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Вирішення актуальної проблеми організації навчання художньо обдарованих 

дітей потребує розроблення нових педагогогічних технологій та форм організації 

навчальної, проектно-дослідницької діяльності в позашкільному закладі. 

У збірнику, підготовленому Рівненським міським Палацом дітей та молоді, 

зібрані навчальні програми щодо організації профільної освіти художньо-

естетичного напряму в структурному підрозділі закладу — Школі образотворчого 

мистецтва. Програми прямовані на моделювання комплексної естетичної та 

поглибленої спеціальної й академічної підготовки, розвиток творчої активності 

учнів, що проявляється не тільки на рівні теоретичної бази, безпосередньої власної 

творчості, але й в цілеспрямованому включенні в соціокультурне середовище.  

Зміст програм урахувує такі важливі аспекти позашкільної освіти, як 

диференційованість, варіативність, доступність, безперервність; забезпечує 

високий рівень професійності майбутніх фахівців, реалізує ідеї профільного 

навчання художньо-естетичного напряму. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Школа образотворчого мистецтва (заснована у 1995 році) є структурним 

підрозділом Рівненського міського Палацу дітей та молоді, що готує обдарованих 

дітей до вибору професії в галузі образотворчого мистецтва, дизайну, архітектури. 

Навчально-виховний процес в школі здійснює педагогічний колектив у складі 16 

викладачів, більшість з яких досвідчені педагоги, професійні митці, які отримали 

освіту у художніх ВУЗах. 

Структурний підрозділ працює в режимі підвищеної мобільності та 

динамічності з урахуванням таких важливих аспектів позашкільної освіти, як 

диференційованість, варіативність, доступність, безперервність, профільність. 

Мета школи визначена Концепцією розвитку та Положенням про школу і 

передбачає розвиток творчих здібностей дитини, збагачення її культурного 

потенціалу, виховання особистості, здатної самостійно діяти в сучасних умовах. 

ШОМ забезпечує надання учням художньо-естетичної освіти, що включає 

профільну підготовку. 

Діяльність школи спрямована на моделювання комплексної естетичної та 

поглибленої спеціальної й академічної підготовки, розвиток творчої активності 

учнів, що проявляється не тільки на рівні теоретичної бази, безпосередньої власної 

творчості, але й в цілеспрямованому включенні в соціокультурне середовище. 

Школа має трирівневу структуру, що включає інтегровану початкову 

підготовку (знайомство з профілем; підготовчі 0 — 3 кл.), основний рівень 

допрофільної підготовки (4 — 6 класи), вищий рівень допрофесійної й 

початковопрофесійної освіти (7 — 9 класи). Структура ШОМ спрямована на роботу 

з дітьми від 6 до 16 років і передбачає не тільки всебічний розвиток особистості, 

але й забезпечує високий рівень професійності майбутніх фахівців, реалізує ідеї 

профільного навчання. 

Навчання в ШОМ розраховане на 9-10 років та передбачає: 

• на І рівні — здійснення загальної підготовки (малювання, ліплення, 

факультатив), вивчення академічних та факультативних дисциплін; 

•  на ІІ рівні — поглиблену академічну підготовку (малюнок, живопис, 

композиція, скульптура, історія мистецтва) з включенням факультативних курсів. 

Факультативи (соломоплетіння, мереживоплетіння, вишивка, батик, 

деревообробка) дають можливість вибору майбутньої спеціалізації залежно від 

інтересів, потреб та можливостей учня; 

• III рівень — це академічна підготовка та поглиблене вивчення спеціалізації з 

декоративно-прикладного мистецтва (художнє ткацтво, мереживоплетіння, батик, 

художня кераміка), що є цілеспрямованою підготовкою до подальшого навчання.  

Впровадженню нових форм і методів організації навчального процесу сприяє 

організація роботи творчих майстерень та майстерень «поліського побуту». 

Майстерні охоплюють дітей різних вікових категорій у вивченні вузьких 

спеціалізацій (вишивка, соломоплетіння, мереживоплетіння, батік, кераміка, 

деревообробка). В результаті діти, які не навчаються в школі, можуть опанувати 

ремесла і знайти своє місце в соціумі. Стимулом до творчої діяльності цієї категорії 



дітей є участь у виставках, Благодійних аукціонах, проведенні показів моделей, 

тобто експонуванні виконаних власноруч творів. 

Навчальний план Школи образотворчого мистецтва ПДМ містить 

інваріативну складову — предмети академічного циклу, сформовану на основі 

існуючих державних художніх шкіл та обов'язкову для всіх ступенів навчання в 

ШОМ, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення 

факультативних та спеціалізованих предметів декоративно-прикладного напряму 

діяльності. Варіативна складова формується ШОМ самостійно з урахуванням 

особливостей учнів, потреб регіону, традиційної народної спадщини, притаманної 

даному регіону. В той же час, навчальне навантаження складається з сумарних 

годин інваріативної і варіативної складових частин і не перевищує гранично 

допустиме навантаження учнів за рішенням педагогічної ради та згодою батьків. 

Відповідно до навчального плану розроблено програмне забезпечення ШОМ. 

Програми побудовані таким чином, що їх реалізація забезпечує процес формування 

особистості та її динамічний розвиток до рівня досконалості.  

Основними базовими принципами всіх програм ШОМ є ступенева підготовка 

вихованців, міжпредметний взаємозв'язок, наступність, доцільність, оптимізація та 

професійна орієнтаційність. Зміст навчальних програм враховує ті чи інші 

проблеми, що входять до сфери таланту та провідної діяльності конкретної дитини. 

Це спонукає учня до переосмислення й трансформації ним знань та генерацій нових 

ідей. У поглибленні міжпредметної інтеграції найбільш органічним є зв'язок між 

предметами академічного циклу, викладення яких ведеться на спільній 

методологічній основі. Предмет композиції декоративного спрямування є базою 

для вивчення предметів факультативного та спеціалізованого циклів. 

Теоретичною базою для предметів усіх трьох циклів є історія мистецтв. Тому 

програмне забезпечення створювалось поетапно на основі узагальнення досвіду 

роботи та аналізу існуючих програм художньо-естетичного спрямування.  

До кожної навчальної програми академічного, теоретичного, факультативного 

та спеціалізованого циклів розроблені оціночні критерії, що передбачають такі 

рівні: високий, достатній, середній та низький у відповідності до кожного року 

навчання, починаючи з 4-го класу. Критерії оцінювання освітнього рівня 

вихованців в Школі образотворчого мистецтва відбувається таким чином: в І та II 

семестрі за результатами загального перегляду членами експертної комісії 

виводяться перевідні оцінки, що дають змогу перейти до наступного класу школи 

та продовжити навчання.  

По завершенні навчання в школі образотворчого мистецтва учні відповідно 

складають іспити з академічних дисциплін (малюнок, живопис, композиція) у 

формі екзаменаційного завдання. З теоретичної дисципліни «Історія мистецтва» 

складається іспит або захищається творча випускна робота. Зі спеціалізації 

проходить захист відкритого типу, де учні представляють та захищають власні 

творчі роботи (дипломи) з декоративно-прикладного мистецтва. 

Результати навчальних досягнень учнів свідчать про впровадження та 

розвиток в Школі образотворчого мистецтва широкого спектру нетрадиційних 

методів навчання, інноваційних технологій, зокрема інтерактивних проектних 

технології (індивідуальних та групових практико-орієнтованих дипломних, 

дослідницько-інформаційних теоретичних та соціокультурних творчих проектів), 



ігрових технологій (впроваджують педагоги початкового рівня), технологій 

внутрішньої міждисциплінарної та зовнішньої інтеграції, інтерактивного навчання, 

нових інформаційних технологій (розвивають педагоги основного та вищого рівня) 

тощо. 

Навчально-виховний процес в ШОМ забезпечують 16 досвідчених і 2 молодих 

педагогів, з яких четверо мають неповну вищу мистецьку освіту; інші — вищу 

спеціальну фахову освіту; 5 педагогів мають звання «Відмінних освіти України». 

Проблемні завдання Школи образотворчого мистецтва вирішуються через 

підготовку і проведення засідань метод об’єднань, педагогічної та художньої ради 

школи, участі у тижнях ППД, декаднику творчих знахідок для категорій молодих 

педагогічних працівників, взаємовідвідування занять педагогами школи, надання 

консультацій, самоосвітньої діяльності, участі у курсах підвищення кваліфікації та 

проведення семінарів і занять для слухачів РОІППО. 

Результативність роботи ШОМ підтверджена високим рівнем створеного 

учнями власного продукту у тій чи іншій формі (продуктивній, репродуктивній, 

креативній), призовими місцями на конкурсах захистах МАН міського та обласного 

етапу, участю в проектній діяльності ПДМ в рамках «Благодійних марафонів», 

спільних міжнародних проектах та виставках, де закладена інтеграція з іншими 

структурами Палацу (Екологічний центр, Етнокультурний центр, Школа сучасної 

хореографії). 

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку Школи образотворчого 

мистецтва відбувається переважне набуття учнями в процесі навчання профільних 

предметних компенцій, які в свою чергу опосередковано сприяють формуванню 

соціальних компетенцій і в подальшій соціальній адаптації випускників структури. 

Набуті в галузях декоративно-прикладного мистецтва навички діти можуть 

застосовувати у власній творчій діяльності, вони конкурентноспроможні при 

вступі у ВНЗ відповідного профілю. 

З випускників Школи образотворчого мистецтва 40% продовжили навчання за 

обраними спеціальностями у середньо-спеціальних та ВНЗ міста, України 

(Державна академія водного господарства: архітектура; РДГУ: ткацтво, 

деревообробка; Львівська державна академія мистецтв: дизайн інтер'єру, 

монументальний живопис; Харківський художній промисловий інститут: 

монументальний живопис; Київський авіаційний інститут: конструктор; Київська 

академія ім.Бойчука: моделювання одягу; Львівський художній коледж ім.Труша: 

ткацтво, ковальство). 



ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО (0-3 КЛ.) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 4 роки навчання. 

Автор: Михайлова Н. К. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета образотворчої освіти на початковому рівні навчання («знайомство з 

профілем») в Школі образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей 

та молоді полягає в особистісному розвитку учнів, збагаченні їх емоційно-

естетичного досвіду, формуванні ціннісних орієнтирів, потреби у творчій 

самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні. Формування 

повноцінної та гармонійної особистості, здатної до творчої активності в умовах 

сьогодення є особливо актуальним. Заняття з образотворчого мистецтва є 

універсальними у вирішенні завдань художнього й особистісного розвитку дітей, 

їх духовного становлення. У процесі малювання вихованці набувають 

самостійності й ініціативності. Крім того, образотворча діяльність сприяє 

соціальній адаптації дітей. Саме тому предмет «Образотворче мистецтво» є 

важливою частиною реалізації художньо-естетичного напряму позашкільної освіти, 

а також невід’ємною складовою комплексу предметів в спеціалізованих школах та 

об’єднаннях гуртків художньо-естетичного профілю. 

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю пропедевтичного 

курсу на першому (початковому) рівні навчання в Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді (пропедевтика предметів 

«Малюнок», «Живопис», «Композиція» основного рівня навчання). Навчальна 

програма побудована на основі авторської програми «Образотворче мистецтво» 

(Програми шкіл допрофесійної підготовки Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. 

центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. обереги. 

– 2000. – 420 с.) з коригуваннями та доповненнями змістової частини. При 

складанні пропонованої програми був використаний досвід викладання 

образотворчого мистецтва в позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

(програми та методичні рекомендації для учнів молодшого шкільного віку). 

Пропонована навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. До програми внесено 

доповнення, що відображають зміни у тематиці та змісті окремих завдань, 

використання нових художніх технік та матеріалів, орієнтацію на розвиток творчої 

активності вихованців. Основна увага при формуванні змісту програми 

приділялася забезпеченню системності, наступності та безперервності художньо-

естетичної освіти при підготовці дітей в Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. В основу програми покладена ідея 

пропедевтичної підготовки дітей в Школі образотворчого мистецтва як необхідної 



складової системи профільного навчання на основному та вищому рівні, 

спрямованої на розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності 

до сприймання і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій 

самореалізації та духовному самовираженні. Пропонована програма побудована на 

основі особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Метою навчальної програми «Образотворче мистецтво» є створення умов 

для розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом вивчення 

особливостей, різних технік та жанрів образотворчого мистецтва, а також 

забезпечення початкової профільної підготовки дітей в в Школі образотворчого 

мистецтва. Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 Завдання програми:  

 залучити дітей до світової та вітчизняної культури, учити бачити, відчувати, 

милуватись, захоплюватися чарівним світом мистецтва; 

 розвинути здібність до емоційного сприйняття творів класичного та сучасного 

українського мистецтва та мистецтв інших народів; 

 сформувати розуміння «мови» (художніх засобів) образотворчого мистецтва; 

 забезпечити розвиток стійкого інтересу до малювання, краси форм (різних 

ліній, їх поєднання, розміру, пропорції, кольору); 

 ознайомити з послідовністю розташування кольорів у спектрі для отримання 

нових кольорів та відтінків, уміння відчувати і розрізняти тональні переходи, красу 

і своєрідність кольорової гами; 

 сформувати систему умінь малювання з натури, за уявою та фантазією; 

 сформувати практичні навички роботи з різними матеріалами і приладдям. 

 виховати дбайливе ставлення та пошану до мистецьких традицій; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;  

 розвинути соціально-творчу активність. 

Навчальна програма розрахована на учнів 0-3 класу (6-9 років), 4 роки 

навчання, 396 годин (1 рік – 72 години, 2 рік – 72 години, 3 рік – 108 годин, 4 рік – 

144 години). При розробці програми поєднані елементи різних способів побудови 

програм — лінійного та концентричного. В основу програми покладено принципи:  

Єдності загальнолюдського та національного змісту образотворчої освіти; 

 неперервності та наступності завдань і змісту допрофесійної образотворчої 

освіти у початковій та основній ланках; 

 варіативності; 

 поліхудожності. 

Зміст програми забезпечує осмислення учнями базових навчальних завдань, 

формування художньої компетентності. Основними навчальними категоріями є 

колір, форма, композиція, простір і об’єм. 

Враховуючи підвищену емоційність дітей 6 — 9-річного віку, доцільно 

розпочинати навчальний рік з розділу «Колір». Основна увага при формуванні 

навчальних завдань приділяється категоріям «колір», «форма», «композиція». 

Вивчення категорії «простір і об’єм» методично обґрунтоване 

психофізіологічними та віковими особливостями дітей молодшого віку, для яких 

характерна фризова побудова простору. Освоєння глибини (плановості) простору 

відбувається через зміну масштабу зображень, перегороджування об’єктів 



(доперспективне зображення). Використання натури доцільне для спостережень, 

споглядання. Основними напрями навчальної діяльності є: 

 ознайомлення та поступове оволодіння прийомами роботи різноманітними 

художніми матеріалами; 

 розвиток емоційно-чуттєвої сфери дитини; 

 стимулювання художньо – образного мислення; 

 розвиток композиційних навичок, встановлення логічних зв’язків між 

елементами композиції. 

Згідно цих напрямів розподіляється годинне навантаження. При здійсненні 

календарного планування, з метою гармонійного розвитку дитини доцільно 

чергувати теми кожного з напрямів, тому у пропонованій програмі навчально-

тематичний план не розподілено на семестри. Теми в календарному плануванні 

варто розподіляти також за сезонним принципом (у відповідності до пори року). 

Спостереження за природними явищами, світом навколо – основне джерело 

творчості для дитини. Варто використовувати також літературні джерела 

(українські народні казки, літературні казки, казки й легенди народів світу, поезію), 

прослуховування й співставлення музичних фрагментів. Важливо не 

перенасичувати заняття літературним, музичним та візуальним матеріалом. 

Ефективним засобом для активізації пізнавальних інтересів дітей молодшого 

шкільного віку є дидактична казка. 

Педагогічний малюнок демонструє прийоми роботи з обраним художнім 

матеріалом, або етапність виконання певних художньо-практичних дій, типи 

композиційних рішень у визначеному форматі. Поряд із завданнями на вивчення 

властивостей певного художнього матеріалу та технічних прийомів, обов’язковими 

є теми, де діти самі обирають художній матеріал та засоби вираження (що привчає 

до самостійності). У несподівано утворених формах (ляпка, відбиток, сплетення 

ліній) дитина вчиться бачити, виокремлювати художній образ та надавати йому 

завершеного вигляду. Робота з ритмом реалізується у площині декоративної 

композиції. 

В першому класі до вищенаведених навчальних завдань додається вивчення 

понять «теплі та холодні кольори», «силует», що засвоюються шляхом 

спостережень та практичної діяльності. В другому класі вводяться поняття 

«контраст - нюанс» (контрасти кольорові й тонові). Дітей зацікавлює все незвичне, 

небуденне. Тому широко використовуються теми, пов’язані з трансформацією 

образів (фантастична рослина, тварина, птах). З розвитком у вихованців інтересу 

до минулого, різних країн, відповідно, розширюється і тематика завдань тематика. 

Доцільним є звернення до українського народного мистецтва, до давніх культур 

(Трипілля, Давня Греція, Давній Єгипет). Під час навчання у другому та третьому 

класах учні опановують нові художні техніки: гратаж, діотипія (або монохромна 

монотипія), картонографіка, продряпування по гуаші.  

9 років (3 клас) – це вік, пов'язаний із початком формування просторової уяви. 

Для дітей цього віку програма пропонує завдання на передачу плановості за 

допомогою тону («Мегаполіс», «Мости з’єднали береги»). Діти малюють за 

мотивами натури, частково використовуючи та активно переосмислюючи її. 



Акцентується увага на особливостях форм у стані спокою та в русі. Заняття зручно 

об’єднувати в тематичні блоки: 

1. «Подорожі та пригоди» (теми «Транспорт, географія казкової країни» або 

«Подорожі у Країну-Фантазію»); 

2. «До джерел» (теми, пов’язані з українським декоративним розписом, або 

декоративною композицією); 

3. «Театр та Цирк»; 

4. «Давні цивілізації». 

Влучний добір художньо-педагогічних технологій (наприклад, сугестопедія, 

фасилітація, метод проектів, сюжетно-рольові ігри та ін.) забезпечує позитивну 

емоційну атмосферу та зацікавленість завданням, що дає змогу досягнути успіху на 

кожному занятті практично кожній дитині. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання 

творчих робіт, участь в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться 

в кінці І та ІІ семестру під час загального перегляду учнівських робіт Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

ПІДГОТОВЧА ГРУПА (0 КЛАС) 

 

№ 

з/п 

Зміст  Кількість годин 

Всього Теорет. Практ 

1 Вступ. Сприйняття багатств кольору. Чарівні 

фарби (знайомство з пензлем, фарбами, 

оволодіння навичками роботи) 

4 0,5 3,5 

2 Поняття «колір» . Основні кольори та похідні 2 0,5 1,5 

3 Змішування фарб. Створення фактур. Мазок 6 1 5 

4 Ускладнення палітри.  6 1 5 

5 Емоційне сприйняття колірної гами. 

Протиставлення 

6 1 5 

6 Емоційне сприйняття ліній, плям. Створення 

фактур графічними матеріалами 

8 2 6 

7 Асоціативність різних художніх технік. 

Розвиток уяви 

8 2 6 

8 Виражальні можливості силуетів 8 2 6 

9 Ритм як засіб організації декоративної  композиції 10 2 8 

10 Тематична композиція (побутова, казкова, 

фантазійна) 

12 2 10 

11. Підсумок 2 2 - 

Всього  72 16 56 

 

1 КЛАС 

 



№ 

з/п 

Зміст  Кількість годин 

Всього Теорет. Практ 

1 Вступ. Сприйняття багатств кольору. Основні й 

похідні кольори 

4 1 3 

2 Змішування фарб. Створення фактур. Мазок 6 1 5 

3 Ускладнення палітри. «Теплі» кольори 

«Холодні» кольори 

12 2 10 

4 Емоційне сприйняття колірної гами 

Протиставлення 

6 1 5 

5 Емоційне сприйняття ліній, плям 

Створення фактур графічними матеріалами 

12 2 10 

6 Виражальні можливості силуетів 10 2 8 

7 Ритм як засіб організації декоративної 

композиції 

Узгодження силуетної форми та декору 

6 1 5 

8 Тематична композиція (побутова, казкова 

фантазійна): цілісність, єдність змісту й форми 

14 2 12 

9. Підсумок 2 2  

Всього  72 14 58 

 

2 КЛАС 

 

№ 

з/п 

Зміст Кількість годин 

Всього  Теорет. Практ. 

1 Вступ. Виражальні можливості кольору 

Ахроматичні та спектральні кольори. Контраст.  

4 1 3 

2 Теплі та холодні кольори. Кольорові контрасти 14 2 12 

3 Гама кольорів. Створення певної колірної гами 

(веселої, ніжної або стриманої) 

12 2 10 

4 Гармонія споріднених кольорів. Відтінки. Нюанс 12 2 10 

5 Декоративна виразність кольору. Кольорові й 

тонові контрасти 

6 1 5 

6 Декоративна насиченість силуетної форми 

(деталями, фактурою) 

10 2 8 

7 Передавання форми та декору предметів і 

об’єктів графічними засобами.  

Лінія. Пляма. Ритм ліній, плям. 

24 4 20 

8 Модифікація форм при створенні фантастичних 

образів і конструкцій  

8 1 7 

9 Ритм як засіб організації композиції. Цілісність, 

єдність змісту та форми 

20 16 4 

10 Підсумок 2 2 - 

Всього 108 19 89 

 

3 КЛАС 



 

 Навчальні завдання Кількість годин 

Всього  Теорет. Практ 

1 Вступ. Засоби художньої виразності у живопису.  

Теплі і холодні кольори. Кольорові контрасти. 

12 2 10 

2 Поняття «тон» 2 0,5 0,5 

3 Гама кольорів. Створення певної колірної гами 

(веселої, ніжної або стриманої) 

14 2 12 

4 Гармонія споріднених кольорів. Відтінки. 

Нюанс. 

6 1 5 

5 Декоративна виразність кольору. Кольорові й 

тонові контрасти 

10 2 8 

6 Декоративна насиченість силуетної форми 

(деталями, фактурою) 

12 2 10 

7 Передавання форми та декору предметів і 

об’єктів графічними  засобами. Лінія. Пляма. 

Ритм ліній, плям. 

24 4 20 

8 Модифікація форм при створенні фантастичних 

образів і конструкцій. 

24 4 20 

9 Передавання плановості за допомогою тону 6 1 5 

10 Особливості форм у стані спокою та в русі 12 2 10 

11 Незвична точка зору 4 1 3 

12 Ритм як засіб організації композиції. Цілісність, 

єдність змісту та форми. 

16 2 14 

13 Підсумок 2 2 - 

Всього 144 22,5 118,5 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ПІДГОТОВЧА ГРУПА (0 КЛАС) 

 

1. Вступ. Сприйняття багатств кольору. Чарівні фарби (4 год.) 

 

 

Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Інструктаж з техніки безпеки. Поняття 

«фарба» та «колір». Колір в природі в різну пору доби, пору року. Природне явище 

— веселка. Розміщення кольорів у веселці, назви кольорів веселки. 

Практична частина. Знайомство з пензлем, фарбами, оволодіння навиками 

роботи в процесі зображення веселки, блискавки, хвиль, равликів та ін. 

 

2. Поняття «колір». Основні кольори та похідні (2 год.) 

 



Теоретична частина. Назви основних та похідних кольорів. Пояснення, чому 

колір є основним або похідним. 

Практична частина. Зображення квітучої галявини шляхом змішування 

основних кольорів на форматі. 

 

3. Змішування фарб. Створення фактур. Мазок (6 год.) 

 

Теоретична частина. Розмаїття кольорів та відтінків у природі. 

Практична частина. Зображення за уявою на основі спостережень 

природних явищ (буревій, падолист, бурхливе море та ін.) з використанням пензлів 

різної товщини. 

 

4. Ускладнення палітри (6 год.) 

 

Теоретична частина. Світлі і темні відтінки кольору. Назви світлих і темних 

відтінків. 

Практична частина. Створення композицій за уявою та на основі 

спостережень природних явищ (сніг, туман, хмарки).  

 

5. Емоційне сприйняття колірної гами. Протиставлення (6 год.) 

 

Теоретична частина. Виражально-емоційні можливості кольору (веселі, 

сумні, тривожні кольори). 

Практична частина. Створення протилежних за настроєм зображень (див. 

Додаток А). 

 

6. Емоційне сприйняття ліній, плям. Створення фактур графічними 

матеріалами (8 год.) 

 

Теоретична частина. Розмаїття ліній. Лінії різного напрямку (вертикальні, 

горизонтальні, похилі) та різної форми (прямі, хвилясті, округлі, вигнуті, довгі, 

короткі, переривчасті, ламані). Емоційне сприйняття ліній («злі» та «добрі»). 

Практична частина. Створення зображень за уявою або на основі 

спостережень (див. Додаток А). 

 

7. Асоціативність різних художніх технік. Розвиток уяви (8 год.) 

 

Теоретична частина. Розширення знань про художні матеріали, змішані 

техніки. 

Практична частина. Зображення за уявою на основі геометричних фігур, 

відбитків, ляпок, клаптиків тканини. 

 

8. Виражальні можливості силуетів (8 год.) 

