструкцією 
зображення як межа картини, на якій завершуєть ся композиційна 
цілісність; характеризується низкою ознак, які об’єктивно діють у 
взаємозв’язках «рами» і зображення на кар тинній площині.
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Неоднорідність образотворчого поля, спричинена «рамою», є 
однією з головних ознак цього закону і характеризується так:

1. Об’єкт, зображений на однорідному полі близько до «рами», 
сприймається розміщеним близько до площини, «рами» або навіть 
частково злитим із нею.

2. Об’єкт, зображений далі від «рами» до середини картинної 
пло щини, сприймається віддаленим углиб.

3. Рівне плоске поле завдяки «рамі» сприймається простором, 
своєрідною «печерою», перспективно й метрично ще зовсім не ви-
значеною.

4. Явищу в «рамі» картини «важкий» низ і «легкий» верх 
властива низка закономірностей:

а) на картинній площині, де не позначені ні небо, ні земля, пред-
мет, що зображений у верхній частині, сприймається таким, що 
па дає, а в нижній – таким, що лежить на горизонтальній площині, 
немовби на землі (предметній площині);

б) на сприймання «важкого» низу чи «легкого» верху впливає 
не однорідність напрямів на картинній площині. Вертикальні та 
близькі до них напрями сприймаються як незалежні й визначальні 
для фронтальної та вертикальної площин. Вертикальний напрям 
важко зрозуміти як заглиблюваний одним кінцем углиб. Нахилені 
відрізки сприймаються просторово, немовби заглиблювані од ним 
кінцем.
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Ці психологічні моменти важливо знати й інтуїтивно відчувати, 
щоб використовувати у творчій композиційній діяльності. 

Закони, правила, прийоми й засоби композиції допомагають 
художни ку будувати її і належать до менш постійних категорій, ніж 
за кони, що діють тривалий час в історії розвитку образотворчого 
мистецтва. Правила, прийоми й засоби є лише композиційною 
технікою, хоча в основі своїй випливають із закономірностей 
природи. Вони розвиваються і збагачуються творчою діяль ністю 
нових поколінь художників різних країн. На зміну віджилим 
закономірностям приходять інші, які породжуються новими 
завданнями, що постають перед мистецтвом.

Розділ ІІ
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 1
Тема: Композиційний центр
Підготовчий етап:  Ознайомлення з основними теоретичними 

положеннями створення композиційної  побудови на визначення 
композиційного центру. Виконання попередніх підготовчих начерків 
для консультації з викладачем.             

Мета: Ознайомити учнів із системою опрацювання натурного 
матеріалу для створення серії попередніх та підсумкової 
образотворчих композицій на визначення композиційного центру. 
Навчити творчо опрацьовувати натурний матеріал для використання 
у декоративних композиціях, визначати центр композиції за 
допомогою форм, ліній, кольору, пропорційних співвідношень, 
світлотіньового рішення. Поглибити технічні знання при роботі з 
матеріалом (фарби,пензлі і т.д.).

Необхідні матеріали: папір А2 ,прості олівці №2-4 та гумка, 
фарби гуаш майстер клас,пензлі плоскі № 4,6,20,круглі №3.Грубий 
маркер.

Зміст та  поетапність роботи
1.Опрацювання теоретичного матеріалу з рекомендованих 

джерел.
2. Аналіз творчих композицій видатних майстрів мистецтва на 

предмет усвідомлення використання ними необхідних засобів та 
прийомів для визначення композиційного центру.
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3. Виконання підготовчих начерків та ескізів.
4. Вибір кольорової гами та проби розкладки кольору.
5. При розпрацюванні кольорів, активно використовувати 

ахроматичними кольорами (чорний, сірий) як доповнюючими.

Холодна гама кольорів.

Виконання композиції у кольорі
Особливо треба звернути увагу на консистенцію фарби для її 

практичного використання. Фарби повинні бути без грудочок та 
добре розмішані з додаванням води, в’язкі, максимально придатні 
для роботи. Треба зазначити придатність широких пензлів для 
перекриття великих площин.

Важливим пунктом є поетапність проведення роботи у 
композиції. Починаючи з членування площини та спрощення 
елементів натюрморту до рівноваги елементів на картинній площині. 
Особливим є врахування «легкості» композиції вгорі та «важкості» 
внизу картинної площини.