 

Теоретична частина. Асоціативне сприйняття плям 



Практична частина. Малювання пензлями, пальцями, ребром долоні, 

кулачком (див. Додаток А). 

 

9. Ритм як засіб організації декоративної композиції (10 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття «композиція» та «ритм» як чергування 

елементів. 

Практична частина. Створення декоративних композицій (див. Додаток А). 

 

10. Тематична композиція (побутова, казкова, фантазійна) (12 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття про тематичну (або сюжетну) композицію. 

Рівновага в композиції (центр та краї роботи). 

Практична частина. Створення тематичних композицій (див. Додаток А). 

 

11. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. «Міні-виставка». Перегляд та аналіз робіт, виконаних 

протягом року. Оцінювання. Завдання на літо. 

 

 

1 КЛАС 

 

1. Вступ. Сприйняття багатств кольору. Основні й похідні кольори (4 

год.) 

 

 

Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Інструктаж з техніки безпеки.  

Сприйняття багатств кольору в природі та образотворчому мистецтві. Назви 

основних та похідних кольорів. 

Практична частина. Одержання похідних кольорів шляхом змішування на 

палітрі основних кольорів (гуаш), або лесування (акварель). Використання в 

зображенні ялинок, повітряних кульок та ін. 

 

2. Змішування фарб. Створення фактур. Мазок (6 год.) 

 

 

Теоретична частина. Розмаїття кольорів та відтінків у природі та 

образотворчому мистецтві. 

Практична частина. Зображення за уявою та на основі спостереження 

природних явищ (див. Додаток А). 

 

3. Ускладнення палітри. «Теплі» кольори. «Холодні» кольори (12 год.) 

 



Теоретична частина. Асоціативність поняття «теплі кольори», «холодні 

кольори». Назви «теплих» та «холодних» кольорів. Колір та освітлення. 

Практична частина. Зображення за уявою та на основі спостереження (див. 

Додаток А). 

 

4. Емоційне сприйняття колірної гами. Протиставлення (6 год.) 

 

Теоретична частина. Виражально-емоційні можливості кольору (веселі, 

сумні, тривожні, ніжні кольори). 

Практична частина. Створення протилежних за настроєм та почуттями 

зображень (див. Додаток А). 

 

5. Емоційне сприйняття ліній, плям 

Створення фактур графічними матеріалами (12 год.) 

 

Теоретична частина. Розмаїття ліній. Лінії різного напряму та різної форми. 

Емоційне сприйняття ліній в природі та образотворчому мистецтві (графіка). 

Графічні матеріали. 

Практична частина. Створення зображень різноманітними графічними 

матеріалами (див. Додаток А). 

 

6. Виражальні можливості силуетів (10 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття «пляма», «силует». 

Практична частина. Зображення нескладних силуетів, різноманітними за 

розмірами, формою. Гармонійне розміщення їх в композиції (див. Додаток А). 

 

7. Ритм як засіб організації декоративної композиції 

Узгодження силуетної форми та декору (6 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття «декоративна композиція». Ритм як 

чергування елементів. 

Практична частина. Створення декоративних композицій (див. Додаток А). 

 

8. Тематична композиція (побутова, казкова фантазійна): цілісність, 

єдність змісту й форми (14 год.) 

 

Теоретична частина. Тематична композиція. Головні і другорядні елементи 

в композиції. Цілісність композиції.  

Практична частина. Створення тематичних композицій (див. Додаток А) 

 

9. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. «Міні-виставка». Перегляд та аналіз робіт, виконаних 

протягом року. Оцінювання. Завдання на літо. 

 



2 КЛАС 

 

1. Вступ. Виражальні можливості кольору 

Ахроматичні та спектральні кольори. Контраст (4 год.) 

 

Теоретична частина. Найпростіші закономірності спектра та колірного кола. 

Порядок розташування кольорів у колірному колі. Ахроматичні кольори. Контраст. 

Практична частина. Створення композиції в ахроматичній гамі (див. 

Додаток А). 

 

2. Теплі та холодні кольори. Кольорові контрасти (14 год.) 

 

Теоретична частина. Асоціативність поняття «теплі кольори», «холодні 

кольори». Використання контрастів «тепло-холодності» для виразності композиції. 

Практична частина. Створення композиції з яскравим протиставленням 

тепло-холодної гами(осінь-зима, ранок-вечір, образи Води-Вогню; див. Додаток А). 

 

3. Гама кольорів. Створення певної колірної гами (веселої, ніжної або 

стриманої) (12 год.) 

 

Теоретична частина. Колір-транслятор настрою. Гама кольорів. 

Практична частина. Створення композиції з яскравим порівнянням настрою, 

почуттів (сумний-веселий, ніжний-брутальний та ін.). 

 

4. Гармонія споріднених кольорів. Відтінки. Нюанс (6 год.) 

 

Теоретична частина. Протилежні поняття: контраст-нюанс. Таблиці 

світлоти. 

Практична частина. Створення композиції, основаної на використанні 

наближених кольорів (див. Додаток А). 

 

5. Декоративна виразність кольору. Кольорові й тонові контрасти (10 

год.) 

 

Теоретична частина. Колірне коло. Контрастні кольори. Світловий та 

колірний контрасти. Взаємозв’язок джерела світла, освітлення та кольору.  

Практична частина. Створення зображення з яскраво вираженими 

контрастами (див. Додаток А). 

 

6. Декоративна насиченість силуетної форми (деталями, фактурою) (8 

год.) 

 

Теоретична частина. Узагальнення та деталізація форми (насичення 

загальної форми подробицями). 

Практична частина. Створення композицій (див. Додаток А). 

 



7. Передавання форми та декору предметів і об’єктів графічними 

засобами. Лінія. Пляма. Ритм ліній, плям (24 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості типових форм. Особливості 

контрастуючи форм (легкі та масивні, статичні та динамічні). 

Практична частина. Створення зображень різноманітними графічними 

матеріалами (див. Додаток А). 

 

8. Модифікація форм при створенні фантастичних образів і конструкцій 

(8 год.) 

 

Теоретична частина. Характерні особливості форм. Зміна (модифікація) 

форм. Ціле-частина. Співвідношення розмірів елементів зображення. 

Практична частина. Створення композицій за темою (див. Додаток А). 

 

9. Ритм як засіб організації композиції. Цілісність, єдність змісту та 

форми (20 год.) 

 

Теоретична частина. Послідовність роботи над композицією. Сюжетно-

композиційний центр. Ритм як засіб організації композиції. Цілісність, єдність 

змісту та форми. 

Практична частина. Створення тематичних композицій (див. Додаток А). 

 

10. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. «Міні-виставка». Перегляд та аналіз робіт, виконаних 

протягом року. Оцінювання. Завдання на літо. 

 

 

3 КЛАС 

 

1. Вступ. Засоби художньої виразності у живопису. Теплі і холодні 

кольори. Кольорові контрасти (12 год.) 

 

Теоретична частина. Колірне коло. Хроматичні спектральні кольори. 

Асоціативність потіння «теплі» та «холодні» кольори. Використання контрастів 

«тепло-холодності» для виразності композиції. 

Практична частина. 1. Зображення букетів осінніх квітів, соняхів (за 

мотивами натури) на неяскравому тлі холодних відтінків. Можливе використання 

тонованого паперу; 

2. Виконання композиції за уявою (див. Додаток А). 

 

2. Поняття «тон» (2 год.) 

 

Теоретична частина. Ахроматична гама. Ахроматичні кольори. Світлота як 

єдина властивість ахроматичного кольору. Тон як градація світлотіні. 



Практична частина. Змішування білої та чорної фарб для отримання різних 

за тоном відтінків сірого. Використання їх для зображення пейзажу. 

 

3. Гама кольорів. Створення певної колірної гами (веселої, ніжної або 

стриманої) (14 год.) 

 

Теоретична частина. Колірна гама та її художньо-образні можливості 

Практична частина. Виконання композицій за уявою та за мотивами 

поетичних творів, казок, міфів, легенд. 

 

4. Гармонія споріднених кольорів. Відтінки. Нюанс (6 год.) 

 

Теоретична частина. Колірне коло. Нюанс – різні відтінки одного кольору. 

Практична частина. Виконання композиції за уявою або натюрморту за 

мотивом натурного матеріалу. 

 

5. Декоративна виразність кольору. Кольорові й тонові контрасти (10 

год.) 

 

Теоретична частина. Таблиці тону, світлоти. Світловий та колірний 

контрасти. Взаємозв’язок джерела освітлення та кольору 

Практична частина. Виконання композиції за темою (див. Додаток А). 

 

6. Декоративна насиченість силуетної форми (деталями, фактурою) (12 

год.) 

 

Теоретична частина. Узагальнення та деталізація силуетної форми 

(насичення загальної форми деталями). 

Практична частина. Виконання композиції за темою (див. Додаток А). 

 

7. Передавання форми та декору предметів і об’єктів графічними 

засобами. Лінія. Пляма. Ритм ліній, плям (24 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості типових форм. Основні пропорції будови 

обличчя людини. Пропорційні особливості деяких видів тварин. 

Практична частина. Створення графічних композицій (див. Додаток А). 

 

8. Модифікація форм при створенні фантастичних образів і конструкцій 

(24 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості типових форм. Основні пропорції будови 

обличчя людини. Пропорційні особливості деяких видів тварин. 

Практична частина. Створення графічних композицій (див. Додаток А). 

 

9. Передавання плановості за допомогою тону (6 год.) 

 



Теоретична частина. Зображення глибини простору за допомогою планів 

(ближнього, середнього, дальнього). Явища наочної перспективи. Тон як градація 

світла (таблиця). 

Практична частина. Створення пейзажу в ахроматичній гамі (див. Додаток 

А). 

 

10. Особливості форм у стані спокою та в русі (12 год.) 

 

Теоретична частина. Основні пропорції та типові рухи людей, тварин. 

Практична частина. Зображення людей, тварин у стані спокою та в русі (див. 

Додаток А). 

 

11. Незвична точка зору (4 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості типових форм з незвичної точки зору 

Практична частина. Створення композиції (див. Додаток А). 

 

12. Ритм як засіб організації композиції. Цілісність, єдність змісту та 

форми (16 год.) 

 

Теоретична частина. Послідовність роботи над композицією. Різноманітні 

способи відображення головного в композиції за допомогою форми, величини, 

кольору. Взаємозв’язок композиційної будови з художньо-образною виразністю 

зображення. 

Практична частина. Виконання багатофігурних сюжетних композицій з 

передаванням характерних станів, рухів та загального настрою персонажів (див. 

Додаток А). 

 

13. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. «Міні-виставка». Перегляд та аналіз робіт, виконаних 

протягом року. Оцінювання. Завдання на літо. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

Учні мають знати: 

 особливості образотворчого мистецтва, його види; 

 різні техніки образотворчого мистецтва, правила користування художніми 

матеріалами та особливості їх застосування; 

 основні кольори та їхні особливості; 

 особливості «мови» (засобів виразності) образотворчого мистецтва; 



 послідовність розташування кольорів у спектрі для отримання нових кольорів 

та відтінків, відчувати і розрізняти тональні переходи, красу і своєрідність 

кольорової гами; 

 прийоми розташування предметів на площині; 

 способи відтворення простих предметів; 

 способи передавання будови, пропорцій, форми, об'єму предметів; 

 закони композиції; 

 

Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів мистецтва; 

 правильно користуватися художніми матеріалами та інструментами: олівцем, 

пензликом, фарбами (акварель, гуаш), пастеллю, вугіллям, тушшю; 

 застосовувати різні техніки, палітру виражальних засобів образотворчого 

мистецтва при створенні власної творчої роботи; 

 передавати колір предметів та кольорові співвідношення між предметами; 

 використовувати у роботі основні закони композиції; 

 користуватися законами лінійної перспективи; 

 створювати прості об'ємні форми.  

 малювати з натури, за уявою та фантазією 

 

Учні мають набути досвіду: 

 емоційної чутливості, здатності захоплюватися, дивуватися, радіти, 

спостерігати красу барв, передавати в малюнку свої враження; 

 роботи у різних техніках та прийомах образотворчого мистецтва; 

 створення власних творчих робіт; 

 самостійної роботи; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь у 

виставках та конкурсах. 
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ДОДАТОК А 

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ, ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА, 

ТЕХНІКИ ТА МАТЕРІАЛИ 

 

ПІДГОТОВЧА ГРУПА 

 
№ Навчальні завдання г

о

д. 

Орієнтовна тематика Техніка та 

матеріали 

1 Сприйняття багатств кольору. 

Чарівні фарби (знайомство з 

пензлем, фарбами, оволодіння 

навичками роботи) 

  Веселка 

 Прогулянки пензлика 

(«травичка», «блискавка», 

«хвилі», «будиночок равлика»)  

Гуаш 

гуаш 

2 Поняття «колір» 

Основні кольори та похідні 

  Квітуча галявина 

 Танок жовтих та синіх 

ялинок 

 

Гуаш 

акварель 

3 Змішування фарб 

Створення фактур 

Мазок                 

  Буревій 

 Бурхливе море 

 Падолист 

 Салют 

 Квітуче дерево 

 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

акварель, 

набризк 

4 Ускладнення палітри 

«Теплі» кольори 

«Холодні» кольори 

  На небі хмарки кучеряві 

 Туман і мжичка 

 Випав сніг на поріг 

 Родина сніговиків 

Гуаш 

 

Гуаш (пастель) 

Гуаш 

гуаш 

5 Емоційне сприйняття колірної 

гами 

Протиставлення 

  Сонячний ранок й дощовий 

вечір 

 Прохолодний та теплий 

день 

 Сумна пісня й веселий 

танок 

 Глечик, в якому живе добро 

чи зло 

 Ліс сумрачний, темний та 

ліс веселий, добрий 

Акварель «по – 

мокрому» 

 



6 Емоційне сприйняття ліній, 

плям 

Створення фактур графічними 

матеріалами 

  Мороз-художник 

 Акваріум 

 Світ комах 

 Казкові  чоловічки біля 

казкових будиночків (лінії 

енергійні  - спокійні) 

 Осінні дерева 

 Платтячко для ляльки 

Воскові крейди, 

акварель 

Акварель,туш,  

перо 

гелеві ручки 

(або туш, перо) 

 

 

Кольорові олівці 

фломастери 

7 Асоціативність різних художніх 

технік 

Розвиток уяви 

  Чарівне коло ( овал, 

квадрат, трикутник…) 

 Метелики 

 В країні Фантазії 

 

 Диво-пляма 

 

 Що б це могло бути 

(домалюй) 

Гуаш 

 

Монотипія з 

графічним 

доопрацювання

м 

Роздмухування 

ляпки 

В середині 

аркуша 

закріплено 

клаптик 

тканини… 

8 Виражальні можливості 

силуетів 

  Рука – пташка 

 Восьминіжка 

 Чудові квіти 

 

 

 Овочі (фрукти) на 

темному тлі 

 Дерева у вечірньому 

лісі 

Малювання 

рукою, 

пальцями, 

ребром долоні, 

кулачками 

(гуаш) 

 

гуаш 

 

Акварель, туш 

9 Ритм як засіб організації 

декоративної  композиції 

  Прикрашаємо 

килимок,рушничок, серветку 

 Пташки на гілках 

 Торт 

 Листівка з елементами 

народного розпису 

 Елементи писанкового 

розпису 

 Ескіз ялинкової  

іграшки 

Тонований 

папір, друк 

картопляними 

шаблонами 

Гуаш 

Гуаш (акварель) 

 

Воскові крейди 

(фломастери) 

 

гуаш  

10 Тематична композиція 

Побутова 

 

 

 

 

 

Казкова 

  Попали під дощик 

 В іграшковому магазині 

 З гірки на санчатах 

 Допомагаю мамі  

 Моя родина 

 У зоопарку 

 

Пастель 

Фломастери 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фантазійна 

За мотивами українських 

народних казок 

 Колобок 

 Рукавичка 

 Півник і двоє мишенят 

 

За мотивами казок народів 

світу, літературних казок 

 Курчатко (К. 

Чуковський) 

 Як троє кошенят до 

бабусі  в гості ходили (Ю. 

Ярмиш) 

 

 Мої кольорові сни 

 Зірки та планети  

 

Гуаш 

Гуаш 

 

 

За вибором 

 

 

 

 

Гуаш 

 

Гуаш 

 

За вибором 

Гуаш, набризк 

 

1 клас 

 
1 Сприйняття багатств кольору 

Основні й похідні кольори 

  Про що розповідають 

лісові красуні (маленька та 

велика, весела та зажурена 

ялинки) 

 Повітряні кульки 

 Подорож на повітряній 

кулі 

Гуаш 

 

 

 

Акварель 

гуаш 

2 Змішування фарб 

Створення фактур 

Мазок 

  Яким буває море 

 Заметіль 

 Дерева цвітуть 

 

 Узори природи 

 Обери собі корабель 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш, пензлик, 

поролон 

 Гуаш 

гуаш 

3 Ускладнення палітри 

«Теплі» кольори 

«Холодні» кольори 

  Стигле жито 

 Осіннє шелестіння 

 Зустріч сніговиків 

 Кити (дельфіни) в океані 

 Якого кольору сніг 

 Різдвяний янгол 

 Снігуронька 

 Палац Снігової Королеви 

 Подорож сонячного 

променя 

 Змії у пустелі 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

 

Гуаш 

гуаш 

4 Емоційне сприйняття колірної 

гами 

Протиставлення 

  Зимова ніч і літній день 

 Похмурий ранок й 

ласкавий вечір 

 Тиха й голосна музика 

 Бадьорість і втома 

 Впевненість та 

розгубленість 

Акварель 

Акварель 

 

Акварель 

Акварель 

Акварель 

 

 Гуаш 



 Добрий і злий флот 

 Мій веселий (сумний) 

клоун 

гуаш 

5 Емоційне сприйняття ліній, 

плям 

Створення фактур графічними 

матеріалами 

  Хвилі та кораблики 

 Настрій дерев у різну 

погоду 

 Мешканці лісу 

 Образ дерева 

 Хто живе у ставку 

 Двори у хуртовині айстр 

 Хто як себе прикрасив 

(панцир черепахи, луска риб, 

шкіра змії…) 

 Портрети друзів 

Фломастери 

Туш,перо 

 

Сепія,сангіна 

За вибором 

Воскові крейди, 

акварель 

 

Акварель, 

туш,перо 

 

За вибором 

 

6 Виражальні можливості 

силуетів 

  Пагоди 

 Хто сховався у ляпці 

 

 Овочі й фрукти на 

прилавку 

 Загадкове створіння 

(тварина або людина в русі) 

 

 Відліт птахів 

 На пташиному дворі 

 

 Кумедні тваринки 

 

 Багатоповерхівки 

Гуаш 

Роздмухування 

ляпки 

Гуаш 

 

Аплікація зі 

шматочків 

чорного паперу  

Туш, пензлик 

Акварель, туш, 

пензлик  

Друк картонною 

смугою 

Друк картонною 

смугою 

7 Ритм як засіб організації 

декоративної композиції 

Узгодження силуетної форми 

та декору 

  Каченята-чапенята 

 Вишиванка для Іванка 

 Фартушок для Марічки 

 

 Вітальна листівка з 

квітами 

 Писанкові орнаменти 

Групова робота 

Друк 

картопляними 

шаблонами 

 

Друк, розпис 

Змішана техніка 

(воскові крейди, 

акварель, туш) 

8 Тематична композиція 

цілісність, єдність змісту й 

форми 

Побутова 

 

 

 

 

 

 

Казкова 

 

 

  Я в майбутньому 

 Веселі клоуни на арені 

цирку 

 Тварини в цирку 

 Аквапарк 

 На дитячому майданчику 

 Улюблений куточок міста 

(прогулянки містом) 

 Ранок в селі 

 На фермі 

 За мотивами українських 

народних казок 

За вибором учнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

фантазійна 

 Ріпка 

 Котигорошко 

 Лисичка і журавель 

 За мотивами казок народів 

світу, літературних казок 

 Фарбований лис (І. 

Франко) 

 Космічні подорожі й 

пригоди 

 Прогулянка лінії 

(«Вітраж») 

 «Глока куздра штеко 

будланула бокра» 

 Пригоди олівців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольорові олівці 

 

2 клас 

 
1 Виражальні можливості кольору 

Ахроматичні та спектральні 

кольори. Контраст.  

 

  Телевізори чорно-білий 

та кольоровий 

 Чорне на білому, біле на 

чорному 

Гуаш 

 

Туш, біла гуаш 

2 Теплі та холодні кольори. 

Кольорові контрасти 

  День – ніч 

 Чорнобривці 

 Жоржини 

 Образи Води, Вогню 

 

 На верблюдах через 

пустелю 

 Пори року (осінь, зима) 

 Мешканці Півночі 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш (або 

акварель) 

 

Гуаш 

Гуаш (або 

пастель) 

Гуаш (або 

пастель) 

3 Гама кольорів. Створення 

певної колірної гами (веселої, 

ніжної або стриманої) 

  Схід (захід) сонця 

 Чарівні барви неба і 

землі 

 Сумний та веселий 

пейзаж 

 Хто кого (чого) боїться  

 Сумний – веселий образ 

(маска) 

 Капризна (слухняна) 

лялька 

 Ніжність та брутальність 

Акварель 

Акварель 

 

Акварель (або 

гуаш) 

За вибором 

 

Гуаш 

 

Гуаш 

 

Акварель (або 

гуаш) 

4 Гармонія споріднених кольорів. 

Відтінки. Нюанс. 

  У тропічному лісі 

 

 

 Бузкова імла 

 Рожева фантазія 

(натюрморт) 

 Акварель, 

воскові      крейди    

  Гуаш, поролон  

Гуаш                                       



5 Декоративна виразність 

кольору. Кольорові й тонові 

контрасти. 

  Місто вночі 

 

 

 Східний палац 

 

 

 Сузіря і планети 

 Декоративний 

натюрморт ( «Квіти у вазі», 

«Дари осені» , «В країні 

солодощів», «Фрукти») 

 Листівка з елементами 

традиційного розпису (Косів, 

Петриківка) 

Гратографія 

(кольоровий фон 

– темне 

покриття)   

Гратографія  

(холодний фон – 

тепле покриття)        

Гуаш, набризк              

 

Гуаш, тонований 

папір              

 

 

 

Гуаш (акварель) 

6 Декоративна насиченість 

силуетної форми (деталями, 

фактурою) 

  Палац з морозива (за Дж. 

Родарі) 

 Корабель, де святкують 

 

 Мій пухнастий 

улюбленець 

 

 

 Морозяні узори Гжелі 

(сервіз) 

 

Гуаш              

 

Акварель, 

воскові крейди           

 

Монотипія (або  

акварель по 

вогкій основі)         

 

Гуаш                   

7 Передавання форми та декору 

предметів і об’єктів графічними 

засобами.  

Лінія. Пляма. 

Ритм ліній, плям. 

 

  Перо дивовижного птаха 

 Розбишака-вітер 

 Прудкі ящірки 

 

 Піктографічний лист 

 

 Дахи, стіни казкових 

будинків (палаців, веж) 

 Реклама будматеріалів 

 

 Їдемо, пливемо, летимо 

 

 Транспорт майбутнього 

(минулого) 

 Полювання на мамонтів 

 

 Як люди живуть (чуми, 

юрти, вігвами, саклі, 

африканські хижки) 

 

 Буквиця 

 

 

 Абстрактна композиція 

(музичні асоціації) 

 

Кулькові ручки 

Туш, перо 

Графічні 

матеріали 

Графічні 

матеріали 

Фломастери 

(кулькові ручки) 

Графічні 

матеріали 

Туш, перо, 

тонований папір 

Акварель, туш, 

перо 

 

Туш, пензлик 

 

Кольорові  

(акварельні) 

олівці 

 

Графічні 

матеріали 

Туш, перо, 

щетинний 

пензлик 

 



 Історії про динозаврів 

 

 

 

 

Акварель, 

воскові крейди. 

8 Модифікація  форм при 

створенні фантастичних образів 

і конструкцій  

  Фантастичні рослини, дерева 

 Я познайомився з 

фантастичною твариною 

 Я можу все зачаклувати 

 Пригоди казкового героя 

за вибором  

учнів 

9 Ритм як засіб організації 

композиції. Цілісність, єдність 

змісту та форми 

  Старий паротяг (за Ю. 

тувімом) 

 Парад звірів 

 Працюємо та 

відпочиваємо з рідними 

 Місто мрій 

 Граємось у дворі 

 Цікава людина 

 Наш хор 

 Карнавал 

 

 На вокзалі 

 Аеропорт 

 Орнаменти писанки 

 

 Лотоси Нілу (рослинні 

орнаменти Давнього Єгипту) 

 Ілюстрація  ( «Збирала 

кроличка надвір кроленя») 

Колективна 

робота, гуаш 

Гуаш 

 

За вибором 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

За вибором 

Колективна 

робота, гуаш 

Гуаш 

Гуаш (або 

графічні 

матеріали) 

 

Гуаш 

 

 

Графічні 

матеріали 

 

3 клас 

 
1 Засоби художньої виразності у 

живопису.  Теплі і холодні 

кольори. Кольорові контрасти. 

  Стоять веселі соняхи у 

цвіті 

 Осінній букет 

 Жар-птиця 

 Синій птах 

 Образи Зими 

(Сніжинки, Віхола, Мороз) 

 

 Розваги дітей взимку 

Гуаш 

 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш 

Гуаш, тонований 

папір (або 

акварель, воскові 

крейди) 

 

гуаш 

 

2 Поняття «тон»   Пейзаж в 

ахроматичній гамі 

Гуаш чорна і біла 

3 Гама кольорів. Створення певної 

колірної гами (веселої, ніжної 

або стриманої) 

  Мій настрій 

 Композиції на вірші 

японських поетів (хоку) 

За вибором 

Монотипія з 

доопрацюванням 



 

 

 Пейзаж. Образ 

природи, що прокидається 

(за мотивами поезії Л. 

Українки) 

 Прикрашаємо плаття 

Весни 

 Добрий (злий), 

веселий (сумний) казковий 

герой 

 Композиції за 

мотивами міфів («Кербер у 

підземному царстві») 

 Таємниці старого 

парку 

(або акварель, 

туш, перо) 

За вибором 

 

 

 

 

Акварель, воскові 

крейди (або 

пастель) 

Гуаш 

 

Гуаш (або 

акварель, туш, 

перо) 

Гуаш  

4 Гармонія споріднених кольорів. 

Відтінки. Нюанс. 

  Темне на темному, 

світле на світлому 

 Ранковий натюрморт 

 Чарівник 

Смарагдового міста 

Гуаш 

 

Гуаш 

гуаш 

5 Декоративна виразність 

кольору. Кольорові й тонові 

контрасти 

  Місячна ніч 

 

 Пасхальні дзвони 

 Ескіз вітражу 

 Декоративний 

натюрморт («У бабусі на 

городі», «Екзотичні 

фрукти», « Спорт», 

«Іграшки», «Святковий 

хліб») 

 Декоративний пейзаж 

(за мотивами М. Тимченко) 

Гуаш (або 

гратографія) 

гуаш 

гуаш 

 

гуаш 

 

 

 

 

 

гуаш 

6 Декоративна насиченість 

силуетної форми (деталями, 

фактурою) 

  Розпис кухонної 

дошки (за мотивами 

петриківського розпису) 

 Кахлі (за мотивами 

косівського розпису) 

 Кумедні малюки 

(цуценята, кошенята, 

курчата) 

 Кудлатий пес 

 Вівця (коза) 

 Красень-півень (індик, 

павич) 

Гуаш (або акріл) 

 

 

Акварель, туш, 

перо 

Акварель по 

вогкій основі (або 

акварельні олівці) 

Гуаш 

Гуаш 

гуаш 

7 Передавання форми та декору 

предметів і об’єктів графічними  

засобами. Лінія. Пляма. Ритм 

ліній, плям. 

  Тече вода, не зна 

зупинки 

 Букет з сухих трав, 

квітів 

 Черепашки, мушлі 

 

 

Туш, перо 

 

Туш, перо 

 

Акварель, туш, 

перо 

 



 Автопортрет 

 Портрети друзів 

 

 

 Казковий палац 

 

 Комікси 

 Улюблена іграшка 

(машинка, паротяг, 

пароплав) 

 Родина звірів 

 Птахи взимку 

 Зебри 

 Мегаполіс 

 

 Світ дикої природи 

(жирафи, ягуари, тигри) 

Монохромна 

монотипія 

Кольорові олівці, 

(фломастери) 

 

Картонографіка 

 

Графічні 

матеріали 

 

 

 

 

Туш, перо, 

пензлик 

 

Сепія, сангіна 

 

8 Модифікація форм при 

створенні фантастичних образів 

і конструкцій. 

  Портрет – фантазія (за 

мотивами творчості 

Арчимбольдо) 

 Подорож у країну 

пригод 

 Карта скарбів 

 

 Природа невідомої 

планети (пейзаж, флора, 

фауна) 

 Бузиновий цар (за Л. 

Костенко) 

 

 Міфологічні 

персонажі 

 Фантастичне (казкове) 

місто (будівлі, транспорт, 

мешканці). 

 Місто майбутнього 

 Підводне місто 

 Літаючі конструкції 

 Загадковий дім 

 Про фах господаря 

розповідає дім 

 Композиції на теми 

прислів’їв та приказок 

Гуаш 

 

 

За вибором 

 

Тонований папір. 

Туш, перо 

 

Монотипія 

 

 

Гуаш 

 

 

За вибором 

За вибором 

 

 

За вибором 

За вибором 

Гуаш (або 

акварель) 

Графічні 

матеріали 

 

Гуаш 

9 Передавання плановості за 

допомогою тону 

  Мости з’єднали береги 

 

 Ілюстрації до віршів 

про природу 

Туш, перо, 

пензлик 

Гуаш (чорна, 

біла) 

10 Особливості форм у стані 

спокою та в русі 

  Полювання великих 

кішок 

 Ранкова гімнастика 

 Танцюють всі 

Сепія. Сангіна 

 

Туш,  пензлі 

Гуаш 



 Акробати на арені 

цирку 

 Забіг 

 

 Герої давнього світу 

(подвиги Геракла) 

 

За вибором 

Друк картонними 

кліше 

 

гуаш 

11 Незвична точка зору   Я літаю над містом 

 Я можу стати таким 

маленьким, що буду 

розмовляти з жуками та 

мишами 

 Хто відобразився у 

дзеркалі 

Акварель, туш, 

перо 

За вибором 

 

 

гуаш 

12 Ритм як засіб організації 

композиції. Цілісність, єдність 

змісту та форми. 

  На берегах Нілу (за 

мотивами настінних 

розписів Давнього Єгипту) 

 Панафінеї 

 Колядники 

 Продавці (квітів, 

фруктів, овочів) і покупці 

 Грай, музико, грай 

 Урочиста подія 

(весілля, хрестини, свято) 

 

 Орнаменти писанки 

 Давні образи у 

народному мистецтві 

 

 Козак- Мамай 

Гуаш 

 

 

 

Гуаш 

Гуаш 

 

Гуаш 

Гуаш 

 

Гуаш 

 

За вибором 

 

За вибором 

 

гуаш 

 

 



ХУДОЖНЄ ЛІПЛЕННЯ  

(1-3 КЛ.) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 3 роки навчання. 

Автор: Гомель О. Ю. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 На сьогодні до числа найбільш актуальних питань позашкільної освіти 

належить творчий розвиток особистості дитини. Актуальність навчальної програми 

пов’язана зі специфікою ліплення як особливого предмету, що навчає дітей 

просторово мислити, допомагає розвивати тримірне відчуття об’ємної форми і 

вміння добре відчувати та передавати об’єм у просторі художніми засобами. Саме 

тому вивчення технік, технології та засобів виразності художнього ліплення є 

важливою частиною реалізації художньо-естетичного напряму освіти, а також 

невід’ємною складовою комплексу предметів образотворчого та декоративно-

прикладного спрямування в школах та об’єднаннях гуртків художньо-естетичного 

профілю позашкільних навчальних закладів. 

 Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей. Створення навчальної програми обумовлено 

необхідністю пропедевтичного курсу на першому (початковому) рівні навчання в 

Школі образотворчого мистецтва (пропедевтика предмету «Скульптура» 

основного рівня навчання). Програма передбачає ознайомлення дітей з ліпленням 

та набуття ними елементарних навиків роботи зі спектром художніх технік, 

включає роботу в об’ємі і на площині як невід’ємну частину формування художніх 

компетентностей у різних видах скульптурної діяльності, створення необхідного 

фонду навчальних знань та вмінь в галузі образотворчого мистецтва.  

 Навчальна програма побудована на основі авторської програми «Художнє 

ліплення» (Програми шкіл допрофесійної підготовки Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; 

Наук.-метод. центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: 

Волин. обереги. – 2000. – 420 с.) з коригуваннями та доповненнями змістової 

частини. Навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. До програми внесено 

доповнення, що відображають зміни у тематиці окремих завдань, орієнтацію на 

системний творчий розвиток вихованців. Особливий акцент у змісті програми 

зроблено на дотриманні наступності та безперервності художньо-естетичної освіти 

у підготовці дітей в Школі образотворчого мистецтва Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді. В основу програми покладена ідея базової підготовки дітей 

як складової системи профільної освіти в Школі образотворчого мистецтва, 

спрямованої на розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності 



до сприймання і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій 

самореалізації та духовному самовираженні. 

 Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого та 

діяльнісного підходів. 

 Метою навчальної програми «Художнє ліплення» є створення умов для 

розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом вивчення техніко-

технологічних особливостей та засобів виразності художнього ліплення; 

формування художніх компетентностей, зокрема скульптурних: оволодіння мовою 

ліплення, художньо-практичною діяльністю, сприймання творів українського та 

світового мистецтва, сенсорної моторики, художньо-образного мислення та 

образної оцінки світу. 

 Завдання програми:  

 сформувати в учнів систему знань про художнє ліплення як вид мистецтва; 

 сприяти накопиченню теоретичних знань і творчих вмінь з основ художнього 

ліплення; 

 сформувати просторово-візуальну компетентність; 

 сформувати систему умінь застосовувати різні матеріали, техніки та прийоми 

ліплення, палітру виражальних засобів у відтворенні художньої форми; 

 розвинути відчуття пластичних можливостей матеріалу – глини, навчити 

передавати величину, узагальнювати форму, відтворювати характерну будову, 

особливості різних предметів, тварин, птахів, людей; виразність руху, динаміки, 

настрою; 

 розвинути образну уяву; фантазію, зорову пам’ять, оригінальність мислення та 

акуратність у роботі; 

 розвинути соціально-творчу активність з урахуванням вікових особливостей 

сприймання і мислення, здатність до творчості та потребу творчої діяльності в 

галузі художнього ліплення; 

 виховати естетичне ставлення до творів мистецтва, дбайливе ставлення та 

пошану до мистецьких традицій; 

 сприяти формуванню початкового досвіду аналізувати та інтерпретувати твори 

мистецтва відповідно до вікових можливостей; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти ранньому професійному самовизначенню. 

 Навчальна програма розрахована на учнів 1-3 класів (дітей 7 — 9 років), 

на 3 роки навчання (1 рік — 72 години, 2 рік — 72 години, 3 рік — 72 години), по 

2 години на тиждень. При розробці програми поєднані елементи різних способів 

побудови програм — лінійного та концентричного. Програма чітко структурована, 

дає можливість для розуміння учнями основ художнього ліплення, формування 

системи умінь та навичок застосовувати різні техніки та прийоми, а також засоби 

виразності художнього ліплення при створенні власної творчої роботи. Програма 

передбачає завдання трьох ступенів складності для 1, 2, 3 років навчання. 

Відмінними ознаками навчальної програми є те, що знання і навички, розвинуті в 

процесі навчально-творчої роботи є не самоціллю, а тільки засобом оволодіння 

мовою мистецтва. Програма спрямована на розвиток ініціативності, активності, 



самостійності, креативності, критичності у учнів і забезпечує реалізацію 

закладених у зміст програми ідей.  

 Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять, 

екскурсій, участь у конкурсах та виставках. Основою змісту теоретичної частини є 

вступні бесіди про зміст і завдання роботи, розкриття тем, інструктажі про 

послідовність та технологію виготовлення виробів. На практичних заняттях діти 

розвивають вже набуті та отримують нові уміння та навички в роботі з глиною. 

Виконання завдань передбачає міжвидову інтеграцію образотворчого мистецтва та 

міжпредметні зв’язки (образотворче мистецтво, початкові відомості з декоративно-

прикладного мистецтва).  

 На заняттях художнього ліплення першого року навчання учні знайомляться 

з пластичними властивостями матеріалу (глиною), набувають початкових знань, 

умінь та навичок з художнього ліплення. Протягом другого року навчання дитина 

активно включається в роботу і намагається самостійно працювати, але з 

допомогою вчителя. Рекомендується чергування різних технік ліплення (пластова, 

джгутова, скульптура малих форм, рельєф) для поглиблення навичок у створенні 

художніх образів засобами виразності матеріалу. Протягом третього року навчання 

основна увага приділяється розвитку творчої уяви та фантазії. Рекомендується 

проведення виставки дитячих робіт в кінці навчального року як результату 

засвоєння знань та формування умінь з художнього ліплення. Загальними 

принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез 

інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і 

поступовість викладення матеріалу. 

 Зміст програми забезпечує осмислення учнями базових навчальних завдань, 

формування просторово-візуальної компетентності, як складової художньої 

компетентності: простір як орієнтир в довколишньому середовищі та сприйняття 

об’єму; форма як в об’ємі, так і на площині (силует, частина і ціле, пропорції, 

конструкція, подібність, асоціативність); роль кольору та композиції для 

просторових форм; композиційна діяльність, що складається з трансформації 

виробу, перестановки об’єктів на площині і просторі, імпровізацій та інтерпретацій. 

 Розвиток творчих здібностей дитини передбачає враховувати вікові, 

індивідуальні, національні та культурні особливості, а також регіональні традиції, 

звернення до народної творчості, проникнення національним духом.   

 Потрібно заглиблюватись у розуміння змісту та суті мистецтва шляхом 

особистісно-емоційного сприйняття художньої інформації. Тому доцільним є 

використання у навчальному процесі якісних зразків творів художнього ліплення – 

у формі репродукцій, кращих творів учнів, педагогів, майстрів. Активному 

засвоєнню матеріалу і розвитку естетичної культури учнів сприятимуть 

відвідування виставок в музеях і галереях міста, участь у виставках Палацу дітей 

та молоді, міських та обласних виставках. 

 Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання 

творчих робіт, участь в конкурсах, виставках, підсумковий перегляд учнівських 

робіт Школи образотворчого мистецтва. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 



1 КЛАС 

 

№ 

з/п Зміст 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1.  Вступ. Найпростіші форми (кружка) 2 1 1 

2.  Осінній натюрморт (ліплення овочів 

та фруктів з натури) 
4 1 3 

3.  Декоративна пташка 4 1 3 

4.  Іграшка (по типу народних глиняних) 4 1 3 

5.  Мій улюблений казковий герой 4 1 3 

6.  Підводні мешканці 6 1 5 

7.  Новорічний свічник-хатка 6 1 5 

8.  Художній розпис робіт 4 1 3 

9.  Різдвяні образи (фігурка янгола) 4 1 3 

10.  Дивовижний світ тварин 4 1 3 

11.  Фантастична тварина 6 1 5 

12.  Веселий цирк (фігурка клоуна на 

пласті) 
4 1 3 

13.  Джгутова техніка 2 - 2 

14.  Подарунок мамі 2 - 2 

15.  Декоративний натюрморт 6 1 5 

16.  Світ навколо нас (вільна тема) 6 1 5 

17.  Художній розпис робіт 3 1 2 

18.  Підсумок 1 1  

Всього 72 17 55 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

2 КЛАС 

 

№ 

з/п Зміст 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1.  Вступ. Осінній натюрморт (об’ємно - 

просторова композиція) 
4 1 3 

2.  Домашні улюбленці (кіт та собака) 4 1 3 

3.  Метелик (робота на пласті за 

створеним ескізом) 
6 1 5 

4.  Архітектурна споруда 6 1 5 

5.  Казкові образи тварин 6 1 5 

6.  Новорічні образи (Дід Мороз та 

Снігуронька) 
4 1 3 



7.  Художній розпис робіт 6 1 5 

8.  Маска (рельєф) 8 1 7 

9.  Чудові риби (об’ємна робота з 

пласту) 
6 1 5 

10.  Декоративний птах (кругла 

скульптура) 
4 1 3 

11.  Іграшка (по типу народних глиняних) 6 1 5 

12.  Людина і праця (кругла скульптура) 8 1 7 

13.  Художній розпис робіт 3 1 2 

14.  Підсумок 1 1  

Всього  72 14 58 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

3 КЛАС 

 

№ 

з/п Зміст 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1.  Вступ. Рельєфне зображення овочів 

та фруктів 
4 1 3 

2.  Зооморфний посуд (змішана техніка) 6 1 5 

3.  Мій улюблений казковий герой 6 1 5 

4.  Декоративний натюрморт (рельєфна 

композиція) 
8 1 7 

5.  Художній розпис робіт 4 1 3 

6.  Скульптура малих форм (новорічна 

іграшка) 
6 1 5 

7.  Людина в народному костюмі 

(змішана техніка) 
8 1 7 

8.  Фантастична тварина (кругла 

скульптура) 
6 1 5 

9.  Цирк (фігурка клоуна) 8 1 7 

10.  Дивовижний світ природи 

(декоративна плакетка)  
10 2 8 

11.  Художній розпис робіт 5 1 4 

12.  Підсумок 1 1  

Всього  72 13 59 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1 КЛАС 



 

1. Вступ. Найпростіші форми (кружка) (2 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з особливостями ліплення 

найпростіших форм, технікою ліплення з пласту, інструментами та матеріалами, 

які будуть використовуватися в роботі. Інструктаж з техніки безпеки.  

Практична частина. Ліплення найпростішої форми (кружки) в техніці 

ліплення з пласту. 

На гігроскопічну тканину нанести маленькими шматками глину, скріпити 

шматки глини між собою, розкачати. Вирізати витягнутий прямокутник. Скрутити 

вирізаний прямокутник в формі циліндра і склеїти. Приклеїти дно і ручку. 

Матеріали. Глина, тканина, стеки, качалка, пензлик для клею. 

Зоровий ряд. Учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

2. Осінній натюрморт (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з основами роботи з натури, 

аналізом об’єму предметів, їх пропорцій при постійному порівнянні з натурою. 

Практична частина. Колективне ліплення (по двоє, троє) натюрмортів, 

створених з предметів простої форми (овочі, фрукти). Надання натюрмортам 

образної виразності. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

3. Декоративна пташка (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з особливостями узагальнення 

форми та її декоративним оздобленням, способами підкреслення та творчої 

переробки характерних особливостей натури згідно із природною пластикою та 

власною фантазією. 

Практична частина. Створення декоративного образу птаха, (стилізація 

хвоста, гребінця, крил, пір’я, оздоблення декоративними елементами). 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів М. Приймаченко, учнівські роботи з фондів 

Школи образотворчого мистецтва. 

 

4. Іграшка (по типу народних глиняних) (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з народною іграшкою як виявом 

естетичних смаків народу. 

Практична частина. Творча інтерпретація мотивів українського народного 

мистецтва при створенні народної іграшки. Самостійне створення учнями іграшки, 

оздоблення її узорами, наліпами та розписами. 

Матеріали. Глина, стеки, керамічні барвники, глазур. 

Зоровий ряд. Репродукції зразків васильківської, опішнянської, косівської, 

димківської кераміки. 



 

 

5. Мій улюблений казковий герой (4 год.) 

 

Теоретична частина. Розповідь про образи казкових героїв. Ознайомлення з 

можливостями моделювання образу та виявлення характерної форми, пози та руху 

персонажу.  

Практична частина. Створення роботи професійними засобами розминання 

матеріалу та ліплення об’єму пальцями з цілого шматка, не допускаючи складання 

окремих деталей. 

Матеріали. Глина, стеки, шлікер. 

Зоровий ряд. Учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

6. Підводні мешканці (імітація під вітраж) (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з можливостями відтворення 

характерних особливостей образів підводних мешканців.  

Практична частина. Створення художнього образу з виразними лініями 

силуету та відчуттям плавності лінійних форм. Створення малюнку образу 

підводного мешканця на підготовленому пласті, проклеювання основних ліній 

силуету нарізними смужками, підготовка роботи до випалу із застосуванням 

керамічних фарбників, глазурі та вітражного скла. 

Матеріали. Глина, шлікер, стеки, пензлики, керамічні фарбники, глазур, 

вітражне скло. 

Зоровий ряд. Учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

7. Новорічний свічник-хатка (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з методом ліплення декоративного 

свічника. 

Практична частина. Ліплення декоративного свічника у вигляді солом’яної 

хатки. Використання пластової техніки ліплення. Поетапне виконання нижньої та 

верхньої частини будівлі (враховуючи те, що кожна з них є самостійним 

елементом). Нанесення декору. 

Матеріали. Глина, стеки, тканина 

Зоровий ряд. Учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

8. Художній розпис (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з керамічними барвниками – ангобами, 

особливостями нанесення розпису, інструментами та матеріалами. 

Практична частина. Виконання початкових вправ з оволодіння навичками 

роботи з ангобами, самостійне експериментування з фарбами. Нанесення декору на 

одну з попередніх робіт. 

Матеріали. Керамічні барвники (ангоби), глазур, пензлі. 



Зоровий ряд. Репродукції: мотиви петриківського розпису, димківська 

іграшка, гжель. 

 

9. Різдвяні образи (фігурка янгола) (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з прийомами стилізації та узагальнення 

об’ємної форми. 

Практична частина. Моделювання основних елементів образу янгола 

(голова, руки, крила) на основі конусної пустотілої форми, зліпленої з пласту 

глини, що імітує тулуб янгола. 

Матеріали. Глина, стеки, качалка, тканина. 

Зоровий ряд. Репродукції керамічних виробів, учнівські роботи з фондів 

Школи образотворчого мистецтва. 

 

10. Дивовижний світ тварин (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з прийомами ліплення тварин за уявою, 

за зразками (скульптура малих форм), відтворенням образів тварин в статиці, русі, 

передавати їх характерну будову. 

Практична частина. Створення об’ємної форми методом витягування з 

одного шматка глини. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Роботи І. Чарушина, С. Ватагіна. 

 

11. Фантастична тварина (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення зі способом створення художнього 

образу дракону(агресивний, добрий, кумедний) різноманітними фактурами 

матеріалу. 

Практична частина. Робота в матеріалі з уточненням руху, пропорцій, 

положенням фігури в просторі. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

12. Веселий цирк (4 год.) 

 

Теоретична частина. Знайомство з поняттям цирк, арена, парад – але. 

Практична частина. Створення колективної композиції з образів циркових 

акторів та звірів. Діти створюють індивідуальні роботи в скульптурі малих форм, 

об’єднують їх в єдину багатофігурну композицію. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва на тему цирку, учнівські роботи з 

фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

13. Джгутова техніка (2 год.) 
 



Теоретична частина. Ознайомлення учнів з особливостями техніки 

джгутової кераміки. 

Практична частина. Виявлення основного характеру обраної об’ємної 

форми. Розминання, скатування пальчиками джгутів і поступове склеювання їх в 

об’ємну форму. 

Матеріали. Глина, шлікер, пензлик для клею. 

Зоровий ряд. Репродукції творів кераміки, виконаних у джгутовій техніці, 

учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

14. Подарунок мамі (2 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення з видами керамічних сувенірів, що 

можуть слугувати подарунком. 

Практична частина. Створення об’ємно-просторової композиції. 

Виготовлення сувенірів, художній розпис робіт. 

Матеріали. Глина, стеки, керамічні фарбники. 

Зоровий ряд. Роботи учнів. 

 

15. Декоративний натюрморт (імітація під вітраж) (6 год.) 
 

Теоретична частина. Навчити виявляти виражальні можливості силуетної 

форми.  

Практична частина. Створення декоративної композиції технікою імітації 

під вітраж. Ескізна композиція на папері, моделювання в матеріалі, підготовка до 

випалу (зачищання, глазурування, викладання вітражним склом).  

Матеріали. Глина, дощечка, стеки, керамічні фарбники, вітражне скло. 

Зоровий ряд. Роботи учнів. 

 

16. Світ навколо нас (вільна тема) (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення зі способами створення об’ємно-

просторової композиції на вільну тему. 

Практична частина. Самостійна робота в матеріалі. Аналіз учнівських робіт.  

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

17. Художній розпис робіт (3 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними етапами підготовки роботи 

до художнього розпису. 

Практична частина Підготовка роботи до художнього розпису (зачищення 

та замивання). Розпис роботи керамічними фарбниками. 

Матеріали. Ангоби, глазур, пензлі 

Зоровий ряд. Репродукції: мотиви петриківського розпису, димківська 

іграшка, гжель; учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 



18. Підсумок (1 год.) 

 

Теоретична частина. «Міні-виставка». Перегляд та аналіз робіт, виконаних 

протягом року. Оцінювання. Підготовка до загального перегляду школи 

образотворчого мистецтва. Завдання на літо. 

 

2 КЛАС 

 

1. Вступ. Осінній натюрморт (4 год.) 

 

Теоретична частина. Інструктаж з техніки безпеки. Ознайомлення з 

особливостями роботи з натури, відтворенням об’єму предметів для гармонійного 

композиційного поєднання, переданням особливості об’ємів, пропорцій та форм 

моделей при постійному порівнянні з натурою. 

Практична частина. Ліплення натюрморту із запропонованих предметів. 

Матеріали. Глина, стеки, дощечка. 

Зоровий ряд. Учнівські роботи з фондів Школи образотворчого мистецтва. 

 

2. Домашні улюбленці (кіт та собака) (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з ліпленням образів тварин по пам’яті, 

переданням особливості об’ємів, пропорцій та форм моделей. 

Практична частина. Робота в матеріалі, ліплення кота та собаки по пам’яті.  

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Роботи учнів з фондів. 

 

3. Метелик (робота на пласті за створеним ескізом) (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення зі стилізацією форми, наданням 

зображенню декоративного вигляду. 

Практична частина. Самостійна робота учнів над ескізами та в матеріалі. 

Створення ескізу-лекала, перенесення його на розкатаний пласт глини. Оздоблення 

роботи декором.  

Матеріали. Папір, олівець, ножиці, глина, стеки, тканина. 