Необхідність індивідуальної роботи з кожним учнем полягає у                
з’ясуванні особливостей та вимог щодо конкретно поставленого 
завдання. Розкриття теми починають з ескізів зменшеної форми.

Підсумком проведеної роботи  є  навчитись композиційного 
мислення та поступового переходу сприйняття від реалістичного до 
більш абстрактного.

Продемонстровані роботи учнів минулих років вносять плідну 
допомогу у розв’язання поставленого завдання.

У процесі роботи можуть виникати типові помилки, які треба 
вчасно розпізнати та виправити, щоб проведена робота не була 
зіпсутою. До таких помилок входить непропорційне перенесення 
малюнка з ескізу на картину– площину, невірна підбірка кольорів, 
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згідно з кольоровою розкладкою та неправильне   використання 
фарб при закладанні великих площин. 

«Натюрморт з акцентом» (мішана гама кольорів).  
Виконав: Кость Назар (12р.), учень 6 класу.

Очікуваний результат: виконання кольорової композиціії 
з акцентуванням композиційного центру. Повне розкриття теми. 
Досягнення мети завдання. Розмішування та підготовка фарб до 
роботи з метою поліпшення якості праці. Поглиблення технічних 
знань при перекритті   площин широким пензлем №20.
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Предмет «Ткацтво»
мистецької школи «АРТ-ДИЗАЙН»

Автор: О.І.Ващак, керівник гуртка «Веретенце»
Зміст

І. Вступ.
ІІ. Ткацтво – вид декоративно-ужиткового мистецтва.
1. Походження ткацтва  та його осередки  у нашому регіоні.
2. Типологія тканих виробів.
2.1.Інтер’єрні тканини.
2.2.Тканини для одягу.
III. Ознайомчий процес навчання ткацтва.
1. Робота на станочках.
2. Робота на індивідуальних рамах.
3. Виконання  колективної  роботи.
ІV. Оцінювання робіт.
V. Висновок.
VІ. Список використаної літератури.

І. Вступ
Головним завданням школи образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва є створення разом із загальноосвітньою 
школою максимально сприятливих умов для всебічного розвитку 
особи, розкриття її творчих здібностей.

Мета школи образотворчих мистецтв «АРТ-ДИЗАЙН» – дати 
можливість дітям не лише займатися творчістю в години дозвілля, але 
й набути цю чи іншу спеціальність з образотворчого та декоративно-
ужиткового  мистецтва.

У школі образотворчих мистецтв закладається фундамент 
підготовки до занять художньою творчістю, а найбільш обдарованих 
учнів до вибору професії в галузі мистецтва.

Художнє ткацтво є галуззю декоративно-ужиткового мистецтва. 
У школі діти мають змогу вивчити та ознайомитись з технікою ткання, 
виконати прості текстильні роботи, набути певних знань в галузі 
декоративно-ужиткового мистецтва, розвинути свій естетичний 
смак,почуття до прекрасних народних традицій.
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ІІ. Ткацтво – вид декоративно-ужиткового мистецтва
Про походження ткацтва та його осередки в нашому регіоні.
Про стародавнє походження ткацтва можна судити за 

зразками, знайденими при археологічних розкопках. Археологи 
вважають, що ткацтво належить до найдавніших занять людини. 
Початкові стадії ткацького виробництва на українських землях 
засвідчують в основному пам’ятки трипільської культури кінця 
IV– поч. II. тис. до н.е. Матеріали скіфських поховань степового 
Подніпров’я підтверджують, що жінки займалися прядінням, 
ткацтвом, виготовленням та пошиттям одягу. Розкопки скіфського 
кургану Товста Могила дали змогу археологам, а також етнографам 
реконструювати окремі типи одягу, в тому числі і ті, що виготовлені з 
тканин. У різних регіонах України археологи дослідили різноманітні 
пам’ятки ткацького виробництва.

Ткацтво є одним із важливих джерел пізнання історико-
культурних процесів на Україні. Ткацтво, поряд з іншими видами 
ремесел, сприяло виникненню й отриманню міського статусу таким 
західноукраїнським містам як Коломия, Снятин, Самбір, Стрий, 
Дрогобич. Так Самбір виник 1390р. із поселення ткачів. Характерно, 
що сприятливі умови для розвитку ремесел були у містах, які мали 
Магдебурське право. Так, це право отримали у 1356р. м. Львів, у 
1432р.-м.Луцьк, у 1438р.-Кременець. Згодом це право було надано 
багатьом іншим містам Галичини і Волині. Проте найпопулярнішим 
ремісничим центром був Львів. Полотно з Галичини відзначалося 
у Європі високою якістю, лляні та конопляні полотна вивозили не 
лише до Польщі, Австрії та Угорщини, а й через Гданськ до Англії, 
Франції, Нідерландів, Португалії, Іспанії.