Зоровий ряд. Роботи учнів з фондів. 

 

4. Архітектурна споруда (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення зі способами моделювання форми, 

залежно від пластичних можливостей матеріалу. Моделювання архітектурної 

споруди з використанням різних технік ліплення,  

Практична частина. Створення сувеніру у вигляді архітектурної споруди 

(наприклад: свічник «хатинка на курячій лапці», «казковий млин», солом’яна 

хатка). 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Роботи учнів з фондів. 



 

5. Казкові образи тварин (6 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення зі способами передавання емоційного 

стану казкових образів. 

Практична частина. Створення круглої скульптури малих форм, казкової 

тварини з цілого шматка глини. Акцентування виразності силуету, характеру. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів. 

 

6. Новорічні образи (Дід Мороз та Снігуронька) (4 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення з обрядовими традиціями. 

Практична частина. Ліплення образів Діда Мороза та Снігуроньки (круглої 

скульптури малих форм). Робота в матеріалі. Ліплення Діда Мороза та Снігуроньки 

з одного цільного шматка глини. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів. 

 

7. Художній розпис робіт (5 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з різноманітними прийомами 

художнього розпису глиняних виробів. 

Практична частина. Розпис виконаних протягом семестру робіт. Підготовча 

робота до розпису (зачищання, замивання), художній розпис. 

Матеріали. Керамічні фарбники, пензлі. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів. 

 

8. Маска (8 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з пропорційними відношеннями 

частин обличчя. 

Практична частина. Розробка ескізу і ліплення в рельєфі карнавальної 

маски, оздобленої розписним декором. Опрацювання найбільш вдалого ескізу в 

матеріалі. Розпис підсушеної роботи ангобами та глазур ями. Підготовка до випалу. 

Матеріали. Глина, стеки, пензлі, керамічні фарбники. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, масок, роботи учнів з фондів. 

 

9. Чудові риби (6 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з передачею характеру загальної 

силуетної форми, використанням різноманітних фактур в декоруванні фрагментів. 

Практична частина. Створення декоративного зображення риби в рельєфі. 

Підготовка пласту із глини. Вирізання виразного силуету, перетворення плоского 

зображення на рельєфне, надання йому декоративного змісту. 

Матеріали. Глина, стеки. 



Зоровий ряд. Зображення риб, репродукції творів мистецтва, роботи учнів з 

фондів. 

 

10. Декоративний птах (кругла скульптура) (4 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з етапами створення 

декоративного образу птаха в скульптурі малих форм.  

Практична частина. Ліплення птаха з цілого шматка глини. Узагальнення 

форми птаха. Використання різноманітних фактур для оздоблення декоративними 

елементами характерних особливостей птахів (хвіст, крила, гребінець, пір’я). 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Роботи М. Приймаченко, ілюстрації димківської іграшки. 

 

11. Іграшка (по типу народних глиняних) (6 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з характерними рисами виробів за 

мотивами народної творчості (васильківської, опішнянської, косівської, 

димківської кераміки). 

Практична частина. Створення народної іграшки (круглої скульптури малих 

форм) з допомогою ілюстративного матеріалу. Робота в матеріалі з використанням 

зразків народних іграшок. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Роботи М. Приймаченко, репродукції зразків васильківської, 

опішнянської, косівської, димківської кераміки. 
 

12. Людина і праця (кругла скульптура) (8 год.) 
 

Теоретична частина. Особливості відтворення постаті людини у русі, під час 

праці. 

Практична частина. Створення круглої скульптури малих форм, яка 

зображує людну під час праці. Визначення теми роботи, пошук характерного руху. 

Робота в матеріалі (бажано з цільного шматку глини). Зображення узагальненої 

форми образу людини.  

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів. 
 

13. Художній розпис робіт (3 год.) 
 

Теоретична частина. Опитування учнів щодо особливостей роботи з 

керамічними барвниками. 

Практична частина. Самостійна робота учнів над розписом глиняних 

творів. 

Матеріали. Ангоби, глазур, пензлі 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів. 
 

14. Підсумок (1 год.) 



 

Теоретична частина. «Міні-виставка». Перегляд та аналіз робіт, виконаних 

протягом року. Оцінювання. Підготовка до загального перегляду школи 

образотворчого мистецтва. Завдання на літо. 

 

 

3 КЛАС 

 

1. Вступ. Рельєфне зображення овочів та фруктів (4 год.) 
 

Теоретична частина. Інструктаж з техніки безпеки. Ознайомлення учнів з 

методами передачі об’ємної форми у рельєфі. 

Практична частина. Створення рельєфного зображення одного із 

запропонованих педагогом предметів. Робота учнів з натурою в матеріалі. 

Матеріали. Глина, стеки, тканина. 

Зоровий ряд. Роботи учнів з фондів Школи образотворчого мистецтва. 
 

2. Зооморфний посуд (змішана техніка) (6 год.) 
 

Теоретична частина. Опитування учнів щодо методів створення 

декоративних форм. 

Практична частина. Ліплення об’ємної декоративної посудини у вигляді 

фігури тварини, птаха, риби тощо. Узагальнення форми, підпорядкування 

творчому задуму, ліплення в матеріалі. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 

 
3. Мій улюблений казковий герой (6 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості створення об’ємної форми на основі 

образної уяви, виділення характерних рис персонажів. 

Практична частина. Створення об’ємного образу казкового героя. 

Удосконалення навичок ліплення з цілого шматка глини, не допускаючи складання 

та склеювання окремих деталей. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 
 

4. Декоративний натюрморт (рельєфна композиція) (8 год.) 
. 

Теоретична частина. Виявлення естетичні та пластичні якості 

співвідношення форм натюрморту. 

Практична частина. Розробка ескізу декоративного натюрморту та 

виконання його в рельєфі. Поступове ведення робота в матеріалі від дальнього до 

переднього планів (передній план має значно більшу висоту рельєфу). 



Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 
 

5. Художній розпис робіт (4 год.) 
 

Теоретична частина. Бесіда щодо способу та послідовності художнього 

розпису робіт. 

Практична частина. Розпис роботи з попередніх завдань, підготовка до 

випалу. Робота учнів над художнім розписом, глазуруванням. 

Матеріали. Пензлі для розпису, керамічні фарбники. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва. 
 

7. Скульптура малих форм (новорічна іграшка) (6 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями створення новорічної 

іграшки, використовуючи виражальні можливості об’ємної форми. 

Практична частина. Виконання завдання в глині із цілого шматка, 

оформлення декором. 

Матеріали. Глина, стеки, тканина. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 
 

7. Людина в народному костюмі (змішана техніка) (8 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення з різноманітними елементами 

народного костюму, використанням виражальних можливостей об’ємної форми, 

зображення постаті людини. 

Практична частина. Ліплення статичної постаті людини в народному 

костюмі. Використання пластової техніки для ліплення одягу людини. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, ілюстрації народного одягу 

українців, роботи учнів з фондів Школи образотворчого мистецтва. 
 

8. Фантастична тварина (кругла скульптура) (6 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення з використанням виражальних 

можливостей об’ємної форми, підкресленням образу оригінальною фактурою на 

глиняній поверхні. 

Практична частина. Моделювання об’ємного образу тварини, пошук 

потрібної фактури для оздоблення поверхні. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва, роботи учнів з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 
 

9. Цирк (фігурка клоуна) (8 год.) 



 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями моделювання об’єму з 

різних технік ліплення: пластової, ліплення з цільного шматку глини. 

Практична частина. Створення об’ємної постаті клоуна. Ліплення одягу 

клоуна з пласту, з’єднання з окремо виліпленими частинами тулуба (головою, 

руками, ногами). 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції зразків кераміки, роботи учнів з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

10. Дивовижний світ природи (декоративна плакетка) (10 год.) 
 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями створення на основі 

засвоєних навичок і умінь рельєфної композиції з визначенням взаємозв’язку 

елементів та відповідності оточенню, передаванням об’ємних форм у рельєфі 

згідно розробленої композиції. 

Практична частина. Ліплення у глині площини та перенесення на неї 

малюнку розробленої композиції. Вирізання з пласта фону і чіткий розподіл планів. 

Поступова прокладка в глині. 

Матеріали. Глина, стеки. 

Зоровий ряд. Репродукції зразків кераміки, роботи учнів з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

11. Художній розпис робіт, підготовка до випалу (5 год.) 
 

Теоретична частина. Бесіда про роботу з керамічними фарбниками. 

Практична частина. Розпис та підготовка до випалу роботи з попередніх 

завдань. Художній розпис, глазурування. 

Матеріали. Ангоби, глазур, пензлі. 

Зоровий ряд. Репродукції зразків кераміки, роботи учнів з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

12. Підсумок (1 год.) 

 

Теоретична частина. «Міні-виставка». Перегляд та аналіз робіт, виконаних 

протягом року. Оцінювання. Підготовка до загального перегляду школи 

образотворчого мистецтва. Завдання на літо. 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

 Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

 Учні мають знати: 

 Основні поняття про художнє ліплення та його характерні особливості як виду 

мистецтва;  



 пластичні можливості матеріалу художнього ліплення – глини 

 різні види, техніки, прийоми та способи ліплення та особливості їх 

застосування; 

 палітру виражальних засобів художнього ліплення;  

 прийоми збереження пластичності глини; 

 властивості та відмінності глин різних видів; 

 способи декорування поверхні керамічного виробу; 

 прийоми ліплення та декорування народної іграшки;  

 

 Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів художньої кераміки; 

 застосовувати різні техніки та прийоми, виражальні засоби художнього 

ліплення при створенні власної творчої роботи; 

 передавати величину, узагальнювати форму, відтворювати характерну 

будову, особливості різних предметів, тварин, птахів, людей; виразність руху, 

динаміки, настрою; 

 працювати з різними матеріалами і приладдям; 

 користуватися інструментами для роботи з глиною; 

 декорувати поверхню невипаленої; 

 виконувати розпис пензлем; 

 декорувати керамічну поверхню виробів ангобами і глазур ями; 

 формувати вироби з глини у різних техніках; 

 створювати виразні художні композиції; 

 

 Учні мають набути досвіду: 

 роботи у різних техніках та прийомах художнього ліплення при створенні 

роботи; 

 застосування палітри виражальних засобів ліплення при створення робіт; 

 створення власних творчих робіт з художнього ліплення; 

 аналізу та інтерпретації творів мистецтва, відповідно до вікових 

можливостей; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

 

 Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь 

у виставках та конкурсах. 
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МАЛЮНОК 

(4 -7 КЛАСИ) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 4 роки навчання. 

Автор: Пушкар Н. М. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Малюнок як основа реалістичного зображення, як навчальна дисципліна, 

особливо впливає на художньо-професійний розвиток дитини. Він широко 

застосовується у практичній діяльності спеціалістів різних професій і сприяє 

підвищенню їхньої кваліфікації. Малюнок – первинна фіксація творчого задуму 

людини, яка повинна володіти ним досконало. Саме тому малюнок – обов’язкова 

складова циклу профільних предметів не лише художніх, а і спеціалізованих 

загальноосвітніх шкіл художнього профілю. Предметне забезпечення шкіл 

естетичного виховання в позашкільних навчальних закладів також включає 

малюнок як один з основних предметів. Мета викладання малюнку полягає в тому, 

щоб навчити дітей бачити, розуміти та передавати тримірну форму на двомірній 

площині графічними засобами.  

Навчальна програма побудована на основі авторської програми «Малюнок» 

(Програми шкіл допрофесійної підготовки Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. 

центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. обереги. 

– 2000. – 420 с.). При складанні пропонованої програми був використаний досвід 

викладання образотворчого мистецтва в позашкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів (програми та методичні рекомендації). 

Пропонована навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. До програми внесено 

доповнення, що відображають зміни у тематиці та змісті окремих завдань. Основна 

увага при формуванні змісту програми приділялася забезпеченню системності, 

наступності та безперервності художньо-естетичної освіти при підготовці дітей в 

Школі образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. В 

основу програми покладена ідея базової академічної підготовки дітей в Школі 

образотворчого мистецтва як необхідної складової системи профільного навчання 

на основному та вищому рівні, спрямованої на розвиток особистісно-оцінного 

ставлення до мистецтва, здатності до сприймання і творення художніх образів, 

потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого та 

діяльнісного підходів. 

 Головною метою навчальної програми «Малюнок» є створення умов для 

розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом вивчення малюнку, а 



також забезпечення наступності у профільній підготовці дітей в Школі 

образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді.  

 Завдання програми:  

 сформувати систему уявлень та знань учнів про малюнок; 

 озброїти учнів знаннями з основ образотворчої грамоти; 

 удосконалити графічні навички та сприяти свідомому їх використанню при 

створенні художніх образів; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

образотворчого мистецтва, явищ художньої культури; 

 розвинути зорове сприйняття; 

 сприяти накопиченню теоретичних знань і творчих навичок з основ малюнку; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

образотворчої діяльності; 

 сформувати систему умінь застосовувати різні прийоми, виражальні засоби 

малюнку у відтворенні художньої форми; 

 сформувати практичні навички роботи з різними художніми матеріалами; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню; 

 виявити найбільш обдарованих учнів для продовження художньої освіти у 

вищих навчальних закладах. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 4-7 класу (10-

14 років), на 4 роки навчання, 284 год. (1 рік -72 год., 2 рік -72 год., 3 рік -72 год., 4 

рік -72 год.), по 2 години на тиждень.  

Навчальний процес базується на системі послідовного ускладнення 

навчальних завдань від простих вправ у проведенні ліній до зображення людини. 

Основними видами завдань програми «Малюнок» є закінчений навчальний 

малюнок з натури та начерки. Закінчений малюнок сприяє глибокому вивченню 

окремих правил і законів побудови реалістичного зображення, виробленню умінь і 

навичок працювати в певній послідовності, доводячи малюнок до закінчення. 

Начерки з натури розвивають уміння і навички бачити предмет в цілому, виділяти 

в ньому головне, пропускаючи другорядні деталі. Програмою передбачено 

розвиток таких розумових операцій учнів, як: порівняння (з баченими раніше або 

поряд розміщеними об’єктами), узагальнення (виявлення основних ознак), 

конкретизація (відшукування конкретних ознак даного об’єкта), абстрагування 

(уміння перетворювати бачену форму на абстрактну). У навчальному процесі 

необхідно враховувати психологічні особливості дітей. Психологічні особливості 

дітей середнього шкільного віку - критичне ставлення до себе і до довкілля, більш 

аналітичне ставлення до натури, інтерес до деталей, об'єму, просторового 

розташування речей дозволяє почати курс з малювання з ІV класу (10-11 років). На 

завданнях «площинного» характеру вони одержують основні навички з малюнка на 

простих прикладах, ознайомлюються з принципом навчальної роботи від 

загального до часткового, від часткового знову до загального, з наступним 

синтезом того і іншого. Перехід від площинного малювання до зображення об'ємів 

проходить поступово. Лінійна побудова дротяних каркасів, виконання світлотінню 



об'ємів геометричних тіл; зображення засобами світла і тіні, тону, форми простих 

побутових речей - такий шлях поступового накопичення знань у ІV класі. При 

цьому вихованці одержують перші знання про наочну перспективу на теорії тіней.  

У п'ятому класі вивчають побудову форми на нерухомій натурі з предметів 

побуту. Вони також вчаться зображувати предмети нечіткої, аморфної драпіровки. 

Продовжується засвоєння техніки графітного олівця, удосконалюється 

використання її можливостей, а також розвивається окомір учнів, уміння 

передавати пропорції предметів, їх об'єми. Учні вчаться за рахунок тону передавати 

простір та матеріальність предметів. У завданні «Букет» засвоюють техніку м'яких 

матеріалів та туші, а також вчаться творчо підходити до зображення натури. 

У шостому класі продовжується вивчення нерухомої натури, учні малюють 

більш складні натюрморти, гіпсові орнаменти, розетку глибокого рельєфу. Вчаться 

виконувати складну конструктивну побудову гіпсової розетки, застосовуючи свої 

знання з перспективи, а також малювання простих геометричних тіл. Вчаться 

передавати більш складні пропорції, при цьому продовжує розвиватися їх окомір, 

почуття пропорцій та гармонії. В натюрморті продовжують засвоювати техніку 

м'яких матеріалів (сангіна, вугілля, сепія тощо). Продовжується вивчення 

можливостей тонального малюнку, а також графічних зображальних засобів. 

У сьомому класі учні закріплюють набуті раніше знання та навички 

зображення речей у просторі, виявлення їх форми та матеріальності. Закріплюють 

та розширюють свої знання з перспективи, передачі тоном повітряної перспективи 

та глибини зображуваного простору. У цьому класі учні розпочинають вивчення 

такого значного та об'ємного розділу в академічному циклі, як малювання голови. 

Вивчають античні пропорції голови, вчаться виконувати конструктивну побудову 

та тональний розбір гіпсової маски. Приділяється особлива увага технічній грамоті 

виконання, виразності графічної мови. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. При створенні рисунка та 

оцінюванні виконаних робіт враховується композиційно правильне розміщення 

малюнка на аркуші паперу, передача пропорцій предмета, його конструктивна 

побудова, виявлення світлотінню форми предмета, художнє узагальнення малюнка. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання 

творчих робіт, участь в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться 

в кінці І та ІІ семестру під час загального перегляду учнівських робіт Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

ІV КЛАС 

 

№  

з/п 
Теми 

Кількість годин 
теоретичні практичні всього  

1.  Вступ. Перші поняття про малюнок і 

графічну мову 

1 3 4 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

1. Вступ. Перші поняття про малюнок і графічну мову (4 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття про малюнок - творчий і навчальний та 

засоби його створення: 

1. Бесіда про малюнок з показом презентацій, репродукцій, ілюстрацій. 

Різноманітність графічних матеріалів. 

2.  Інструктаж: Як сидіти, як заточувати олівець. 

Практична частина. Вправа на проведення ліній горизонтальних, 

вертикальних, паралельних. Поділення їх на пропорційні відрізки. Поняття про 

пропорції, співвідношення розмірів у природі. Приклад: людське обличчя. Зв'язати 

абстрактні вправи з кінцевою метою. 

Обладнання. Для вчителя: методичні таблиці, репродукції; 

  для учнів: папір, олівець. 

Матеріали. Папір, графітний олівець, розмір - 1/8 аркуша. 

 

2. Малюнок простих площинних геометричних фігур (6 год.) 

 

Теоретична частина. Закріплення навичок роботи олівцем та проведення 

ліній. Поняття про композиційне розміщення малюнка на площині паперу. 

Практична частина. Зображення квадрата у вертикальному, 

горизонтальному положеннях та під нахилом. Перспективне скорочення кола.  

Учні спостерігають перспективу квадрата на великій моделі, закріплюють набуті 

знання на своїх моделях, намагаючись побудувати перспективу квадрата, роблячи 

начерки з натури у чотирьох положеннях: 

 а) квадрат у натурі, розташований паралельно картині: 

 б) сторони горизонтально розташованого квадрата паралельні картині; 

 в) інші перпендикулярні (відгинається модель квадрата вниз). 

2.  Малюнок простих площинних 

геометричних фігур 

1 5 6 

3.  Перехід від малювання площинних фігур 

до об'ємних 

2 10 12 

4.  Начерки побутових речей, близьких за 

формою до геометричних тіл 

1 5 6 

5.  Поняття тону. Штриховка. Різновиди 

штриха 

1 3 4 

6.  Зображення гіпсових геометричних тіл 1 11 12 

7.  Перехід від об'єму білого до кольорового 1 13 14 

8.  Малювання геометричних тіл у різних 

ракурсах 

1 10 11 

9.  Підсумок  1 - 1 

 Всього 11 61 72 



Наскільки став вужчим квадрат і скоротилася дальня лінія, учні визначають на 

основі квадратного вирізу; 

 г) квадрат у вертикальній площині, перпендикулярний до картини. 

Повертаємо квадратну модель так, щоб та її частина, яка була внизу, знаходилася 

збоку; 

 д) щоб побудувати горизонтальний квадрат, у якого жодна із сторін не 

паралельна картині, будуємо кут з двома сторонами, а потім за допомогою точок 

сходу і інші сторони. Використовується окрема модель квадрата. 

Коло і круг. Різницю між ними вчитель демонструє на моделях у перспективній 

зміні кола відносно лінії обрію. Начерки з натури. Спочатку проводяться осі 

симетрії, потім еліпси. 

Обладнання. Картонна модель прямокутника (розміром, наприклад 150-200 

мм). З квадратом посередині. Дві бокові і верхню сторони квадрата вирізують. 

Велика модель у вчителя. Модель - квадрат фанерний з круглим вирізом і кругом, 

який закріплено на  горизонтальну вісь у діаметрі вирізу. Це вісь обертання круга 

у вирізі. 

Методична таблиця. 

Матеріали. Папір, олівець, розмір - 1/8 аркуша. 

 

3. Перехід від малювання площинних фігур до об'ємних (12 год.) 

 

Теоретична частина. Закріплення поняття: картинна площина, 

композиційне розміщення на площині. Зважаючи на психологію сприйняття, 

допомогти учням переключитися із сприйняття об'ємної форми на проекційну за 

допомогою таких засобів: 

 а) живе пізнання натури; 

 б) аналіз; 

 в) практика. 

Практична частина. Малюнок каркасної моделі куба («Акваріум») та 

циліндра.  

Куб нижче лінії горизонту. Легко намітити основні лінії та допоміжні до 

точки сходу їх на лінії горизонту. Допоміжні лінії та точки сходу допоможуть 

правильно зобразити перспективні зміни скорочених площин куба, а прозорість 

форми дасть можливість наочно побачити ступінь перспективних змін відносно 

лінії горизонту. 

Другий малюнок - циліндр з дроту або склянка. Учні мають можливість 

побачити, що скоротилося менше від отвору, бо знаходиться нижче від рівня очей, 

ніж отвір. Малюнок виконується нижче лінії горизонту в такій послідовності: 

визначають місце малюнка на аркуші паперу; потім проводять вертикальну лінію, 

яка буде віссю симетрії предмета, на цій лінії вгорі і внизу визначають висоту 

предмета, а лініями справа і зліва - ширину; визначають скорочення верхнього і 

нижнього кола, пам'ятаючи, що нижче скорочення менше, а тому вісь нижнього 

кола буде більшою, ніж верхнього; проводять великі осі кола і мають верхню і 

нижню основи. 

Обладнання. Каркасні та скляні моделі куба та циліндра. 

Матеріали. Папір, 1/8 аркуша, олівець. 



 

4. Начерки побутових речей, близьких за формою до геометричних тіл (6 

год.) 

 

Теоретична частина. Принципи застосування попередньо набутих учнями 

знань з побудови простих геометричних тіл при малюванні побутових речей. 

Практична частина. Конструктивна побудова предметів, близьких за 

формою до геометричних тіл (каструля, коробка, рулон паперу). 

Вправи робляться 20-30 хвилин. Предмети розташовані в різних положеннях. 

Штрих та світлотіні для побудови об'ємності речей. Розвиток навичок орієнтації в 

конструкції предметів та вмінні фіксувати кінцевий результат своїх спостережень. 

Матеріали. Графітний олівець, розмір 1/8 аркуша паперу або кілька паперів 

по 1/4 аркуша паперу. 

 

5. Поняття тону. Штриховка. Різновиди штриха (4 год.) 

 

Теоретична частина. Засвоєння технічних засобів створення тону. 

Практична частина. Завдання 1. Вправи: а) на тональну розтяжку олівцем; 

б) на різноманітність штриха. Смуга розбивається на квадрати. Учні виконують 

тональну розтяжку від світлого до темного, поступово заповнюючи штриховкою 

відповідного тону кожен з квадратиків. Необхідно слідкувати за якістю штриха. 

Завдання 2. «Конкурс перук». Малюнок двох зачісок з потиличної сторони. На 

форматі розташовують два овали («голови»). Учні продумують форму 

зачісок,намагаються зобразити їх різноманітними. Конкурс «перук» проводиться в 

кінці заняття, де оцінюється оригінальність, образність, виразність (досягається 

різноманітними штриховками та тональними градаціями.) 

Матеріали. 1/8 аркуша паперу, олівець. 

Обладнання. Методичні таблиці, репродукційний матеріал. 

 

6. Зображення гіпсових геометричних тіл (12 год.) 

 

Теоретична частина. Закріплення поняття про композиційне розміщення 

малюнка на площині. 

Практична частина. Конструктивний аналіз форми, передача ілюзії об'єму 

за допомогою тону. Тональний малюнок піраміди та конуса. 

Розмістивши на папері загальну форму гіпсової моделі, намітити її 

конструктивну основу. Об'єм форми - це сума площини. Конкретизуючи форму, 

враховувати явища перспективи. Наступний етап - градації світла. Конструктивні 

лінії в малюнку, що виражають форму предмета у той же час є межами світлотіні. 

Порівняти малюнок піраміди та конуса. 

Матеріали. Папір, олівець. 

Обладнання. Геометричні моделі, методичні таблиці, верхньо-бокове 

освітлення. 

 

7. Перехід від об'єму білого до кольорового (14 год.) 

 



Теоретична частина. Перехід від конструктивного малювання та виявлення 

об'ємної форми білих тіл до зображення тонального різноманітного світу речей. 

Зміни освітленості залежно від кольору. 

Практична частина. Малюнок натюрморту з двох простих предметів 

побуту, розташованих нижче обрію, контрастних за кольором, близьких до 

геометричних форм. Наприклад:  глиняний глечик, на плоскій білій тарілці рум'яне 

яблуко. Фон - сірий. Освітлення - верхньо-бокове, несильне. Ліплення форми 

світлотінню, передача локального тону предмета, виявлення простору. 

Матеріали. Графітний олівець, розмір - 1/4 аркуша паперу. 

Зоровий ряд. Репродукційний матеріал, взірці найкращих робіт дітей. 

 

8. Малювання геометричних тіл у різних ракурсах (11 год.) 

 

Теоретична частина. Переборення бар'єру несумісності існування 

тривимірних об'ємних предметів і зображення їх на двомірній площині. Відчуття 

площини паперу як глибини та сприйняття об'ємів у цьому просторі. 

Практична частина. Завдання 1. Лінійно-конструктивний малюнок 

геометричних гіпсових тіл у ракурсному положенні. Розташувати на картинній 

площині паперу ескізи предметів, що підкреслено лежать у перспективному 

скороченні. Рішення лінійно-конструктивне. 

Завдання 2. Малюнок предметів складної форми (глечик, пляшка, термос тощо). 

Кожна річ виконується у двох положеннях на одному аркуші. Після виконання 

малюнків з натури робляться начерки тих самих речей з пам'яті: 

Зоровий ряд. Репродукційний матеріал. 

Обладнання. Геометричні гіпсові моделі, методичні таблиці. 

Матеріали. Папір, олівець. 

 

9. Підсумок (1 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд робіт учнів за семестр. Оцінювання.  

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

V КЛАС 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
теоретичні практичні всього 

1.  Вступ 1 - 1 

2.  Малюнок рослин 1 12 13 

3.  Малюнок натюрморту з конкретних за 

формою предметів 

1 13 14 

4.  Малюнок однотонної світлої драпіровки 1 11 12 

5.  Натюрморт з 2-3 предметів з драпіровкою 1 15 16 

6.  Контрольне завдання - 15 15 



7.  Підсумок  1 - 1 

 Всього 6 66 72 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Актуалізація опорних знань. Завдання на семестр. 

Матеріали та інструменти. Техніка безпеки. 

 

2. Малюнок рослин (13 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості малювання природних мотивів (рослин). 

Техніка м'яких матеріалів (сангіна, вугілля тощо), техніка туші. Творчій підхід до 

зображення натури, передача настрою. 

Практична частина. Малюнок «Осінній букет». Учні виконують 

послідовно малюнок. У малюнку треба передати характер букета, його фактуру та 

об’єм. Створити певний настрій. 

Матеріали. Сангіна, вугілля, м'який олівець, туш, папір. 

 

3. Малюнок натюрморту з конкретних за формою предметів (14 год.) 

 

Теоретична частина. Натюрморт, його побудова в просторі і на площині, 

передача об’єму засобами світла і тіні, засоби передачі об'ємних предметів на 

двомірній площині. Особливості моделювання кулі. Поняття про рефлекс як 

зворотне освітлення частини тіла. Моделювання штрихом по формі. Узагальнення 

форм та зв’язок предметів у просторі. 

Практична частина. Натюрморт: гіпсова куля і відкрита коробка (світла), 

фон - сірий, гладкий. Освітлення верхньо-бокове, незначне. Конкретне 

протиставлення круглої та прямокутної форми. 

Матеріали. Графітний олівець, розмір 1/4 аркуша паперу. 

 

4. Малюнок однотонної світлої драпіровки (12 год.) 

 

Теоретична частина. Метод виконання малюнка з тіла, що не має чіткої 

геометричної форми. Вивчення конструкції драпіровки на основі її опорних точок 

та площин. 

Практична частина. Малюнок однотонної світлої драпіровки. 

Композиційне розташування об’єкта на аркуші, конструктивна побудова форми від 

загального до часткового і навпаки. Передача об’єму за допомогою світла і тіні. 

Драпіровка лежить на поверхні і трішки звисає через край. Виявлення форм 

(складок), їх структур, тих, що лежать на площині, та горизонтальне зображення 

звисаючих складок.  

Матеріали. Олівець графітний «М», «2М», розмір 1/4 аркуша паперу. 

Зоровий ряд. Репродукційний матеріал, роботи учнів. 



 

5. Натюрморт з 2-3 предметів з драпіровкою (16 год.) 

 

Теоретична частина. Знайомство з новим графічним матеріалом. 

Практична частина. Композиційне розташування на площині аркуша, 

конструктивний малюнок предметів, близьких до геометричних тіл.  

Основний предмет прямокутної форми. Наприклад: невеличка темна валіза із 

звисаючою драпіровкою. Поряд чоловічий капелюх або темний термос 

циліндричної форми. 

Матеріали. Графітний олівець «2М», розмір 1/4 аркуша паперу. 

Зоровий ряд. Репродукційний матеріал. 

 

6. Контрольне завдання (15 год.) 

 

Практична частина. Малюнок конструктивний із тональним вирішенням. 

Натюрморт (цеберко на табуретці, віник і ганчірка в кутку кімнати.  

Учні, вирішивши композицію, починають рухами олівця намічати загальний 

вигляд інтер’єру. Потім перевіряють малюнок з перспективи. Створюють лінійно-

конструктивний малюнок предметів, завершують завдання тональним розбором. 

Матеріали. Графічний олівець, папір. 

 

7. Підсумок (1 год.) 

 

Теоретична частина. Оцінювання контрольних завдань: рівня засвоєння 

теоретичних положень, уміння застосовувати їх в практичному малюванні з натури, 

техніки малювання олівцем, уміння послідовно виконувати малюнок, 

застосовувати тональну проробку при передачі об’єму та простору.  

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

VІ КЛАС 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
теоретичні практичні всього 

1.  Вступ 1 - 1 

2.  Натюрморт «Осінній» 1 16 17 

3.  Малюнок гіпсової розетки низького рельєфу 1 17 18 

4.  Натюрморт з гіпсовою розеткою 1 17 18 

5.  Контрольне завдання 1 16 17 

6.  Підсумок  1 - 1 

 Всього 6 66 72 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 



 

Теоретична частина. Актуалізація опорних знань. Завдання на семестр. 

Матеріали та інструменти. Техніка безпеки. 

 

2. Натюрморт «Осінній» (17 год.) 

 

Теоретична частина. Передача матеріальності предметів засобом «тону». 

Практична частина. Натюрморт «Осінній»: композиційне розміщення, 

конструктивна побудова, взаємозв’язок предметів, підкреслення головного, зв’язок 

з простором, матеріальність засобом «тону». 

Натюрморт складається з одного великого (решето, кошик) та декількох невеликих 

за розміром предметів (овочі, фрукти, гриби, тощо). Усього не більше 4-5 предметів, 

з додаванням невеликої простої драпіровки. Освітлення штучне, бокове, несильне, 

зосереджене на великому предметі. 

Матеріали. За вибором: м'який графітний олівець, вугілля, сангіна, сепія, 

чорна акварель, розмір - 1/2 аркуша паперу. 

Зоровий ряд. Репродукційний матеріал. 

 

3. Малюнок гіпсової розетки низького рельєфу (18 год.) 

 

Теоретична частина. Матеріальність гіпсу, освітлення, виконання 

ускладненої конструктивної побудови з застосуванням знань з перспективи. 

Практична частина. Малюнок простої гіпсової розетки низького рельєфу 

на гладкому сірому тлі. Сувора послідовність у роботі над малюнком, що 

відповідає основному принципу ведення роботи від загального до часткового і від 

часткового до загального: компонування, побудова, виявлення форми світлотінню, 

обробка і узагальнення форми тоном. 

Матеріали. Графітний олівець, розмір 1/4 аркуша паперу. 

Зоровий ряд. Репродукційний матеріал. 

 

4. Натюрморт з гіпсовою розеткою (18 год.) 

 

Теоретична частина. Різниця фактури та матеріальності гіпсу, тканини та 

інших предметів. 

Практична частина. Натюрморт з гіпсовою розеткою. Учні поетапно 

виконують малюнок (компонування, конструктивна побудова, робота тоном). 

Відтворюють просторове розташування предметів, передають пропорційне 

співвідношення. Завдяки проробці планів передають простір. Важливо, щоб у 

цьому завданні учні звернули увагу на передачу фактури гіпсу та інших предметів. 

Матеріали. Графітний олівець, олівець «Ретуш», папір. 

 

5. Контрольне завдання (17 год.) 

 

Теоретична частина. Методичне та послідовне ведення тонального 

малюнку. Етапи виконання: 

1.  Композиційне розміщення на площині аркуша. 



2.  Конструктивне вирішення форми. 

3.  Світлотіньове вирішення великої форми і вирішення головних тональних 

співвідношень. 

4.  Детальне пророблення форми тоном. 

5.  Узагальнюючий етап роботи над завершенням малюнка. Звернути увагу на 

передачу матеріальності предметів та проробку планів. 

Практична частина. Малюнок глибокого рельєфу з драпіровкою при 

контрастному освітленні. Намалювати рельєф, скомпонувавши, побудувавши та 

промоделювати малюнок фризу тоном. 

Матеріали. Графітний олівець, папір. 

 

5. Підсумок (1 год.) 

 

Теоретична частина. Підведення підсумків щодо отриманих знань про 

світлотінь і тон при передачі об’ємів в умовах простору. Перегляд та оцінювання 

контрольних робіт. Перевірка вміння дітей конструктивно мислити, сприймати 

складну конструктивну форму як суму простих геометричних тіл, уміння 

передавати тоном об’єм та простір, а також уміння передавати фактуру та 

матеріальність предметів.  

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

VІІ КЛАС 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
теоретичні практичні всього 

1.  Вступ  1 - 1 

2.  Пейзаж 1 6 7 

3.  Малюнок частини інтер’єру 1 13 14 

4.  Натюрморт з куточком інтер’єру  12 12 

5.  Малюнок капітелі 1 13 14 

6.  Пропорційні співвідношення частин 

обличчя. Малюнок гіпсової маски в трьох 

положеннях 

1 11 12 

7.  Контрольне завдання - 11 11 

8.  Підсумок  1 - 1 

 Всього 6 66 72 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Актуалізація опорних знань. Завдання на семестр. 

Матеріали та інструменти. Техніка безпеки. 



 

1. Пейзаж (8 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості передання лінійної і повітряної 

перспективи в пейзажі. 

Практична частина. Вирішити сюжет і композицію. Зосередитися на 

найхарактерніших особливостях місцевості, залучити до композиційного рішення 

найбільш типові деталі пейзажу. Композиційне рішення пейзажу треба починати з 

невеличких підготовчих начерків. У цих начерках потрібно зосередити увагу на 

головному, виділяючи основну ідею композиції, не вимальовуючи окремих деталей. 

Велике значення має вибір точки зору. Крім цього треба показати своє відношення 

до побаченого. Спочатку, ледь торкаючись паперу, намітити загальну схему 

розташування елементів пейзажу, також легко характер їх пропорцій. Потім можна 

перейти до грамотного побудування перспективи, поділивши малюнок на ряд 

перспективних планів. Звертати увагу на техніку роботи. 

Матеріали. Графітний олівець, вугілля, сангіна, папір. 

 

2. Малюнок частини інтер’єру (14 год.) 

 

Теоретична частина. Зображення часткового простору з перспективною 

побудовою. Перспектива лінійна та повітряна. Передача простору штрихом та 

світлотінню. 

 Практична частина. Зображення частини коридору або класу тощо.  

 Зоровий ряд. Репродукційний матеріал. 

 Матеріали. Графітний олівець, розмір - 1/4 аркуша паперу.  

 

3. Натюрморт з куточком інтер’єру (12 год.) 

 

Теоретична частина. Створення малюнка натюрморту складеного з 

предметів, різних за розміром, матеріалом, при електричному освітленні та 

складним просторовим розташуванням. 

Практична частина. Малюнок натюрморту з 3-4 предметів із драпіровкою 

на фоні куточка інтер’єру. Самостійна робота над натюрмортом. Намалювати 

натюрморт з 3-4 предметів при штучному освітленні, передати простір, у якому 

знаходяться речі, підкреслюючи красу постановки. 

Зоровий ряд. Репродукційний матеріал. 

Матеріали. Олівець, розмір 1/2 аркуша паперу. 

 

4. Малюнок капітелі (14 год.) 

 

Теоретична частина. Композиційне розташування на площині паперу. 

Конструктивний малюнок. Обробка світлотінню. 

Практична частина. Малюнок капітелі, що висить на рівні очей. 

Зоровий ряд. Репродукційний матеріал. 

Матеріал. Графітний олівець, розмір 1/2 аркуша паперу. 

 



5. Пропорційні співвідношення частин обличчя. Малюнок гіпсової 

маски в трьох положеннях (12 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з античними пропорціями голови, 

принципами конструктивної побудови та поетапністю виконання малюнка голови 

(маски). Побудова обличчя в різних поворотах, зображення складної форми в 

перспективному скороченні. 

Практична частина. Малюнок гіпсової маски в трьох положеннях. Три 

нариси голови на одному аркуші паперу: у фас, у 3/4, у профіль. Волосся гіпсової 

голови - узагальнено. Композиційне розташування, конструктивне побудування 

форми. Обробка за допомогою світла і тіні. 

Зоровий ряд. Репродукційний матеріал, роботи учнів. 

Матеріали. Графітний олівець, розмір - 1/2 аркуша паперу. 

 

6. Контрольне завдання (12 год.) 

 

Практична частина. Натюрморт з гіпсовою маскою на тему «Мистецтво», в 

яких включено не дуже складні предмети, пов’язані з тематикою натюрморту та 

драпіровки. Робота ведеться поетапно: композиційне розташування, конструктивна 

побудова, тональна проробка.  

Матеріали. Графітний олівець, папір. 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

Учні мають знати: 

 теоретичні основи, особливості графічної мови малюнка; 

 різні види та техніки малюнка та їх особливості, виражальні засоби малюнка;  

 закони лінійної та повітряної перспективи, перспективної побудови об’ємних 

тіл та предметів, 

 принципи компонування у форматі зображення мотиву. 

 Учні мають вміти: 

 працювати з різними графічними матеріалами і приладдям; 

 точно виконувати поетапну побудову предмета та передавати його об’єм за 

допомогою тону, передавати пропорції предмета; 

 володіти різноманітним штрихом, застосовувати різний характер штриха для 

передачі матеріальності; 

 володіти законами лінійної перспективи, використовувати знання з 

перспективних законів у практичному їх застосуванні; 

 узагальнювати малюнок; 

 передавати планами та тоном просторове враження; 

 правильно компонувати у форматі зображення мотиву; 



 у складній формі бачити прості геометричні фігури і гармонійно їх поєднувати, 

передавати пропорції і характер натури; 

 передавати рух, характер і пропорції зображуваних мотивів. 

 створювати образ, використовуючи знання, набуті за роки навчання. 

 застосовувати різні техніки та прийоми малюнка при створенні власної творчої 

роботи; 

Учні мають набути досвіду: 

 роботи у різних техніках малюнка; 

 роботи з різними графічними матеріалами ; 

 компонування мотиву у форматі, перспективної побудови; 

 створення власних творчих робіт з малюнка; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь 

у виставках та конкурсах. 
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ДОДАТОК А 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

 

 

ІV клас 

 

Високий рівень. Учень повинен продемонструвати володіння графічною 

мовою малюнка (проведення ліній: горизонтальних, паралельних, вертикальних, 

під нахилом, штрих). Продемонструвати відчуття пропорції (ділення лінії на 

відрізки). Уміти малювати коло та квадрат у перспективному скороченні. Уміти не 

тільки виконати, а й пояснити принципи побудови кола і квадрата в перспективі. У 

подальших завданнях учень повинен застосовувати ці попередньо набуті знання та 

навички в малюванні об'ємних тіл (циліндр, куб), простих побутових предметів. 

Учень уміє правильно розташувати в аркуші зображення, правильно передає його 

просторове розташування; уміє правильно побудувати предмет, передати його 

об'єм за допомогою тону, точно передаючи його пропорції, демонструючи 

культуру штриха. 

Достатній рівень. Учень добре засвоїв теоретичний курс. Уміє застосувати 

свої знання на практиці. Правильно передає пропорції та володіє засобами 

перспективної побудови елементарних предметів. Уміє передавати об'єм предмета 

за допомогою тону. Веде роботу послідовно. Але не зовсім правильно вміє 

композиційно вирішити аркуш. Не зовсім технічно виконує малюнок (штрих не 

передає матеріальності предмета). 

 Середній та низький рівень. Учень не в повному об'ємі засвоїв теоретичний 

курс. Погано володіє технікою малюнка (штрих накладається за формою, не 

передає матеріальності предмета). Виконує побудову малюнка неконструктивно, а 

намагається змалювати силует предмета. Робота ведеться непослідовно. Учень не 

вміє вибрати формат для зображення натюрморту. 

 

V клас 

 

Високий рівень. Учень демонструє вміння застосовувати попередньо набуті 

знання при роботі над предметами складної форми, уміє проаналізувати цю форму 

і звести її до поєднання простих геометричних об'ємів (циліндра, конуса, куба, кулі). 

Також повинні бути передані їх пропорції, точно виконана поетапна побудова 

предмета, знайдений його характер, та правильне просторове розташування. При 

тональній обробці учнем вирішується за допомогою світлотіні об'єм предметів, а 

також за допомогою відповідної проробки планів вирішується простір. Учень 

повинен продемонструвати володіння різноманітним штрихом, уміння 

застосовувати різний характер штриха для передачі матеріальності. Учень 



методично веде малюнок від цілого до деталі, від деталі до цілого. Уміє 

узагальнити малюнок. 

Достатній рівень. Учень уміє в роботі застосувати попередньо набуті знання 

в IV класі. Уміє сприймати складну форму як сукупність простих геометричних 

форм. Вдало передає пропорції предметів, але не вміє передати зв'язок між ними. 

Робить помилки в просторовому розташуванні. Уміє передати об'єм предметів за 

допомогою тону. Технічно виконує тональний малюнок (використовує різні види 

штриха, направленням штриха підкреслює об'єм), але не вміє точно знайти тонових 

відношень між предметами. 

Середній та низький рівень. Учень не завжди вміє застосувати знання, набуті 

під час попереднього року навчання. Робить помилки в конструктивній побудові 

предметів. Планово відчуває і не вміє передати взаємозв'язку між предметами в 

натюрморті. Користується одноманітним штрихом при передачі різних фактур. Не 

дотримується поетапності у веденні роботи. 

 

VІ клас 

 

Високий рівень. У шостому класі учні повинні продемонструвати володіння 

тональним малюнком гіпсових моделей, тобто вміти правильно скомпонувати у 

форматі зображення мотиву, поетапно виконати складну конструктивну побудову, 

передати характерні пропорції зображувальних предметів. Уміти проробити тоном 

плани, за цей рахунок передати просторове враження, уміти передати фактуру гіпсу 

(при роботі над рельєфом уміти передати тоном та лінією плани рельєфу). Також 

звертається увага на вміння учня передати об'єм за рахунок тону. Учень повинен 

володіти законами лінійної перспективи. При роботі над замальовками учень 

повинен уміти передавати рух, характер і пропорції зображуваних мотивів. 

Достатній рівень. На цьому етапі навчання учень вміє виконуючи тональний 

малюнок натюрморту з гіпсових муляжів, правильно композиційно розташовує 

малюнок. Але не зовсім досконало може тоном передати плани натюрморту. У 

роботі учень демонструє володіння законами лінійної перспективи. Але не завжди 

точно передає простір тону. 

Середній та низький рівень. Учень робить помилки у перспективній 

побудові простору. Не вільно володіє тоном і фактурою при зображенні дерев та 

будівель. Не вміє  виділити головного в малюнку пейзажу. В роботі над 

натюрмортом учень робить помилки в тональному вирішенні натюрморту. У 

зв'язку з цим натюрморт планово побудований неправильно і невиразно. 

 

VІІ клас 

 

Високий рівень. Учень демонструє володіння законами перспективи, 

технікою виконання малюнка. Створює образ, використовуючи знання, набуті за 

попередні роки навчання. Вдало використовує можливості матеріалу. У роботі над 

інтер'єром демонструє високий рівень просторового мислення. Уміє використати 

знання з перспективних законів у практичному їх застосуванні. У роботі над 

натюрмортом з куточком інтер'єру учень уміє просторово поєднати зображення 

натюрморту з перспективним зображенням інтер'єру. У малюванні капітелі вміє 



знайти гармонійне поєднання високої форми з маленькими геометричними 

формами, які її створюють, тонально та конструктивно. Малюнок гіпсової маски 

учень виконує конструктивно. Малює його, використовуючи знання побудови 

простих геометричних тіл. Уміє у складній формі побачити прості геометричні 

фігури і гармонійно їх поєднати, передати пропорції і характер натури. 

Достатній рівень. Учень технічно та послідовно виконує малюнок, але 

образне вирішення малюнка не зовсім вдале. При роботі над інтер'єром учень 

демонструє знання перспективи, але використовує не всі зображальні можливості 

матеріалу. У роботі над натюрмортом з куточком інтер'єру учень уміє просторово 

поєднати елементи постановки. У роботі над малюнком гіпсової маски учень 

проявляє певні здібності. Він вдало поєднує у своїй роботі знання побудови 

перспективи з тональною проробкою. 

Середній та низький рівень. На цьому рівні у виконанні роботи відчувається 

невпевненість та невдале використання технічних прийомів учнем. У роботі над 

інтер'єром при побудові лінійної перспективи учень не вміє пов’язати знання, 

отримані при перспективній побудові простих геометричних фігур з більш 

складною побудовою інтер'єрного простору. У роботі над гіпсовою маскою учень 

більше змальовує контур, ніж аналізує об'єм. 



КОМПОЗИЦІЯ 

(4 -7 КЛАСИ) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 4 роки навчання. 

Автор: Пушкар Н. М. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Композиція – один із базових та обов’язкових предметів в дитячій художній 

школі. Композиція синтезує в собі знання з живопису та малюнку, формує творчу 

уяву, розвиває художнє та образне мислення, допомагає виявити та розвинути 

індивідуальні здібності учнів. На уроках композиції діти вчаться розуміти мову 

мистецтва, а через неї - і його сутність.  

В основу роботи над композицією повинно бути покладено прагнення 

виховувати в учнів здібність не просто копіювати дійсність, а виражати власне 

ставлення до неї, тобто створювати художній образ, досягаючи виразності і 

цільності композиційної роботи. Композиція, як навчальна дисципліна, особливо 

впливає на художньо-професійний розвиток дитини. Вона широко застосовується 

у практичній діяльності спеціалістів різних професій. Саме тому композиція – 

складова циклу профільних предметів не лише художніх, а і спеціалізованих 

загальноосвітніх шкіл художнього профілю. Предметне забезпечення шкіл 

естетичного виховання в позашкільних навчальних закладів також включає 

композицію як один з основних предметів.  

Навчальна програма побудована на основі авторської програми «Композиція» 

(Програми шкіл допрофесійної підготовки Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. 

центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. обереги. 

– 2000. – 420 с.). При складанні пропонованої програми був використаний досвід 

викладання образотворчого мистецтва в позашкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів (програми та методичні рекомендації). 

Пропонована навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. До програми внесено 

доповнення, що відображають зміни у тематиці та змісті окремих завдань. В основу 

програми покладена ідея базової академічної підготовки дітей в Школі 

образотворчого мистецтва як необхідної складової системи профільного навчання 

на основному рівні, спрямованої на розвиток особистісно-оцінного ставлення до 

мистецтва, здатності до сприймання і творення художніх образів, потреби в 

художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні. Пропонована 

програма побудована на основі особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Головною метою навчальної програми «Композиція» є створення умов для 

розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом вивчення основ 



композиції, забезпечення наступності та системності у профільній підготовці дітей 

в Школі образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді.  

Завдання програми:  

 сформувати систему уявлень та знань учнів про композицію; 

 озброїти учнів знаннями з основ композиції; 

 удосконалити вміння вести композиційні пошуки та сприяти свідомому їх 

використанню при створенні художніх образів; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

образотворчого мистецтва, явищ художньої культури; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

образотворчої діяльності; 

 сформувати систему умінь застосувати знання та вміння, набуті на уроках 

живопису та малюнку, в навчальних композиціях; 

 сформувати практичні навички роботи з різними художніми матеріалами; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню; 

 виявити найбільш обдарованих учнів для продовження художньої освіти у 

вищих навчальних закладах. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 4-7 класу (10 

— 14 років), на 4 роки навчання, 296 год. (1 рік -72 год., 2 рік -72 год., 3 рік -72 год., 

4 рік -72 год.), по 2 години на тиждень.  

В четвертому класі учні починають оволодівати теоретичними знаннями з 

композиції. Вони знайомляться з законами побудови картинної площини, 

основними композиційними засобами виразності, вивчають такі поняття як «лінія», 

«пляма», «рама» та інші. Учні більш детально знайомляться з поняттям ритму як в 

природі, так і в мистецтві. Вони вчаться сприймати навколишній світ через образи. 

Отримують перші навички в замальовках з натури та використанні їх в своїх 

творчих композиціях, розвивають власний творчий потенціал. 