Типологія тканих виробів
Вироби народного ткацтва класифікуються за видами сировини, 

техніками виготовлення, функціональним призначенням. За 
сировиною ткані вироби бувають лляні, конопляні, вовняні, 
бавовняні та комбіновані. За технікою виготовлення розрізняють 
полотняні тканини, саржеві – ремізно-човникові (чиноваті), 
перебірні («зборові»), килимові, ворсові. Тканини виготовляють 
переплетенням двох систем ниток – основи і утка (піткання). За 
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функціональним призначенням тканини поділяються на три групи: 
для інтер’єру, тобто для впорядкування житла, для одягу і тканини 
для господарського призначення (для пошиття мішків, сінників, 
напірників тощо).

Українці здавна виготовляли різноманітні домоткані вироби 
інтер’єрного призначення. Тканини для житла є важливим 
компонентом сучасної традиційно-побутової культури українців.

Інтер’єрні тканини
До типологічної групи тканих виробів інтер’єрного призначення 
відносяться: рушники, скатертини, наволочки, покривала (верети, 
рядна тощо), ліжники, хідники, порт’єри, килими. Окремо можна 
розглядати та вивчати характерні особливості цих виробів. 
Наприклад: рушники бувають господарські, обрядові, декоративні. 
Колорит – червоний, вишневий, оранжевий, чорний, жовтий, синій, 
зелений.  Рушники використовують: під час заручин, шлюбу, при 
«закладені» нової будівлі, при народженні дитини, при зустрічі 
почесних гостей та проводу в останню путь. 

Інтер’єр сучасного житла. м.Коломия.
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Рушники – одна з найвиразніших мистецьких типологічних 
підгруп узорно-тканих виробів

Рушник(фрагмент). Узорне ремізно-човникове, перебірне ткання.
с. Шешори Косівського р-ну Івано-Франківської обл.

Тканини для одягу
Значне місце серед багатьох видів народної творчості посідає 

мистецтво вбрання. Убрання безпосередньо зв’язано з визначними 
подіями в житті людини: з народними святами, весільними обрядами 
та усім нашим життям. Вагоме місце в одязі займає ткацтво. Можна 
багато цікавого розповідати дітям про особливості одягу усіх 
етнографічних районів України. Наприклад: характерна волинська 
спідниця-літник, виготовлена з доморобної вовняної тканини у 
повздовжню смужку та запаска -попередниця у поперечну смужку.

Типологічна група тканин для пошиття українського народного 
одягу має такі підгрупи:

– для головних уборів: наміток, очіпків, хусток, бавниць, шапок, 
стрічок  тощо;

– для натільного вбрання: сорочок (чоловічих і жіночих), 
ногавиць, портків;

– для нагрудного вбрання: безрукавок, корсеток, кептарів, 
камізельок тощо;

– для верхнього плечового вбрання: сердаків, кабатів, гунь, 
чугань, мант, каптанів тощо;

– для поясного вбрання: запасок, обгорток, горбаток, плахт, 
спідниць, фартухів, штанів тощо;  

– для доповнення до вбрання: сумки, бесаги, тайстри, дзьобенки 
та ін.
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 Комплект  одягу Покуття        Комплект Буковинського вбрання 

Техніки ткання виступають у тканинах одними з основних 
засобів досягнення художньої виразності. Вся краса, все розмаїття 
тканин, їхня фактура й орнаментика залежать від того, в якому 
порядку нитки основи і перетику перетиналися, накладалися одна 
на одну, тобто від способу їх переплетіння. Саме завдяки цьому 
створюються локальні, регіональні особливості тканих виробів для 
одягу. Найяскравіше самобутність тканих виробів як інтер’єрного, 
так і одягового призначення виражена в Українських Карпатах 
і Західному Поліссі. Мистецька своєрідність тканих виробів є 
неповторне високохудожнє явище в загальноукраїнському мистецтві. 
Нам би не тільки зберегти те багатство  творчої уяви, а й створити на 
цій основі нові неповторні зразки.

III. Ознайомчий процес навчання ткацтва
Своє ознайомлення з ткацтвом учні школи розпочинають з 

виконання закладок з кольорового паперу. У нашій майстерні є 
різне обладнання, де діти знайомляться з механізмами ткацького 
переплетення. Перші кроки у вивченні ткацтва діти виконують на 
настільних станочках.
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Послідовність прокладання ниток перетику.

Робота на станочках

За своєю конструкцією вони дуже прості і на цих станочках 
можна швидко навчитися ткати. У цьому дитячому станочку є 
ремізочка, яка дає можливість піднімати по черзі парні та непарні 
нитки основи, через які за допомогою кольорового перетику тчеться 
тканина. На цих станочках діти засвоюють перші ази процесу 
виконання полотна. Вони виконують смугасті закладочки та 
невеличкі серветки, застосовуючи декілька кольорів перетику.
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Спосіб набирання основи на раму

Робота на рамах
Для засвоєння технології ткацтва діти займаються не лише на 

настільних станочках, а й на простих дерев’яних рамах. Для того, 
щоб не набивати на кожну раму багато цвяхів, ми робимо насічки, 
що набагато зручніше для роботи. Розміри рам можуть бути довільні, 
наприклад:30х40, 35х45 тощо.

Для навчальних цілей кожен учень має індивідуальну раму, на 
якій вивчає спосіб намотки основи та різні килимові техніки: «на 
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межову нитку», «на косу» лінію та різні криві лінії. За допомогою 
цих ліній можна ткати складні композиції. У техніці килимарства 
можна виконати будь-яку лінію: пряму, криву, коло тощо. 

З’єднання кольорового перетику «через раз» на одній спільній 
нитці основи на «межеву нитку».
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Спосіб виконання скісних ліній
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Колективна робота у школі
У майстерні школи є чотири горизонтальні верстати, на яких діти 

мають змогу вивчити механізми та будову справжнього ткацького  
станка, принципи  роботи та виконати невеликий фрагмент 
колективної  доріжки.

Цікавою  формою колективної роботи є виконання декоративного  
килимка. У нас є великі  горизонтальні рами, що дає можливість 
працювати  одночасно кільком учням. Тут діти знайомляться з 
різними техніками фактури, поєднують їх з іншими килимовими  
техніками, створюють свої декоративні композиції.



184

IV. Оцінювання робіт
 У мистецькій школі «АРТ-ДИЗАЙН» проводиться перегляд 

учнівських робіт в кінці першого та другого півріч. У виставковому 
залі вивішуються всі виконані завдання з усіх предметів. Ткацтво 
вивчають учні 5-го класу школи. На перегляд запрошуються батьки 
разом з учнями та педагоги школи. Присутні мають можливість 
оглянути роботи учнів школи з першого по сьомий клас, їх оцінити, а 
педагоги школи – спостерігати за творчим розвитком кожної дитини, 
виявити її здібності.
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V. Висновок
У мистецькій школі « АРТ-ДИЗАЙН» на уроках ткацтва 

діти мають змогу глибше ознайомитись з цим предметом. Вони 
ознайомлюються з історією походження ткацтва як одного 
з найдавнішого і поширеного виду декоративно-ужиткового 
мистецтва, з типологією тканин, вивчають застосування ткацтва у 
побуті, ознайомлюються з сировиною для виготовлення ниток, їх 
походженням, а також вивчають обладнання для ткацького процесу, 
технологію виконання робіт.

Учні мають можливість спробувати себе зреалізувати у цьому 
самобутньому виді творчості, а також зробити свій професійний 
вибір. Для свого подальшого розвитку  багато наших випускників 
іде навчатися в коледж ім. І. Труша, а також у Львівську національну 
академію мистецтв. Багато  з випускників   вже стали професійними 
художниками. Завжди є діти, які прагнуть продовжувати та розвивати 
традиції ткацтва  як одного із видів декоративно-ужиткового 
мистецтва.
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Методичні рекомендації для проведення
занять у гуртку «Фітодизайн»

Автор: С.Б. Роміна, керівник гуртка «Фітодизайн»

ЗМІСТ
Вступ. 
1. Об’ємно-просторова рослинна композиція . 
2. Практичні навики та матеріали для створення об’ємно– 

просторової   композиції .
3. Новорічна та різдвяна композиції .
Висновок .
Список використаної літератури.