Частина завдань в четвертому класі повинна бути пов'язана з декоративно-

прикладним мистецтвом (орнамент, витинанка). Велике значення тут має 

знайомство з народним українським мистецтвом, що дає чудові взірці для 

засвоєння основних законів створення декоративних робіт і формує духовний світ 

дитини у спілкуванні з витоками художньої національної свідомості. 

В п'ятому класі на протязі навчального року діти засвоюють таке ґрунтовне за 

змістовністю поняття як «контраст». Вони знайомляться з різновидами контрасту: 

тональний контраст, колірний контраст, контраст ритмів, величин і т.д. Вчаться 

застосовувати ці знання в своїх творчих композиціях. Необхідно розвивати творчий 

потенціал учнів, творче емоційне ставлення учнів до кожного завдання. Цьому 

сприяють окремі завдання, які проводяться в формі гри. 

В шостому класі продовжується формування образного мислення учнів, 

художнього сприйняття ними навколишнього світу. Діти вчаться творчо 

працювати над композицією, де необхідно виконуючи замальовки з натури. 

Протягом року учні знайомляться з такими головними композиційними засобами 

як «статика та динаміка» та «виділення головного». Вони вчаться розкривати тему 



через динамічну структуру композиції, розвивають асоціативне мислення, 

освоюють техніку «колаж». 

В сьомому класі учні знайомляться з такими важливими темами як «Людина і 

простір» та поняттями «цілісність» та «єдність» на основі гармонії та 

співпідпорядкованості. Учні знайомляться з різними засобами побудови простору, 

вчаться створювати образ за допомогою середовища. В старших класах 

посилюються вимоги до професійного ставлення до роботи. Довготривала 

підготовча робота ведеться над кожним ескізом. Все більше уваги приділяється 

образному мисленню. Учні до кожного завдання добирають необхідний 

допоміжний матеріал, роблять начерки та замальовки з натури і інтерпретують це 

все в своїх творчих роботах.  

Викладання композицій пов'язане з усією практичною роботою з малюнку та 

живопису. Дуже важливо в навчальних композиціях застосувати знання, набуті на 

уроках живопису та малюнку. Робота над композицією ведеться з постійним 

зростанням складності завдань. Необхідно врахувати в роботі вікові особливості 

дитини: молодшим дітям властива перевага емоційного сприйняття, для підлітків 

характерний інтенсивний інтелектуальний розвиток. Тому теми і завдання 

композиції повинні враховувати рівень розвитку учнів і відповідати віковим 

особливостям їх сприйняття дійсності. Необхідно намагатися зберегти в дітях 

якості, властиві молодшим школярам - свіжість, безпосередність сприйняття, 

емоційне ставлення до зображуваного. Дуже важливо навчити дітей вміти 

знаходити теми для композиції в повсякденному житті. В роботі над композицією 

необхідно ознайомити учнів з різноманітністю технік виконання, матеріалами, що 

стимулює інтерес до процесу зображення і розвиток творчої активності. Важливо 

привчити учнів замальовувати свої спостереження в блокнот. При роботі над 

ескізом необхідно аналізувати виконану учнем роботу та шукати шляхи 

удосконалення ескізу. Саме тут, на конкретному прикладі, важливо пояснювати 

закони композиції. Рекомендується домашнє завдання (це може бути збір 

допоміжного матеріалу). В кінці кожного завдання необхідно обов'язково 

організовувати обговорення робіт учнів, в якому повинні приймати участь і самі 

учні. 

Орієнтовні етапи роботи над композицією: 

• тема; 

• завдання; 

• композиційні пошуки; 

• збір допоміжного матеріалу, замальовки з натури; 

• аналіз зібраного матеріалу і повернення до роботи над ескізом з 

використанням цього матеріалу (можлива робота над колористичним рішенням, 

особливо в старших класах). 

Основна робота виконується по затвердженому педагогом ескізу. При 

загальній темі, завданнях і загальних вимогах робота з учнями повинна бути 

індивідуалізована. Виявлення і розвиток особливостей кожного учня, його 

максимальний творчий розвиток – основна мета педагога. Навчаючи дітей, 

необхідно давати їм теоретичну систему. Але теоретичні положення можуть бути 

зрозумілими і засвоєними учнями тільки тоді, коли вони перевіряються в 

практичній роботі. 



Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання творчих робіт, участь 

в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться в кінці І та ІІ семестру 

під час загального перегляду учнівських робіт Школи образотворчого мистецтва. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

ІV КЛАС 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1.  Вступ 2 2 - 

2.  Організація площини картини. 

Композиційна рівновага 
16 

1 15 

3.  Образне сприйняття 

навколишнього світу 
14 

1 13 

4.  Ритми в природі та мистецтві. 

Орнамент 
18 

2 16 

5.  Симетрія та асиметрія 10 1 9 

6.  Вільна тема 10 - 10 

7.  Підсумок 2 2 - 

Всього 72 9 63 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Інструктаж з техніки безпеки. Основні 

поняття про композицію. 

 

2. Організація площини картини. Композиційна рівновага (16 год.) 

 

 

Теоретична частина. Основні композиційні засоби виразності. Сприйняття 

площини картини, її організація за допомогою композиційної рівноваги. 

Ознайомча бесіда про елементарні засоби композиції. Поняття «пляма», «лінія», 

«вага», «рама».  Ритм ліній, плям, вага плям - головні виразові засоби композиції; 

що від зміни їх розташування в аркуші змінюється і зміст композиції. Гармонійне 

сприйняття площини картини, її організація досягаються за допомогою 

композиційної рівноваги - тобто тоді, коли всі елементи композиції знаходяться в 

гармонійному співвідношенні. Поняття «рами», яка обмежує зображення, і створює 



в середині особливий світ, простір, робить зображуване річчю іншого простору 

(наприклад, простору інтер'єру). 

Зоровий ряд. Репродукції майстрів живопису та графіки (Г. Нарбут, 

О.Мурашко, Т. Яблонська, Ф. Леже, Рембрандт). 

Практична частина. Завдання 1. Закомпонувати в аркуші пляму, 

враховуючи її вагу, розмір та орієнтацію. Закріпити попередньо засвоєні знання, 

освоїти техніку колажу. Вміти виділити характерні ознаки зображуваного. 

Правильно розташувати в аркуші випадкову пляму (кляксу). Перетворення плями 

в конкретне зображення, залежно від асоціації, викликаної цією плямою (птахи, 

тварини, рослини, предмети та ін.). Робота виконується одним кольором.  

Матеріали. Папір, гуаш, туш, пензлі.  

Техніка. Графіка. 

Завдання 2. Тематична композиція «Диво - звірі». При виконання завдання, 

працюючи над композицією, йти не від контуру, а від кольорової плями. Виконання 

завдання одразу пензлем та фарбами, без попереднього малюнку олівцем, для 

відчуття певної свободи в роботі фарбами.  

Матеріали. Акварель, пензель, папір.  

Техніка. Акварельний живопис.  

Завдання 3. Тематична композиція «Райський сад», «На морському дні», «По 

дорозі з хмарами». Знайомство з технікою колажу, що дає певну свободу при 

композиційних пошуках. Прямо на аркуші паперу, вирізаючи плями певної 

конфігурації, ведуться пошуки композиції. По різному розташовуються в форматі 

кольорові шматочки, в залежності від творчої уяви.  

Матеріали. Кольоровий папір, тканина, клей, ножиці, шнур, тасьма. 

Техніка. Колаж. 

 

 

3. Образне сприйняття навколишнього світу (14 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття «образ», «образне сприйняття світу». 

Ознайомлення з тим, як вирішували це завдання майстри мистецтва. Відтворення 

обмеженими засобами образної характеристики природного мотиву, тобто образне 

вирішення теми. 

Художній твір - це не копія дійсності, а ставлення художника до неї. 

Це - художній образ дійсності, створений за допомогою виразності і цілісності 

композиційного рішення. Все в природі має свій характер, тому зображуючи 

певний природний мотив, не треба копіювати його. Необхідно через малюнок 

виразити своє ставлення до натури, тобто створити художній образ (веселе дерево, 

самотній будинок, хвора собака та ін.). Тому один і той самий природний мотив 

виглядає зовсім по-різному в роботах різних художників, оскільки в своїх роботах 

вони передають власне світосприйняття через зображення різних мотивів. 

Зоровий ряд. Репродукції робіт видатних майстрів живопису.  

Практична частина. Завдання 1. «Портрет» предмету. Зображення образів 

предметів в крупному масштабі. За допомогою кольору та деталей силуету 

виявлення образної характеристики. Вирішення не тільки композиційних задач, а і 

вираження власного ставлення до зображуваного через колір. 



Матеріали. Гуаш, пензель, туш, перо, олівець.  

Техніка. Змішана.  

Завдання 2. Виготовлення творчих листівок або прикрас.  

Матеріали. Кольоровий папір, тканина, клей, гуаш, ножиці.  

Техніка. Колаж, аплікація.  

 

4. Ритми в природі та мистецтві. Орнамент (18 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з ритмом як важливим засобом 

композиційної організації в усіх видах мистецтва. Ритм, як закон, який має місце в 

усіх проявах природи та всіх видах образотворчого мистецтва. Різні види ритму 

(регулярний, нерегулярний). Засвоєння поняття ритму шляхом вивчення 

природних ритмів (прогулянка, бесіда, прослуховування музики). Під час 

прогулянки акцентування уваги на ритмі листя, гілок, стовбурів. Прослуховування 

музики з характерними ритмами. Закономірності побудови орнаменту та народна 

творчість. Народний орнамент. Ритміка орнаменту, його зв'язок з природними 

мотивами. Символізм орнаменту. Символізм кольору. 

Зоровий ряд. Репродукції майстрів живопису (І. Падалка, П. Глущенко, Н. 

Пуссен). Український орнамент (Чернігівщини, Полтавщини, Полісся). Сучасний 

орнамент, орнаменти народів світу. 

Музичний ряд. Записи музики з різними характерними ритмами.  

Практична частина. Завдання 1. Замальовки природних матеріалів: кора 

дерева, камінці, листя і ін. Творче опрацювання природних ритмів і застосування 

їх у композиції. Виділення елементів ритму, характеру їхнього чергування, 

повторів. Заповнення площини узагальненим ритмовим фактурним малюнком. 

Доведення композиції до орнаментального звучання. 

Матеріали. Папір, олівець, туш, перо, пензлик. 

Техніка. Графіка. 

Завдання 2. Фрагмент набивної тканини. Виконання орнаментальної 

композиції за допомогою штампів (кліше), виготовлених на основі замальовок 

рослин, в 2-3 кольори.  

Матеріали. Гуаш, штампи, тканина.  

Техніка. Набивна тканина. 

Завдання 3. Орнамент для рушника, писанки, тарелі. Використання роботи з 

натури (замальовки природних матеріалів) в творчих композиціях.  

 

5. Симетрія та асиметрія (10 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з поняттям «симетрія» та «асиметрія». 

Поняття силуету, поняття «симетрія», «асиметрія», умовної трактовки форми, 

продиктованої матеріалом. Симетрія та асиметрія як композиційні засоби в 

організації зображувальної площини. «Симетрична» та «асиметрична» композиція. 

Роль симетрії в передачі статики, та роль асиметрії в динамічній композиції.  

Зоровий ряд. Репродукції, роботи учнів, орнаменти; Т. Бойчук «Яблуня»; 

твори Г. Собачко-Шостак, П. Глущенко, П. Хоми. 



Практична частина. Завдання 1.  Витинанка. Симетрична композиція 

«Диво-дерево», «Вазон». Техніка аплікації, з застосуванням витинанки, як деталі 

цілої композиції. Вирізування з паперу певних силуетів, без попереднього малюнку, 

наклеювання їх на тонований папір. 

Матеріали. Кольоровий папір, клей, ножиці, пензлик. 

Техніка. Витинанка. 

Завдання 1. Декоративна асиметрична композиція «Пори року». Матеріали. 

Кольоровий папір, клей, ножиці.  

Техніка. Аплікація.  

 

6. Вільна тема (10 год.) 

 

Практична частина. Завдання 1. Тематична композиція. Теми «Весна», 

«Цирк», «Театр», «В світі Казки». Виконання декількох варіантів композиційних 

пошуків, використання засвоєних композиційних засобів. Вибір кращого ескізу, 

добір відповідної техніки виконання, яка найбільше відповідає розкриттю 

створюваного художнього образу. Консультації та поради педагога в процесі 

роботи. 

Матеріали. Гуаш, папір, туш, перо, олівець, пензлик, кольоровий папір. 

Техніка. Змішана. 

 

 

6. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд робіт учнів за семестр. Оцінювання.  

 

 

V КЛАС 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
теоретичні практичні всього 

1.  Вступ  2 - 2 

2.  Контраст в природі та мистецтві. Силует 1 9 10 

3.  Тональний контраст 1 7 8 

4.  Колірний контраст, колірний акцент 1 9 10 

5.  Контраст теплого і холодного - 6 6 

6.  Контраст величин - 8 8 

7.  Контраст ритмів - 8 8 

8.  Контраст лінії та плями - 8 8 

9.  Контраст фактур та текстур 1 11 12 

10. Підсумок 2 - 2 

 Всього 6 66 72 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 



1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Матеріали та інструменти для роботи на рік. 

Інструктаж з техніки безпеки.  

 

 

2. Контраст в природі та мистецтві. Силует. (10 год.) 

 

Теоретична частина. Закріплення поняття композиційної рівноваги, ритму, 

силуету. Ознайомлення з виразовими можливостями силуету, розповідь про театр 

тіней, про грецькі чорнофігурні вази і т.п. Елементи гри: демонстрація гри тіней за 

допомогою свічки. 

Зоровий ряд. Репродукції, роботи учнів з фондів Школи образотворчого 

мистецтва. 

Практична частина. Завдання 1. Копія пензлем та тушшю фрагменту однієї 

з силуетних композицій Г. Нарбута, грецьких силуетних зображень. 

Матеріали. Туш, папір, пензель. 

Техніка. Графіка. 

Завдання 1. Виготовлення фігурок персонажів до казки для театру тіней. 

Створення ескізів до обраного персонажу одразу пензлем, як і в попередньому 

завданні. Виготовлення фігурок за ескізами. Розігрування вистави з переміщенням 

на екрані фігурок і створенням водночас композиції на екрані.  

Матеріали. Клей, папір, ножиці, картон, туш, пензель.  

Техніка. Графіка.  

 

3. Тональний контраст (8 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з поняттям тонального контрасту, 

пошуком рівноваги тонального контрасту. Темне на світлому, світле на темному, 

темне на темному, світле на світлому. 

Зоровий ряд. Репродукції майстрів мистецтв. 

Практична частина. Завдання 1. «Білий кіт на снігу», «Чорний кіт на 

снігу», «Білий пес вночі». Організація площини аркуша за принципом рівноваги 

чорного та білого, та нюансу.  

Матеріали. Гуаш, туш, аплікація з чорного та білого паперу.  

Техніка. На вибір. 

 

4. Колірний контраст, колірний акцент (10 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з поняттями «колірний акцент» та 

«колірний контраст». Виявлення головного та другорядного в композиції. 

Елементарне поняття колірного акценту.  

Практична частина. Завдання 1. Творчий натюрморт «З бабусиної скрині», 

«Натюрморт художника», «Різдвяний натюрморт». Відповідний добір предметів до 

кожної теми, які викликають образну асоціацію з темою. Предмети контрастні за 



тоном та кольором. Самостійне доповнення учнями творчого натюрморту 

елементами за уявою (пейзаж, інтер'єр, фігура людини і т.п.). Натюрморт — 

змістовний центр композиції. Підкреслення образності натюрморту. 

Матеріали. Туш, гуаш, акварель, олівець. 

Техніка. Змішана. 

 

5. Контраст теплого і холодного (6 год.) 

 

Практична частина. Поняття теплого і холодного контрасту.  

Завдання 1. «Бій вогняного та холодного королів». Взаємодія теплих та 

холодних кольорів, «перемога» в композиції теплих або холодних кольорів. 

Матеріали. Гуаш, папір, пензель.  

Техніка. Гуаш. 

 

6. Контраст величин (8 год.) 

 

Практична частина. Продовження роботи над організацією аркуша новими 

композиційними засобами, закріплення принципу контрасту «велике й мале». 

Завдання 1. Виконання ескізу декоративного панно «На пасіці», «Ходить 

гарбуз по городу», «У садочку». Вираження єдності контрасту, єдності деталі і 

цілого. 

Матеріали. Гуаш, пензель, папір.  

Техніка. Гуаш.  

 

7. Контраст ритмів (8 год.) 

 

Практична частина. Застосування в композиції нового виду контрасту, 

використовуючи попередньо засвоєні види контрастів.  

Завдання 1. Тематична композиція «П'єро, Арлекін, Коломбіна», «Баба Яга, 

Іванко, Оленка» і т.п. Розкриття теми через ритмову структуру композиції. 

Зображення трьох персонажів, контрастних за образом. Створення образу за 

допомогою характерних ритмів та кольору.  

Матеріали. Гуаш, папір, клей, ножиці, пензель.  

Техніка. Живопис, або аплікація (на вибір).  

 

 

8. Контраст лінії та плями (8 год.) 

 

Практична частина. Закріплення принципу контрасту. 

Завдання 1. Тематична композиція «Скарби моря», «Весняний дощ», 

«Фантастичний сад». Можливе поєднання аплікації з мальованою лінією. 

Матеріали. Однотонна тканина. Тасьма, шнур, нитка. Кольоровий папір. Скло, 

гуаш, пензель.  

Техніка. Аплікація або розпис на склі. 

 

9. Контраст фактур та текстур (14 год.) 



 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з поняттям фактури під час 

прогулянки. Акцентування уваги дітей на різноманітності природних фактур (кора, 

пісок, мох і т.п.). Збирання зразків кори, камінців, листя, пір'я птахів і т.п. 

Зоровий ряд. Репродукції робіт художників. 

Практична частина. Завдання 1. Зображення фактур за ознаками 

властивостей (колючих, зернистих, грубих, волохатих і т.п.). Підбір відповідної 

фактури, що виразно підкреслює особливість певного предмету. Використання 

різних технічних прийомів: 

• розбризкування фарби; 

• друкування штампами; 

• штриховка восковими олівцями; 

• прошкрябування голкою по фарбі, нанесеній на парафін. 

Матеріали. Папір, фарба, пензлі, штампи, воскові олівці, парафін, голка. 

Техніка. На вибір. 

Завдання 2. Композиційні та колірні пошуки. Завдання з різноманітних за 

фактурою матеріалів. Композиція повинна бути цілісною, тобто всі її елементи 

повинні бути підпорядкованими, знаходитися в гармонійному зв'язку. 

Матеріали. Папір, фарба, пензлі, штампи, воскові олівці, парафін, голка. 

Техніка. На вибір. 

 

6. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд робіт учнів за семестр. Оцінювання.  

 

VІ КЛАС 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
теоретичні практичні всього 

1.  Вступ  2  2 

2.  Статика та динаміка як засоби організації 

композиції 

1 21 22 

3.  Контраст напрямку вертикального і 

горизонтального руху 

- 14 14 

4.  Виділення головного – один з основних 

засобів композиції 

- 16 16 

5.  Об'ємно-просторова композиція. Передача 

руху в об'ємній пластиці 

- 16 16 

6.  Підсумок 2  2 

 Всього 5 71 72 

 

 

1. Вступ (2 год.) 

 



Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Матеріали та інструменти для роботи на рік. 

Інструктаж з техніки безпеки.  

 

1. Статика та динаміка як засоби організації композиції (22 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з поняттям «статика» та 

«динаміка», створенням враження статики лаконічними засобами. Поняття 

«статика» та «динаміка», «рух» як поняття ритму. Рух, як характер, та направлення 

ліній. Динаміка - присутність руху в ритмі, лінії, в характері форми. 

Статика - рівновага з відсутністю руху.  

Зоровий ряд. Репродукції творів мистецтва (М. Самокиш, І. Падалка, Ф. 

Кричевський, Е. Делакруа, Мікеланджело, С. Ботічеллі). 

Практична частина. Завдання 1. Декоративне рішення (ескіз гобелену або 

інтарсії), пейзажу чи натюрморту за темами: «Застигле місто», «Спляче місто», 

«Спека в місті», «Сумний натюрморт». За допомогою статичної побудови та 

кольорового рішення створення враження часу, що зупинився, застиглості і т.п., в 

залежності від обраної теми. Використання трьох ступенів світлоти одного 

колірного тону.  

Матеріали. Гуаш, папір, пензель.  

Техніка. Живопис.  

Завдання 2. Декоративна композиція (ескіз гобелену або інтарсії) «Падає 

листя», «Снігова заметіль», «Шторм на морі». Зображення пейзажу лаконічними 

засобами. Передати рух за допомогою композиційної структури: діагональне 

розміщення елементів, перехрещених та хвилеподібних ліній, ритму. Завдання 

виконується з готових елементів за ескізом, без попереднього промальовування, в 

техніці аплікації. 

Матеріали. Кольоровий папір, клей, ножиці, пензель. 

Техніка. Аплікація. 

 

2. Контраст напрямку вертикального і горизонтального руху (14 год.) 

 

Практична частина. Завдання 1. Композиція на тему «Запуск паперового 

змія», «Фонтани», «Злива», «Ка ковзанці». Підкреслення напряму руху при роботі 

над композицією (вертикальний чи горизонтальний) різними композиційними 

засобами: рухом мас, мазками, штрихами, тональною розтяжкою і т.п. 

Матеріали. Гуаш, пензель, папір, акварель. 

Техніка. Акварельний або гуашовий живопис. 

 

3. Виділення головного – один з основних засобів композиції (16 год.) 

 

Практична частина. Завдання 1. Творчий натюрморт. На основі одного 

предмету, обраного учнем самостійно з декількох, запропонованих педагогом, 

розробляється композиція за асоціацією, що викликав цей предмет. За бажанням 

автора, натюрморт може розвинутися в складну композицію. Головне виділяється 

за допомогою будь-якого виду контрастів (колір, фактура, розмір і т.п.). 



Матеріали. Гуаш, кольоровий папір, тканини, клей, ножиці, пензлик. 

Техніка. Колаж. 

 

4. Об'ємно-просторова композиція. Передача руху в об'ємній пластиці (16 

год.) 

 

Практична частина. Завдання 1. Знайомство з пластичними 

властивостями паперу. Демонстрація педагогом перетворення аркушу паперу в 

об'єм. Аркуш паперу, згинаючись, охоплює певний простір. Аркуш паперу і простір 

(за допомогою зламів, скручувань, прорізань, склеювання) взаємодіють однин з 

одним, утворюючи вгнутості та об'єми. Вільні експерименти учнів з папером по 

розробці нових засобів формоутворення. 

Матеріали. Клей, папір, ножиці, пензель. 

Техніка. Об'ємно - просторова пластика. 

Завдання 2. Виконання фігурок з паперу. Теми: «Карнавал», «Ляльковий 

театр», «Зоопарк», «Цирк», «Вертеп». Використання пластичних властивостей 

паперу при виконанні фігурок. Застосування скручування, перфорацію, надрізи, 

згинання і т.п. Втілення через образ фігурки пластичного характеру танцю, руху. 

Підкреслення елементами одягу ефекту руху. Умовне, декоративне трактування 

руху і форми, його відповідність можливостями техніки та матеріалу. Рух: 

звивистий, стрибаючий, спіралеподібний, кружляючий. зигзагоподібний, колючий, 

вібруючий. Кожна фігурка — персонаж в просторовій композиції, створеної 

колективно на одну з пропонованих тем.  

Матеріали. Папір, клей, пензель, ножиці, олівець.  

Техніка. Об'ємна пластика.  

 

6. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд робіт учнів за семестр. Оцінювання.  

 

VІІ КЛАС 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
теоретичні практичні всього 

9.  Вступ  2 - 2 

10. Людина і простір 2 32 34 

11. Поняття «організованість», «цілісність», 

«єдність» в композиції на основі гармонії та 

підпорядкованості 

1 33 34 

12. Підсумок  2 - 2 

 Всього 7 65 72 

 

1. Вступ (2 год.) 

 



Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Матеріали та інструменти для роботи на рік. 

Інструктаж з техніки безпеки.  

 

 

1. Людина і простір (34 год.) 

 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з різними засобами передачі 

простору, методами побудови простору в роботах художників. Основні види 

передачі простору в творах мистецтва (східні мініатюри, давньоруська та 

візантійська ікони). 

Зоровий ряд. Репродукції картин майстрів живопису. 

Практична частина. Завдання 1. Графічний аналіз 1-2 робіт майстрів 

живопису. Перенесення малюнку з репродукцій на формат за допомогою кальки, 

тональний розбір (3-4 тони), аналіз особливостей побудови простору та 

композиційних прийомів. 

Матеріали. Калька, олівець, чорна і біла гуаш, пензель. 

Техніка. Графіка. 

Завдання 2. Однофігурна композиція за літніми враженнями «Я та дощ», «Я 

та море», «Я та ліс» і т.п. Організація глибинно-просторовий ритму, засвоєння 

ритмічного зв'язку людей і простору. На основі літніх вражень учнями виконується 

композиція, де головним є створення певного середовища, простору, в якому 

знаходиться герой, відповідність цього простору настрою героя. Кольорове 

рішення середовища підпорядковується обраному настрою. Для посилення ефекту 

глибини застосовуються засоби організації простору, повітряна перспектива, 

кольоровий та світловий контраст, детальна проробка переднього плану. 