ВСТУП
Флористика – це не тільки модний, але й доступний вид 

мистецтва. Навчитися складати гармонійні та оригінальні 
композиції з живих та сухих квітів може практично кожен, у кого є 
любов до прекрасного, достатньо бажання і терпіння, щоб оволодіти 
прийомами аранжування.

Ми всі любимо природу, рослини, квіти, які нас оточують, проте 
не кожен вміє збирати гербарій, засушувати рослини, створювати 
цікаві малюнки з природного матеріалу, викладати композиції на 
площині. Викладати  з засушеного листя пейзажі, портрети, листівки, 
ікони, картини, записники – дуже давнє мистецтво. Особливо цікаво 
дітям створювати композиції до зимових і весняних свят. Діти  охоче 
збирають різноманітні гілочки, коряки, мох, люблять підбирати 
листочки за формою, кольором. А ми, педагоги, маємо їм допомагати 
своїми навиками, знаннями і літературою навчитись створювати 
композиційно грамотні та естетично привабливі вироби з рослин. 

Методичні рекомендації для проведення занять у гуртку 
«Фітодизайн» розраховані для дітей 7 – 15 років, а також можуть 
бути використані педагогами студій флористики, дизайнерами.

Мета навчання:
Познайомити учнів зі світом прекрасного, навчити дітей 

передавати свої враження, почуття від отриманої інформації і 
побаченого в натурі, створити своє, особисте, нове і тим самим 
самовиразитись, зробити свято для себе, друзів, рідних.
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1. Об’ємно-просторова рослинна композиція
Концепція композиції визначається розмірами та кількістю 

її елементів або складових. Основою є центр композиції, який 
виділяється формою та розмірами, а також поступовим переходом 
до другорядних, більш дрібних елементів. Головний елемент 
є співзвучним за кольором та формою з усіма додатковими 
елементами. Другорядні акцентні елементи будуть вирішальними 
на завершальному етапі роботи, проте основні або цільові складові 
стануть основною базою. Важливу роль у композиції відіграють 
пропорції. Найчастіше використовується принцип золотого перетину 
або так званого гармонійного поділу. Співвідношення величин можна 
висловити як 2:3 =3:5. Найпоширенішим прийомом у фітодизайні 
є розташування рослин  (основного змістового навантаження) над 
вазою з умовним поділом на 5 частин, а висота всієї композиції 
складає 8 частин.

До основ побудови композиції належить:
- ритм, почергова зміна форм, що створює акценти або 

зосереджує увагу на певних елементах або просторі між ними;
- симетрія або асиметрія (асиметрія часто визначається як 

довільна композиція). 
Симетричні композиції зберігають принцип рівноваги та рівного 

співвідношення у  розміщенні рослинних форм. Загалом форми 
з симетрично розміщеними елементами створюють асоціацію 
стриманості. Асиметрична побудова композиції дозволяє виявити 
динаміку. Основна ціль при створенні асиметричних композицій 
–  досягнути цілісності, художньої виразності та дозволити кожній 
рослині проявити свої декоративні просторові можливості. Акцент 
та головний елемент композиції вважаються найбільш важливими з 
точки зору її художньої, естетичної ефективності.

Об’ємно-просторові композиції бувають – настінні (у вигляді 
гірлянд), плаваючі (в кошику, у формі віночка), підвісні (на 
дерев’яних обручах), підлогові (в вазі, капелюсі). Часто присвячені 
до великих сімейних свят: Новий рік, Різдво, Великдень та ін.
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2. Практичні навики та матеріали для створення
об’ємно-просторової композиції

Попередньо зволожений оазис вкладаємо в декоративну вазу, 
кашпо. Потім фіксуємо заздалегідь оброблені секатором або 
ножицями гілки дерева, таким чином створюючи нижній ярус 
композиції.

Обирається гілка рослини й закріпляється по центру, що задає 
висоту композиції (орієнтовно 2:1). Довжина обраної гілки не менше, 
ніж 2 – 2,5 діаметри вази. Для акценту, заздалегідь пофарбоване 
у яскравий колір суцвіття (наприклад, борщовика) ставиться по 
центральній лінії композиції. Це суцвіття також створює об’єм. 
Використовуються другорядні елементи – гілочки менших розмірів, 
засушені квіти, лунарія, очерет та ін. Також можуть бути використані 
кольорові свічки, іграшки тощо.

Обладнання та матеріали для учнів та керівників: ножиці, 
секатор, пінцет, гілки хвої, дротики, нитки, ПВА, шишки, іграшки, 
свічки, кошики, солома, засушені пагони м’яких злаків, лоза, 
кольорові стяжки, дзвоники, п’яльця та ін.    

Гілки хвої варто заготувати заздалегідь, щоб були м’якими і не 
осипались, витримати у водному розчині гліцерину 1:3, оазис для 
надання форми композиції, щоб гілки хвої зафіксовувались під 
заданим кутом.

3. Новорічна та різдвяна композиції
Важливо, щоб діти зрозуміли, що новорічну композицію можна 

зробити з декількох гілочок ялинки, не знищуючи дерева і не 
завдаючи шкоди природі, і двох-трьох доповнюючих елементів.

Обладнання: нитки, ножиці, тонкі дротики, свічки, мішура, клей 
ПВА, гілки хвої, лоза, пяльці, кольорові стяжки, новорічні кульки, 
дзвоники.

Новорічна композиція може бути зовсім простою і цілком 
вистачає гілки будь-якого хвойного дерева (ялини, сосни, 1-2 
шишок, свічки, невеликої яскравої іграшки, мішури). Для створення 
композиції достатньо двох-трьох елементів. Важливо підібрати опору 
(базу) для композиції. Це може бути невеликий лоток, пластмасовий 
піддон для вазонів, широка ваза, великий прозорий келих, також  
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для основи можна використати природні матеріали – зріз дерева, 
гриб-трутовик, омелу. Окрім того, каркас для об’ємних новорічних 
композицій можна зробити з дроту, обгорнувши його фольгою, 
чи протягнувши дріт у середину мішури. Також для цього можна 
використати два обручі, з’єднавши один над другим дротиками, 
шнурами або стрічкою. Таку композицію, згодом, прикріплюють за 
верхній обруч до стелі або люстри.

Гарно виглядає підвісна композиція з омели, прикріплена на 
верхній планці одвірка. Можна замінити омелу гілкою будь-якого 
хвойного дерева. 

 Своєрідну настінну прикрасу  можна виготовити з соломи. Її 
сплітають у вигляді косички, а потім прикрашають сухоцвітами і 
хвоєю. Можна надати такій прикрасі форму кола. 

Цікавою є новорічна композиція у формі короткої гірлянди, яка 
виглядає більшою, ніж насправді, за рахунок кольорових підвісних 
бомбликів, кори, шишок. Для цього гілочки хвої потрібно сполоснути 
у холодній воді, видалити пожовклі або обламані частини. Якщо 
шишки мають бути розкритими, треба потримати їх над парою, а щоб 
вони довго не розкривалися в теплій кімнаті, збризнути їх лаком для 
волосся або кольоровим спреєм. Для кріплення шишок застосовують 
дріт (товщину підбирають до розміру шишок). Його потрібно 
обкрутити під кусочками з широкого кінця шишки і міцно скрутити. 
Гілочки і шишки можна «засніжити», змастивши їх канцелярським 
клеєм або ПВА, і обсипати крихтами пінопласту. Можна потримати 
гілочки в сильному розчині солі, що також створить ефект інію.

Настільні композиції гарно виглядають, якщо вони створені 
на флорі, в яку під кутом встромляють декілька гілок, а в центрі 
композиції закріпляємо квіточку – вогник, яблуко, шишку, свічку, 
дзвіночок.

Творчий розвиток дітей проявляється у вмінні створити цікаву, 
власну зимову композицію. 
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Висновок
Бесідою, поясненням, показом, практичними заняттями і 

конкурсами діти навчаються створювати композиції з живих квітів 
і сухоцвітів, поєднуючи їх з малюнками, предметами ужитку 
(капелюшками, кошиками, черевичками та ін.), вдосконалюють 
вміння бачити навколишній світ, збагачувати і виражати свої почуття, 
навчаються здобувати навики сприйняття усього прекрасного, 
аналізувати своє відношення до світу тварин, любити людей і землю, 
оберігати їх.

Викладений педагогічний досвід у розділі ілюструє навики 
дітей, навчальний процес і досягнуті успіхи на виставках-конкурсах. 
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