Матеріали. Гуаш, папір, пензель.  

Техніка. Гуашовий живопис. 

Завдання 3. Декоративна композиція на передачу простору. Передання на 

площині враження простору шляхом застосування об'ємних елементів та матеріалів 

різних за кольором та фактурою, використання засвоєних композиційних прийомів. 

На площині, за допомогою природних та штучних матеріалів, фарб та паперу, 

створюється композиція на передачу простору.  

Матеріали. Тканина, нитки, папір, клей і т.п. 

Техніка. Колаж. 

 

2. Поняття «організованість», «цілісність», «єдність» в композиції на основі 

гармонії та підпорядкованості (34 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з новими композиційними 

принципами, способами зорганізувати композицію за допомогою засвоєних знань. 

Організація композиції за допомогою підпорядкування головному, 

врівноваженості ритмової побудови, єдності колористичної гами та настрою. 

Зоровий ряд. Репродукції робіт майстрів живопису. 



Практична частина. Завдання 1. Декоративна композиція за мотивами 

рослинного та тваринного світу. Виконання ескізних варіантів композиції на основі 

попередніх замальовок з натури. Можливе застосування фактурних обробок. 

Відповідність і єдність колористичної гами та настрою. 

Матеріали. Гуаш, папір, пензлі, кольоровий папір та інші. 

Техніка. Змішана. 

Завдання 2. Сюжетна композиція «Свято». Застосування певних 

композиційних та живописних засобів (характер деталей, динаміка і статика, 

контраст, колористична побудова) для передачі психологічної характеристики 

персонажів та їх взаємостосунків. Виконання окремих замальовок з натури, 

начерків з фігури людини, добір допоміжного матеріалу. 

Матеріали. Гуаш, папір, пензель, кольоровий папір і т.п. 

Техніка. Змішана. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

Учні мають знати: 

 теоретичні основи композиції, такі поняття, як рівновага, ритм, метр, пляма, 

вага, симетрія та асиметрія, фактура та контраст (колірний, тональний, величин, 

ритмів); 

 принципи організації зображувальної площини за допомогою засвоєних 

композиційних засобів; 

 різні художні матеріали, техніки композиції (гуаш, аплікація, колаж) та 

особливості їх застосування; 

 основні етапи роботи над композицією. 

 

 Учні мають вміти: 

 вести композиційні пошуки та свідомо їх використовувати при створенні 

художніх образів; 

 застосувати знання та вміння, набуті на уроках живопису та малюнку, в 

навчальних композиціях; 

 працювати з різними з різними художніми матеріалами і приладдям; володіти 

різними техніками (гуаш, аплікація, колаж) та вміти обирати  відповідний матеріал 

і техніку виконання для найбільшої виразності художнього образу. 

 за допомогою засвоєних композиційних прийомів виділяти головне у своїх 

композиціях і підпорядкувати йому другорядні елементи; 

 досягати цілісного сприйняття композиції, уміти об'єднувати пластично всі 

елементи композиції в одне ціле, а також обрати відповідний формат; 

 вести поетапну роботу: форескізи, ескізи, кольорові пошуки, завершена робота. 

 виявляти певну оригінальність мислення в рішенні теми, а також обрати 

найбільш виразну техніку виконання; 

 організовувати зображувальну площину за допомогою раніше засвоєних 

композиційних засобів та більш складних (ритм, пляма, рівновага); 



  розкрити тему через динамічну структуру композиції; 

 організувати багатофігурну композицію, уміти виділити в ній головне за 

допомогою засвоєних композиційних засобів і зберегти цілісність сприйняття; 

 обирати відповідно до динамічної структурної композиції кольорове та 

фактурне рішення; 

 відповідно до теми, для більш глибокого розкриття образної структури 

композиції, обрати відповідну побудову простору, тобто вміти розкрити образ за 

допомогою середовища; 

 використовувати допоміжний матеріал та замальовки з натури при роботі над 

композицією; 

Учні мають набути досвіду: 

 поетапної роботи над композицією; 

 ведення композиційних пошуків; 

 створення власних творчих робіт з композиції; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь у 

виставках та конкурсах. 
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ДОДАТОК А 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

 

 

ІV клас 

 

Високий рівень. Учень повинен продемонструвати знання з теорії композиції, 

мати уявлення про такі поняття, як рівновага, ритм, метр, пляма, вага, симетрія та 

асиметрія. Уміти застосовувати ці поняття для організації зображувальної площини, 

при роботі над конкретною нескладною композицією. Уміти за допомогою 

засвоєних композиційних прийомів виділити головне у своїх композиціях і 

підпорядкувати йому другорядні елементи, добитися цілісного сприйняття 

композиції, уміти об'єднувати пластично всі елементи композиції в одне ціле, а 

також вибрати відповідний формат. У процесі роботи над композицією виявити 

певну оригінальність мислення при створенні художнього образу. 

Продемонструвати володіння різними техніками (гуаш, аплікація, колаж) та вміти 

обирати  відповідний матеріал і техніку виконання для найбільшої виразності 

художнього образу. Робота ведеться учнем поетапно: форескізи, ескізи, кольорові 

пошуки, завершена робота. 

Достатній рівень. Учень добре засвоїв теоретичний курс, але не зовсім вільно 

вміє застосовувати знання в роботі над композицією. Уміє виділити головне, але не 

вміє добитися цілісного сприйняття. Вдало обирає техніку виконання, формат, але 

робота не відрізняється оригінальністю мислення та виконання. Роботу веде 

поетапно. Демонструє володіння різними техніками. 

Середній та низький рівень. Учень недостатньо засвоїв теоретичні знання, 

тому на практиці не справляється з поставленою вчителем задачею, погано 

організує зображувальну площину, не вміє виділити головне в композиції. 

Відсутній пластичний та змістовий зв'язок між її елементами. Робота не 

сприймається цілісно, обирається випадковий формат, який не сприяє виразності 

композиції. Учень не досить вільно володіє роботою фарбами. 

 

V клас 

 

Високий рівень. Учень демонструє розуміння таких понять, як «фактура» та 

«контраст» (колірний, тональний, величин, ритмів) і вміє застосовувати ці 

композиційні засоби при створенні композиції. За допомогою раніше засвоєних 

зображувальних засобів та такого засобу, як колірний акцент, уміє виділити 

головне та спрямувати всі ці засоби на розкриття образного рішення теми. 

Композиція, виконана учнем, повинна бути цільною, тобто всі її елементи повинні 

бути взаємопідпорядкованими, знаходитися в гармонійному зв'язку. Учень виявляє 



певну оригінальність мислення в рішенні теми, а також уміє обрати найбільш 

виразну техніку виконання. Протягом виконання завдання (від перших форескізів 

до виконання самої композиції) робота ведеться послідовно, грамотно, з 

дотриманням певних етапів виконання. При виконанні завдання учень повинен 

уміти застосовувати свої життєві спостереження, знання з різних галузей. 

Достатній рівень. Теоретичний курс учень засвоїв добре, але не завжди 

свідомо обирає пластичну мову. У роботах прослідковується деякою мірою 

випадкове, а не добре продумане застосування низки композиційних засобів. В 

цілому учень справляється з поставленою задачею, але робота не вирізняється 

певною оригінальністю виконання та мислення. Учень демонструє вміння роботи з 

фарбами та іншими матеріалами. Уміє за допомогою фактури та інших засобів 

виділити головне в композиції, але його роботам бракує певної цілісності 

сприйняття. Роботу веде послідовно. Правильно обирає формат, кольорове рішення 

відповідає темі. 

Середній та низький рівень. Теоретичний рівень засвоєний не зовсім добре, 

тому учень не вміє вільно користуватися композиційними засобами при роботі над 

композицією. Не зовсім вдало вміє організувати зображувальну площину, 

відсутній пластичний та змістовий зв'язок між елементами композиції. Учень не 

вміє виділити головного і підпорядкувати йому другорядні елементи композиції. 

Не вміє застосувати фактури та колір при передачі емоційного стану. Робота не 

вирізняється певною оригінальністю мислення. 

 

VІ клас 

 

Високий рівень. Учень повинен уміти організувати зображувальну площину 

за допомогою раніше засвоєних композиційних засобів та більш складних (ритм, 

пляма, рівновага), розуміти статику та динаміку, уміти розкрити тему через 

динамічну структуру композиції. Уміти за рахунок цих образотворчих засобів на 

певному рівні організувати багатофігурну композицію, уміти виділити в ній 

головне за допомогою  засвоєних ним композиційних засобів і зберегти цільність 

сприйняття. Також учень повинен продемонструвати вміння обирати відповідно до 

динамічної структурної композиції кольорове та фактурне рішення. Робота 

ведеться учнем послідовно, поетапно. Учень повинен уміти використовувати 

допоміжний матеріал та замальовки з натури. Робота повинна вирізнятися певною 

оригінальністю ідеї та виконання. 

Достатній рівень. Учень уміє організувати зображувальну площину за 

допомогою різних композиційних засобів, але такі поняття, як «статика» та 

«динаміка» розуміє досить примітивно (рух машини, людини, а не внутрішній, 

структурний рух композиційних елементів, ритмів). Тому композиція не 

вирізняється певною оригінальністю та глибиною. Учень уміє обирати відповідно 

до теми кольорове та фактурне рішення, демонструє володіння різними техніками, 

вдало обирає їх відповідно до завдання. Не досить активно використовує зібраний 

допоміжний матеріал, а також замальовки з натури. 

Середній та низький рівень. Учень не зовсім володіє вмінням організувати 

зображувальну площину за допомогою певних композиційних засобів. Не вміє 

організувати на певному рівні багатофігурну композицію в єдине ціле, виділити 



головне, підпорядкувати структурне рішення композиції тематиці, сюжету твору. 

Відсутній пластичний та змістовий зв'язок між елементами композиції. Робота 

ведеться без певної послідовності. Учень не використовує у своїй роботі 

допоміжного матеріалу. Колорит композиції не розкриває емоційного стану. 

Невдалий вибір художнього матеріалу, яким виконується робота. Робота, виконана 

учнем, не вирізняється цікавим рішенням та оригінальністю виконання. 

 

VІІ клас 

 

Високий рівень. В сьомому класі учні повинні вміти організувати 

зображувальну площину як за допомогою раніше засвоєних засобів, так і за 

допомогою різних засобів побудови простору (перспективна побудова, мистецька 

побудова простору, побудова простору в іконі і т.п.). Уміти відповідно до теми, для 

більш глибокого розкриття образної структури композиції, обрати відповідну 

побудову простору, тобто вміти розкрити образ за допомогою середовища. 

Обов'язково учень повинен при роботі над композицією використовувати 

допоміжний матеріал та замальовки з натури. Формат, обраний учнем, кольорова  

гама, фактура,  динамічна структура композиції, її просторова побудова - усе це 

повинно знаходитись у відповідній гармонії, бути одним цілим, відповідати 

обраній темі, працювати на більш глибоке її розкриття. При перспективній 

побудові простору учень повинен уміти представити глибину простору за 

допомогою повітряної перспективи, детальної проробки планів, особливо 

переднього. Також учень повинен уміти обрати техніку і продемонструвати 

володіння нею. 

Достатній рівень. Учень при роботі над композицією плутає такі поняття, як 

організація простору з перспективною побудовою. Але при цьому вміє розкрити 

образ за допомогою середовища. Передає за допомогою кольорової гами емоційний 

етап героїв, активно використовує замальовки з натури, а також допоміжний 

матеріал, але не зовсім вільно володіє малюнком, а також недостатньо вміє 

опрацьовувати деталі, особливо на передньому плані. Робота учнем ведеться 

поетапно. Також при роботі над композицією учень демонструє володіння 

живописними законами. Але робота не вирізняється оригінальністю виконання. 

Учень в цілому справляється з поставленим перед ним завданням. 

Середній та низький рівень. Робота учнем ведеться не методично, не 

використовує допоміжного матеріалу. Робота не вирізняється оригінальністю, 

рішенням та мисленням. Учень не вміє добитися цілісного сприйняття композиції, 

єдності простору та дії. Не вміє через колірне рішення розкрити емоційний стан 

героїв. Не зовсім вільно володіє живописною технікою та композиційними 

засобами. У цілому з поставленим завданням справляється не повіністю. 



ЖИВОПИС 

(4-7 КЛАСИ) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 4 роки навчання. 

Автор: Пушкар Н. М. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Живопис формує колористичне мислення та розвиває художньо-образне 

сприйняття дійсності, здатність відтворення власних вражень та емоцій за 

допомогою кольору, композиції, лінії тощо. Тому навчальна програма «Живопис» 

– обов’язкова складова академічного циклу предметів Школи образотворчого 

мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді.  

Навчальна програма побудована на основі авторської програми «Живопис» 

(Програми шкіл допрофесійної підготовки Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. 

центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. обереги. 

– 2000. – 420 с.). При складанні пропонованої програми був використаний досвід 

викладання образотворчого мистецтва та живопису в позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах (програми та методичні рекомендації). 

Пропонована навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. В основу програми 

покладена ідея базової академічної підготовки дітей в Школі образотворчого 

мистецтва як необхідної складової системи профільного навчання на основному 

рівні, спрямованої на розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, 

здатності до сприймання і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій 

самореалізації та духовному самовираженні.  

Метою навчальної програми «Живопис» є розвиток художньо-творчого 

потенціалу учнів шляхом формування колористичного мислення та образного 

сприймання дійсності.  

Завдання програми:  

 сформувати систему уявлень та знань учнів про живопис; 

 удосконалити вміння вести колористичні пошуки та сприяти свідомому їх 

використанню при створенні художніх образів; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

образотворчого мистецтва, явищ художньої культури; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

образотворчої діяльності; 

 сформувати систему умінь застосувати знання та вміння, набуті на уроках 

малюнку та композиції, в навчальних завданнях з живопису; 

 сформувати практичні навички роботи в різних техніках живопису; 



 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню; 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 4-7класу (10 

— 14 років), на 4 роки навчання, 288 год. (1 рік -72 год., 2 рік -72 год., 3 рік -72 год., 

4 рік -72 год.), по 2 години на тиждень.  

Програма побудована на поетапному вивченні загальних законів кольору. 

Перед виконанням окремих практичних завдань передбачені вправи з 

кольорознавства, а також виклад базового теоретичного матеріалу. Робота над 

практичними завданнями ведеться з постійним зростанням складності. 

Завдання повинні враховувати рівень розвитку дітей та відповідати віковим 

особливостям. Ознайомлюючи учнів з теоретичною системою, необхідно не 

забувати про збереження безпосереднього сприйняття дійсності, емоційного 

ставлення до зображуваного. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є результати загальних переглядів Школи 

образотворчого мистецтва (в кінці ІІ семестру).  

 

ІV КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 

№  

з/п 

Зміст  Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1. Вступ 2 2 - 

2. Колір у природі та мистецтві. Сприйняття кольору 10 1 9 

3. Світлові градації кольору. Світло. Тінь 10 1 9 

4. Змішування кольорів 14 1 13 

5. Експресивні якості кольору та його емоційний 

вплив 

14 1 13 

6. Теплі та холодні кольори 10 1 9 

7. Нюансні градації кольору 10 1 9 

8. Підсумок 2 2 - 

Всього  72 10 62 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (2 год.) 

 

 



Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Інструктаж з техніки безпеки. Актуалізація 

опорних знань (поняття «колір») 

 

2. Колір у природі та мистецтві. Сприйняття кольору (10 год.) 

 

Теоретична частина. Хроматичні та ахроматичні кольори. «Колірне коло». 

Різниця між поняттями «фарба та колір». Ознайомлення з «колірним колом». 

Поняття «гармонії кольору» 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з кольорознавства. Створення 

гармонії спектральних кольорів за рахунок  неусвідомленого змішування 

(«Килимок», «Бабусина ковдра» і т.п.). Розмальовування кольорів один біля одного 

в заздалегідь розкреслені  клітинки за малюнком шахової дошки, щоб від сумісного 

звучання народжувався певний характер та настрій (сумний, святковий). 

Матеріали. Акварель, пензлі, папір 1/8 аркуша паперу. 

Техніка. Акварельний живопис. 

Завдання 2. Натюрморт за уявою або на основі натури («Букет», «Фрукти», 

«Осіннє листя»). Виконання зображення за допомогою основних та похідних 

кольорів на основі спостереження кольору в натурі. 

Матеріали. Акварель, гуаш, 1/4 паперу. 

Техніка. Акварельний живопис. 
 

3. Світлові градації кольору. Світло. Тінь (10 год.) 
 

Теоретична частина. Колір та тон. Тональні можливості кольору. 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з кольорознавства. Створення 

світлових градацій через змішування з чорним та білим одного з колірних тонів: 

(вибілення, зачорнення, засірення).  

Матеріали. Акварель, гуаш 1/4 аркуша паперу, білила. 

Техніка. Акварельний або гуашовий живопис. 

Завдання 2. Декоративний натюрморт з двох предметів простої геометричної 

форми та локальними за колірним тоном. Вирішення композиції натюрморту 

силуетно. Розбивка силуетів предметів та драпіровки на смужки, які б імітували 

розподіл світла, напівтону, тіні та рефлексу на предметах. Передання умовного 

об’єму предметів за рахунок розбілення, засірення та зачорнення локального 

кольору. Розташування предметів на одній лінії, на рівні горизонту. 

Матеріали. Акварель, гуаш, білила, пензлі, папір 1/4 аркуша. 

Техніка. Акварельний живопис, або мішана живописна техніка. 
 

4. Змішування кольорів (14 год.) 
 

Теоретична частина. Розмаїття кольорів на полотнах художників. Поняття 

«складного кольору». Ознайомлення з різними видами змішування кольорів: 

механічним та оптичним (імпресіонізм, лесування). 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з кольорознавства. Створення гами 

нейтральних кольорів за допомогою змішування спектральних кольорів між собою: 



а) механічним способом, б) оптичним. Розміщення у квадраті чотирьох кольорів і 

поступове змішування їх між собою. Отримання змішаних тонів. 

Матеріали. Акварель, білило, гуаш, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Акварельний або гуашовий живопис. 

Завдання 2. Копія роботи майстра живопису. Вибір нескладного твору 

професійного художника (репродукції натюрморту, пейзажу), виконання копії. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білила, темпера, пастель 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Відповідно до обраного зразка для копіювання. 

 

5. Експресивні якості кольору та його емоційний вплив (14 год.) 

 

Теоретична частина. Експресивні якості кольору та його емоційний вплив. 

Поняття «гама кольорів». Емоційний вплив кольору. 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з колористики. Об'єднання 

спектральних кольорів чорним, білим, за насиченістю. Створення виразних 

емоційних поєднань кольору, відтворення за допомогою кольору власного 

емоційного стану (радість, сум, мрійливість тощо.). Додавання чорного, білого у 

кожен чистий спектральних тон. Об’єднання їх у відповідні групи за емоційним 

впливом (похмура гама, ніжна гама). Створення веселої гами кольорів за 

допомогою об’єднання кольорів за насиченістю. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Гуашовий чи акварельний живопис. 

Завдання 2. Натюрморт з 2-3 предметів (за уявою або з натури). 

Індивідуальних підбір предметів для кожного натюрморту, компоновка, вибір 

відповідної колірної гами згідно обраної теми натюрморту («Мрійливий», 

«Веселий», «Сумний»). 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Гуашовий чи акварельний живопис. 
 

6. Теплі та холодні кольори (10 год.) 

 

Теоретична частина. Контраст холоду й тепла. Асоціативний вплив 

кольору: теплі кольори — вогонь, сонце і т.д., холодні кольори — лід, вода, небо. 

Поняття «тепла гама», «холодна гама». 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з колористики. Перетворення всіх 

спектральних кольорів: а) на теплі; б) на холодні. Креслення трьох смужок, в одній 

з яких послідовно розташовуються спектральні кольори, а в двох інших ці кольори 

роблять теплими та холодними. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/8 аркуша паперу. 

Техніка. Гуашовий чи акварельний живопис. 

Завдання 2. Пейзаж за уявою: «Зимова казка», «Осіння пісня», «В далекій, 

спекотній Африці». Індивідуальний вибір теми і добір відповідної до неї колірної 

гами. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Гуашовий чи акварельний живопис. 
 



7. Нюансні градації кольору (10 год.) 

 

Теоретична частина. Колірний нюанс, його застосування в живопису. 

Багатство відтінків одного кольору. Поняття фактури. 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з колористики. Створення 

розмаїття відтінків одного з спектральних кольорів. Сприйняття колірного нюансу, 

ознайомлення з можливостями та роллю фактури в нюансуванні кольору. 

Виконання завдання за принципом шахової дошки. Заповнення клітинок різними 

відтінками обраного колірного тону (з використанням механічного змішування та 

фактури фарби). 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/8 аркуша паперу. 

Техніка. Гуаш або акварельний живопис. 

Завдання 2. Натюрморт з 2-3 предметів, побудований на колірному нюансі. 

Фактурне перекриття для урізноманітнення колірних відтінків. 

Матеріали. Акварель, гуаш, білило, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Акварельний живопис або гуаш. 
 

8. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд та аналіз робіт, виконаних протягом року. 

Оцінювання. Завдання на літо. 

 

 

V КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№  

з/п 

Зміст  Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1. Вступ 2 2 - 

2. Колір та світло 10 2 8 

3. Вплив світла на локальний колір 46 2 44 

4. Контрольне завдання 12 - 12 

5. Підсумок 2 2 - 

Всього  72 8 64 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Інструктаж з техніки безпеки. Актуалізація 

опорних знань. 

 

2. Колір та світло (10 год.) 



 

Теоретична частина. Колір та освітлення. Світло, як один із засобів 

гармонізації кольорів на площині. 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з колористики. Доведення 

спектральних кольорів до світлоти (синій, жовтий). 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/8 аркуша паперу. 

Техніка. Гуаш або акварельний живопис. 

Завдання 2. Декоративний натюрморт «Букет». Об’єднання колірного строю 

єдиним рівнем світлоти. Створення між кольорами «спорідненого» зв’язку, 

певного настрою. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Гуаш або акварельний живопис. 

 

3. Вплив світла на локальний колір (46 год.) 

 

Теоретична частина. Денне та електричне освітлення. Контраст холоду та 

тепла. Світлотінь. Будова форми світлотінню.  

Практична частина. Завдання 1. Вправа з колористики: відносність 

теплохолодності одного кольору. Розташування у смузі фіолетового кольору в 

оточенні теплих кольорів, в оточенні холодних кольорів. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/8 аркуша паперу. 

Техніка. Акварельний живопис. 

Завдання 2. Етюди двох однакових натюрмортів при різному освітленні (одне 

— холодне, друге — тепле). Ліпка форми світлотінню. Натюрморт з двох простих 

предметів на нейтральному фоні. Спочатку тепле освітлення (електричне), потім 

холодне (денне) освітлення. Робота над обома натюрмортами відразу. Чергування 

освітлення протягом роботи. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Гуаш або акварельний живопис. 

Завдання 3. Натюрморт з двох-трьох предметів при денному освітленні. 

Створення ефекту холодного освітлення. Натюрморт з предметів не складних за 

формою і чіткими за локальним кольором, а також різними за теплохолодністю. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Акварельний живопис. 

Завдання 4. Натюрморт з двох-трьох предметів при освітленні полум’ям 

свічки («Різдвяна ворожба», «Новорічний»). Створення ефекту теплого освітлення, 

передання теплотіньового контрасту. Об'єднання тіней, підкреслення об'єму 

предметів. Компоновка предметів з урахування малюнка тіней. 
Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Акварельний живопис або гуаш. 

Завдання 5. Декоративний натюрморт або пейзаж за уявою. Використання у 

створенні образу відповідної світлотіньової будови, передача настрою. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Монотипія, акварельний або гуашовий живопис. 

 

4. Контрольне завдання (12 год.) 



 

Практична частина. Натюрморт. Правильна компоновка зображення у 

форматі. Виконання конструктивної побудови. Короткострокові етюди в кольорі. 

Робота над передачею ефекту освітлення, застосування доповнюючих кольорів. 

Передача об’єму предметів за рахунок світлотіні, теплохолодності світла та тіні. 

Використання колірного кола під час роботи. 

 

4. Підсумок (2 год.) 
 

 

Теоретична частина. Перегляд та аналіз робіт, виконаних протягом року. 

Оцінювання. Завдання на літо. 
 

VІ КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№  

з/п 

Зміст  Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1. Вступ 2 2 - 

2. Кольорове освітлення 10 1 9 

3. Зміни кольору, які відбуваються внаслідок 

симультивних ефектів контрасту 

14 1 13 

4. Відносність просторового враження, створеного 

будь-яким кольором 

16 1 15 

5. Відносність оцінки враження глибини холодних і 

теплих кольорів 

16 1 15 

6. Контрольне завдання 12 - 12 

7. Підсумок  2 2  

Всього  62 8 64 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Інструктаж з техніки безпеки. Актуалізація 

опорних знань. 

 

2. Кольорове освітлення (10 год.) 

 

Теоретична частина. Кольорове освітлення, його виразні можливості. 

Застосування у мистецтві кольорового освітлення як засобу художньої виразності. 

Практична частина. Завдання 1. Натюрморт з двох гіпсових фігур на 

нейтральному фоні освітлених кольоровим світлом: а) зеленим та червоним; б) 



синім та жовтим. Опрацювання кожного варіанту освітлення почергово. Світло і 

тінь — взаємодоповнюючі кольори. Кольорове освітлення відбувається при 

наявності денного освітлення. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, пензлі, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Акварельний живопис або гуаш. 

 

3. Зміни кольору, які відбуваються внаслідок симультивних ефектів 

контрасту (14 год.) 
 

 

Теоретична частина. Зміна кольору внаслідок симультивних ефектів 

контрасту. 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з колористики. Розміщення у 

спектральних кольорах маленького квадрату нейтрального сірого кольору. 

Набування маленьким квадратом відтінку доповнюючого кольору до оточуючого 

його кольору. 

Матеріали. Акварель, гуаш, білило, 1/4 аркуша паперу, кольоровий папір, 

ножиці. 

Техніка. Живопис. Акварельний живопис. 

 Завдання 2. Натюрморт з сірим (або білим) предметом на фоні чистого 

кольору. Гармонізація колірних відношень на основі симультанного ефекту. 

Техніка. Акварельний живопис. 

 

4. Відносність просторового враження, створеного будь-яким кольором 

(16 год.) 

 

 

Теоретична частина. Просторові властивості кольору. Залежність оцінки 

враження глибини від світлоти колірного тону предметів і світлоти фону. 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з колористики. Розташування 

спектральних кольорів один біля одного: а) на чорному тлі; б) білому тлі. 

Розташування кольорів таким чином, щоб навколо кожного з них було тло. Всі 

світлі кольори на чорному тлі будуть виступати вперед відповідно до рівня 

світлоти, на білому тлі — світлі лишаються на рівні білого, а теплі поступово 

виступати вперед на чорному фоні, темні лишатися у глибині чорного тла. 

Техніка. Аплікація з паперу. 

Матеріали. Кольоровий папір, гуаш, акварель, білило, 1/8 аркуша паперу, 

ножиці. 

Завдання 2. Два натюрморти етюдного характеру з однакових предметів 

чистого кольору різної світлоти. Один з них на білому тлі, другий — на чорному. 

Відтворення простору співвідношення світлоти предметів і світлоти тла 

(спираючись на попереднє завдання). Гармонізація колірних співвідношень на 

основі вивчених об’єктивних законів кольору.Паралельна робота над 

натюрмортами з постійним порівнянням роботи одного й того ж кольору на 

різному тлі. 

Техніка. Мішана. 



Матеріали. Акварель, гуаш, білило, 1/4 аркуша паперу. 

 

5. Відносність оцінки враження глибини холодних і теплих кольорів (16 

год.) 

 

Теоретична частина. Відносність сприйняття глибини холодних і теплих 

кольорів. 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з колористики. Розташування 

синьо-зеленого і помаранчевого кольорів однакової світлоти на чорному тлі 

(помаранчевий виходить вперед). Висвітлення синьо-зеленого кольору 

(помаранчевий піде вглибину). 

Техніка. Живопис, аплікація. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, або кольоровий папір, ножиці, 1/8 аркуша 

паперу. 

Завдання 2. Два декоративні натюрморти з предметів, близьких за тоном у 

контрастних за теплохолодністю. Побудова простору кольором. Виконання двох 

варіантів натюрморту, де виступають теплі кольори, холодні кольори. Декоративне 

рішення натюрморту. 

Техніка. Декоративний живопис. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, 1/4 аркуша паперу. 

 

6. Контрольне завдання (16 год.) 

 

 Практична частина. Натюрморт з 3-4 предметів різних за фактурою та 

теплохолодністю. Компонування в форматі, виконання побудови предметів. 

Виконання швидкого етюду перед початком роботи в кольорі. Відтворення 

простору, плановості в натюрморті, гармонійного поєднання кольорів, тепло 

холодності світла і тіні, тональні градації кольорів. Методичне та послідовне 

ведення роботи, від загального до деталі, від деталі — до загального. 

Техніка. Акварельний або гуашовий живопис. 

Матеріали. Гуаш, акварель, білило, 1/4 аркуша паперу. 
 

4. Підсумок (2 год.) 
 

Теоретична частина. Перегляд та аналіз робіт, виконаних протягом року. 

Оцінювання. Завдання на літо. 

 
VІІ КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№  

з/п 

Зміст  Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1. Вступ 2 2 - 



2. Відношення хроматичних кольорів до 

ахроматичних. Плани 

14 1 13 

3. Контраст насичення і враження глибини 14 1 13 

4. Контраст пропорцій (контраст поширення) 

колірних співвідношень, враження глибини 

14 1 13 

5. Спад контрасту теплохолодності, «узагальнення» 

форми дальніх предметів, розмитість форм 

12 1 11 

6. Контрольне завдання 14 - 14 

7. Підсумок  2 2 - 

Всього  72 8 64 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Інструктаж з техніки безпеки. Актуалізація 

опорних знань. 

 

2. Відношення хроматичних кольорів до ахроматичних. Плани (14 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття світлоти кожного кольору (тональність 

кольору). Застосування тону при передачі простору. 

 Практична частина. Завдання 1. Вправа з кольорознавства. Розташування 

під 12 рівнями колірного кола 12 рівнів відповідних кожному кольору світлоти від 

білого до чорного. 
 Матеріали. Гуаш, акварель, білило, 1/8 аркуша паперу. 

 Завдання 1. Натюрморт з 3-4 предметів з чітко вираженими планами (2-3 

плани). Дотримання різниці по світлоті між планами і побудова простору.  

Матеріали. Акварель, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Акварельний живопис. 
 

3. Контраст насичення і враження глибини (14 год.) 

 

 

Теоретична частина. Роль насиченості кольорів при побудові простору. 

 Практична частина. Завдання 1. Вправа з кольорознавства. Розтяжка від 

чистого кольору до сірого. Створення колірної композиції з квадратів, 

використання контрасту яскравий-блідий.  

Матеріали. Гуаш, 1/8 аркуша паперу. 

Техніка. Живопис. 

Завдання 2. Натюрморт на фоні вікна, побудований на основі контрасту 

насиченості. Створення враження глибини завдяки контрасту насиченості. 

Матеріали. Акварель, гуаш, білило, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Живопис. 

 



4. Контраст пропорцій (контраст поширення) колірних співвідношень, 

враження глибини (12 год.) 

 

Теоретична частина. Відносність просторових якостей кольору, пов'язаних з 

контрастом пропорції. 

 Практична частина. Завдання 1. Вправи з колористики. Зрівноваження 

пропорції співвідношення пар доповнюючих кольорів: 

• жовтий - фіолетовий; 

• синій - оранжевий; 

• червоний - зелений. 

Матеріали. Гуаш, кольоровий папір, 1/8 аркуша паперу. 

Техніка. Аплікація з паперу. 

 Завдання 2. Натюрморт з 2-3 предметів і 2-3 драпіровок. Побудова 

натюрморту на основі контрасту пропорцій колірних співвідношень. Організація 

розвитку площини певного кольору і невеликої плями доповнюючогокольору. 

Декоративне рішення. 

Матеріали. Гуаш, білило, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Декоративний живопис. 
 

 

5. Спад контрасту теплохолодності, «узагальнення» форми дальніх 

предметів, розмитість форм (12 год.) 
 

 

Теоретична частина. Контрасту теплохолодності, «узагальнення» форми 

дальніх предметів, розмитість форм 

Практична частина. Завдання 1. Вправа колористики: чітке - розмите, 

фактурне - рівне, як ці якості колірних плям впливають на побудову простору. 

Розташування трьох плям так, щоб вони здавалися відступаючими від фону. 

Матеріали. Гуаш, кольоровий папір, 1/8 аркуша паперу. 

Завдання 2. Копія з роботи майстрів живопису. 

Матеріали. Гуаш, білило, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. В залежності від обраної продукції. 

 

6. Контрольне завдання (14 год.) 
 

 Практична частина. Натюрморт з 2-3 предметів з драпіровками. Виконання 

підготовчого малюнку, компонування предметів у форматі. Робота фарбами. 

Змішування кольорів на палітрі або оптичним методом. 
 

4. Підсумок (2 год.) 
 

Теоретична частина. Перегляд та аналіз робіт, виконаних протягом року. 

Оцінювання. Завдання на літо. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 



Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

Учні мають знати: 

 Сутність таких понять, як «колір» та «фарба», хроматичні та ахроматичні 

кольори;  

 основні закони колористики та особливості їх застосування при передачі 

простору, планів; 

 основні способи змішування кольорі та їх гармонізації; 

 колірне коло та особливості його використання. 

Учні мають вміти: 

 застосовувати у своїх живописних роботах отримані теоретичні знання;  

 за допомогою кольору та тону передавати об'єм предметів; 

  створювати розмаїття відтінків шляхом змішування кольорів як механічним, 

так і оптичним способом, гармонізувати їх між собою, створюючи при цьому певну 

колірну гаму;  

 працювати з акварельними та гуашовими фарбами, технічно виконувати 

акварельний або гуашовий живопис. 

 передавати у своїй роботі ефект освітлення за допомогою правильного 

тонального та колірного рішення.  

 користуватися колірним колом, а також методично та послідовно вести роботу 

(від загального до деталі та від деталі до загального).; 

 за рахунок кольору будувати простір, передавати об'єм предметів, плановість.  

 при побудові простору та планів використовувати фактуру, насиченість 

кольору, теплохолодність, тональні співвідношення 

Учні мають набути досвіду: 

 ведення колірних пошуків при створенні живописних робіт; 

 методичного та послідовного ведення роботи над живописним твором; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь у 

виставках та конкурсах. 
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МАЛЮНОК 

(8-9 КЛАСИ) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 2 роки навчання. 

Автор: Пушкар Н. М. — педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Малюнок – первинна фіксація творчого задуму людини, яка повинна володіти 

ним досконало. Саме тому малюнок – обов’язкова складова циклу профільних 

предметів художніх шкіл та спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього 

профілю. Як основа реалістичного зображення малюнок особливо впливає на 

розвиток художніх компетенцій дитини дитини. Предметне забезпечення шкіл 

естетичного виховання в позашкільних навчальних закладів також включає 

малюнок як один з основних предметів. Малюнок вчить дітей бачити, розуміти та 

передавати тримірну форму на двомірній площині графічними засобами.  

Навчальна програма «Малюнок» для 8 та 9 класу Школи образотворчого 

мистецтва побудована на основі авторської програми «Малюнок» (Програми шкіл 

допрофесійної підготовки Рівненського міського Палацу дітей та молоді / відп. за 

вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. центр серед. 

освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. обереги. – 2000. – 420 

с.). При складанні пропонованої програми був використаний досвід викладання 

образотворчого мистецтва в позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

(програми та методичні рекомендації). 

Пропонована навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. Основна увага при 

формуванні змісту програми приділялася забезпеченню системності, наступності 

та безперервності художньо-естетичної освіти при підготовці дітей в Школі 

образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. В основу 

програми покладена ідея базової академічної підготовки дітей в Школі 

образотворчого мистецтва як необхідної складової системи профільного навчання 

на вищому рівні, спрямованої на розвиток особистісно-оцінного ставлення до 

мистецтва, здатності до творення художніх образів, потреби в художньо-творчій 

самореалізації.  

Головною метою навчальної програми «Малюнок» є створення умов для 

розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом вивчення малюнку, а 

також забезпечення наступності у профільній підготовці та профорієнтації дітей в 

Школі образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді.  

 Завдання програми:  

 сприяти накопиченню теоретичних знань і творчих навичок з основ малюнку; 

 сформувати систему умінь застосовувати різні прийоми, виражальні засоби 

малюнку у відтворенні художньої форми; 



 удосконалити графічні навички та сприяти свідомому їх використанню при 

створенні художніх образів; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

образотворчої діяльності; 

 сформувати практичні навички роботи з різними художніми матеріалами; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

образотворчого мистецтва, явищ художньої культури; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню; 

 виявити найбільш обдарованих учнів для продовження художньої освіти у 

вищих навчальних закладах. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 8-9 класу (14-

16 років), на 3 роки навчання, 144 год. (1 рік -72 год., 2 рік -72 год.), по 2 години на 

тиждень.  

Програмою передбачено розвиток таких розумових операцій учнів, як: 

порівняння (з баченими раніше або поряд розміщеними об’єктами), узагальнення 

(виявлення основних ознак), конкретизація (відшукування конкретних ознак 

даного об’єкта), абстрагування (уміння перетворювати бачену форму на 

абстрактну). Навчальний процес базується на системі послідовного ускладнення 

навчальних завдань.  

Основними видами завдань програми «Малюнок» є закінчений навчальний 

малюнок з натури та начерки. Закінчений малюнок сприяє глибокому вивченню 

окремих правил і законів побудови реалістичного зображення, виробленню умінь і 

навичок працювати в певній послідовності, доводячи малюнок до закінчення. 

Начерки з натури розвивають уміння і навички бачити предмет в цілому, виділяти 

в ньому головне, пропускаючи другорядні деталі. 

У восьмому класі учні продовжують розпочате у сьомому класі вивчення 

голови людини на гіпсових моделях. Більш поглиблено знайомляться з 

пропорціями та конструкцією частин людського обличчя (малюнок гіпсових 

деталей голови «Давида» Мікеланджело). Виконують малюнок більш складної 

гіпсової моделі голови, а також натюрморт з гіпсовою головою, де завдання 

ускладнюється тим, що необхідно не тільки виконати побудову голови, а і передати 

її зв'язок у просторі з іншими предметами натюрморту, а також передати 

матеріальність гіпсу та інших предметів. Підвищується рівень вимог до технічності 

малюнка, уміння використовувати всю палітру графічних засобів. У цьому 

восьмому класі відбувається поступова підготовка учнів до малювання голови 

людини (портрета). 

У дев'ятому класі завершується вивчення малюнка. Учні повинні виявити 

самостійність, маючи багаж наукових знань з теорії малюнка та міцні практичні 

навички. Вони повинні вміни вести роботу поетапно: компонування, побудова, 

виявлення форми (аналіз), узагальнення (синтез). Це означає, що учні повинні 

знаходити в умовному просторі робочого аркуша найкраще місце для зображення 

(компонування), на основі знань правил наочної перспективи будувати форму на 

площині засобами лінії та штриха, виявляти об'ємну форму засобами світла і тіні, 



передавати характер і рух форми, її матеріальність і зв'язок з оточуючим 

простором; володіти матеріалами та технікою малюнка. Особливу увагу варто 

звернути на емоційне сприйняття дійсності — через виразність контрастів, 

гармонійних співвідношень частини і цілого, красу натури. Естетичне сприйняття 

натури позитивно впливає на результат навчально-творчої діяльності. 

Начерки, що виконують між основними академічними вправами, допомагають 

в розвитку зорової пам’яті, уваги, техніки малюнка.  

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. При створенні рисунка та 

оцінюванні виконаних робіт враховується композиційно правильне розміщення 

малюнка на аркуші паперу, передача пропорцій предмета, його конструктивна 

побудова, виявлення світлотінню форми предмета, художнє узагальнення малюнка. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання 

творчих робіт, участь в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться 

в кінці І та ІІ семестру під час загального перегляду учнівських робіт Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

VІІІ КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Актуалізація опорних знань. 

 

2. Малюнок гіпсової античної голови (16 год.) 

 

№  

з/п 
Теми 

Кількість годин 
Всього  теоретичні практичні 

1.  Вступ  2 2 - 

2.  Малюнок гіпсової античної голови 16 2 14 

3.  Малюнок частин обличчя голови 

«Давида» Мікеланджело 

16 - 16 

4.  Малюнок гіпсової голови складної форми 

(Сократа) 

12 - 14 

5.  Натюрморт з гіпсовою головою 17 1 16 

6.  Рухома натура 5 1 4 

7.  Підсумок  2 2 - 

 Всього 72 8 64 



Теоретична частина. Побудова і тональне моделювання голови тоном на 

нерухомій моделі. 

Практична частина. Зображення гіпсової голови з підкресленням 

тональними засобами контрастного освітлення голови та неосвітленого простору. 

Голова моделі відстає від фону на 1-1,5 м. Фон — затемнений. Освітлення —

верхньо-бокове, нерізке. Композиційне розміщення на аркуші. Загальний начерк. 

Конструктивна побудова. Моделювання тоном. Узагальнення. 

 

3. Малюнок гіпсової античної голови (16 год.) 

 

Практична частина. Форми деталей лицьової частини голови. Начерки носа 

та рота в просторі («фас» та 3/4), «ніс», «око» у трьох поворотах. Рішення — штрих. 

Малюнки без фону, менші за натуру. 

 

4. Малюнок гіпсової голови складної форми (Сократа) (12 год.) 

 

Практична частина. Побудова та моделювання голови нерухомої моделі. 

Розміщення голови з частиною світло-сірого фону на папері. Конструктивна 

побудова. Тональна обробка. 

 

4. Натюрморт з гіпсовою головою (17 год.) 

 

Теоретична частина. Конструктивна побудова і тональна проробка 

натюрморту з гіпсовою головою та кількома драпіровками, різними за фактурою. 

Передача фактури і матеріальності графічними засобами, просторового зв'язку між 

предметами. 

Практична частина. Композиційне розташування. Зображення всієї групи 

предметів з одночасним позначенням місцезнаходження кожного з них. Пошук 

характеру форми предметів і їх пропорцій (конфігурація, висота, ширина, 

розміщення в просторі). Конструктивний аналіз форми (абстрагування щодо про 

форму, образне мислення). Розподіл світла та тіні. Детальна проробка форми у 

взаємозв'язку із загальною формою. Узагальнення малюнка з підкресленням 

головного і пом'якшенням другорядного. 

 

5. Рухома натура (5 год.) 

 

Теоретична частина. Пластична характеристика моделі, її пропорції, рух. 

Практична частина. Начерки тварин у зоопарку, передача зовнішнісності 

та основних рухів тварин та птахів. Ведення малюнку від загального до детального. 

Позначення напряму та основних контурів великих частин образу. Уточнення 

масштабності кожної фігури. Нанесення основних тональних плям. Об’єм та 

підкреслення окремих фрагментів.  

 

6. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд робіт учнів за семестр. Оцінювання.  



 

ІХ КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма, зміст роботи та завдання на рік. Внутрішній 

розпорядок, розподіл робочих місць. Актуалізація опорних знань. 

 

2. Інтер'єр (12 год.) 

 

Теоретична частина. Виявлення характерних особливостей натури, вибір 

точки зору, що підкреслює призначеня частини інтер’єру.  

Практична частина. Відтворення частини інтер’єру, частини підлоги та 

площини опори меблів. Компонування малюнка із включенням частини 

приміщення, що потрапляє в поле зору при постійній точці зору. Побудова 

малюнка: визначення лінії горизонту, уточнення напряму ліній стін, пошук місця 

кожної речі на підлозі (якщо предмет стоїть), на стіні (якщо висить), уточнення 

місця предмету та співвідношення між предметами. Співвідношення 

перспективних скорочень предметів з перспективними скороченнями стін, стелі і 

підлоги кімнати, у якій вони знаходяться. Тональне вирішення інтер’єру, що 

посилює відчуття глибини його простору. 

Матеріали. Графітний олівець, розмір -1/4 аркуша паперу. 

 

 

3. Голова як частина постаті людини. Принципові особливості побудови. 

Малюнок черепа (14 год.) 

№  

з/п 
Теми 

Кількість годин 
Всього  теоретичні практичні 

1.  Вступ  2 2 - 

2.  Інтер'єр 12 2 10 

3. Голова як частина постаті людини. 

Принципові особливості побудови. 

Малюнок черепа 

14 2 12 

4. Малюнок гіпсової анатомічної голови 

(екорше Гудона) 

12 2 10 

5. Начерки голови в трьох поворотах 14 - 14 

6. Екзаменаційне завдання 16 - 16 

7. Підсумок  2 2 - 

 Всього 72 10 62 



 

Теоретична частина. Знайомство з найскладнішим об’єктом — головою, 

основні принципи створення малюнка голови на картинній площині. Методи 

передачі на площині складної форми. Анатомічні особливості черепа та методи 

конструювання на площині паперу. Симетрична побудова черепа на основі 

«хрестовини», серединної та профільної ліній. 

Практична частина. Малюнок черепа у трьох поворотах (фас, 3/4, профіль) 

на одному аркуші. Розташування всіх трьох малюнків по горизонталі таким чином, 

щоб горизонтальні осі знаходились на одних рівнях. Робота симетричними 

парними формами. Головні кістки черепа, від яких залежить пластична 

характеристика голови. Кістки мозкової частини черепа: потилична, лобна скроні. 

Кістки «лицьової» частини черепа: вилиці носові, верхньощелепні. Заглиблення 

для очей. 

Матеріали. Графітний олівець, 1/2 аркуша паперу. 

 

4. Малюнок анатомічної голови (екорше Ж. Гудона) (12 год.) 

 

Теоретична частина. Побудова головних м'язів і пластичний зв'язок з 

кістками черепа.  

Практична частина. Побудова на площині паперу екорше Ж. Гудона, на 

основі отриманих знань з конструктивної побудови черепа. Композиційне 

розміщення, виявлення характеру форми голови, пропорцій, об’ємно-

конструктивна побудова голови, плани, залежність від точки зору. Пластичне 

моделювання форми: форма як сума геометричних форм, велика форма, 

схематичний начерк, симетричність, конструктивний аналіз форми деталей. 

Матеріали. Графітний олівець, розмір - 1/4 аркуша паперу. 

 

 

5. Начерки голови в трьох поворотах (14 год.) 

 

Практична частина. Відтворення форм однієї виразної за характером 

голови в різних поворотах. Виконання трьох малюнків гіпсової голови в різних 

поворотах на одному аркуші паперу. 

Матеріали. Графітний олівець м'який, розмір - 1/2 аркуша паперу. 

 

6. Екзаменаційне завдання (16 год.) 

 

Практична частина. Виконання малюнку голови на основі умінь та 

навичок отриманих протягом навчання. Самостійне ведення малюнку, 

застосування зображальних засобів графічної мови. Передання об’єму та простору 

засобами тону. Створення певного художнього образу, творчий підхід до завдання. 

Дотримання пропорцій. Композиційне розташування на аркуші. Легкий начерк 

узагальненої форми, її пропорцій. Об'ємно - конструктивна побудува голови, плани. 

Тональне моделювання форми. Перехід від загального до детального малюнку. 

Підпорядкування деталей цілому. Узагальнення. 

Матеріали. Графітний олівець, 1/4 аркуша паперу. 



 

6. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд екзаменаційних робіт. Оцінювання.  

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

Учні мають знати: 

 теоретичні основи, особливості графічної мови малюнка; 

 різні види та техніки малюнка та їх особливості, виражальні засоби малюнка;  

 закони лінійної та повітряної перспективи, перспективної побудови об’ємних 

тіл та предметів, 

 принципи компонування у форматі зображення мотиву. 

 Учні мають вміти: 

 працювати з різними графічними матеріалами і приладдям; 

 точно виконувати поетапну побудову предмета та передавати його об’єм за 

допомогою тону, передавати пропорції предмета; 

 володіти різноманітним штрихом, застосовувати різний характер штриха для 

передачі матеріальності; 

 володіти законами лінійної перспективи, використовувати знання з 

перспективних законів у практичному їх застосуванні; 

 узагальнювати малюнок; 

 передавати планами та тоном просторове враження; 

 правильно компонувати у форматі зображення мотиву; 

 у складній формі бачити прості геометричні фігури і гармонійно їх поєднувати, 

передавати пропорції і характер натури; 

 передавати рух, характер і пропорції зображуваних мотивів. 

 створювати образ, використовуючи знання, набуті за роки навчання. 

 застосовувати різні техніки та прийоми малюнка при створенні власної творчої 

роботи; 

Учні мають набути досвіду: 

 роботи у різних техніках малюнка; 

 роботи з різними графічними матеріалами ; 

 компонування мотиву у форматі, перспективної побудови; 

 створення власних творчих робіт з малюнка; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь 

у виставках та конкурсах. 
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ЖИВОПИС 

(8-9 КЛАСИ) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 2 роки навчання. 

Автор: Пушкар Н. М. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Живопис, один з головних видів пластичних мистецтв, формує колористичне 

мислення та розвиває художньо-образне сприйняття дійсності. Саме на заняттях з 

живопису набувається здатність відтворення власних вражень та емоційн за 

допомогою кольору, композиції, лінії тощо. Саме тому навчальна програма 

«Живопис» – обов’язкова складова академічного циклу предметів Школи 

образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді.  

Навчальна програма побудована на основі авторської програми «Живопис» 

(Програми шкіл допрофесійної підготовки Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. 

центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. обереги. 

– 2000. – 420 с.). При складанні пропонованої програми був використаний досвід 

викладання образотворчого мистецтва та живопису в позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладіах (програми та методичні рекомендації). 

Пропонована навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. В основу програми 

покладена ідея базової академічної підготовки дітей в Школі образотворчого 

мистецтва як необхідної складової системи профільного навчання на вищому рівні, 

спрямованої на розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності 

до сприймання і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій 

самореалізації та духовному самовираженні.  

Метою навчальної програми «Живопис» є розвиток художньо-творчого 

потенціалу учнів шляхом формування колористичного мислення та образного 

сприймання дійсності.  

Завдання програми:  

 сформувати систему уявлень та знань учнів про живопис; 

 удосконалити вміння вести колористичні пошуки та сприяти свідомому їх 

використанню при створенні художніх образів; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

образотворчого мистецтва, явищ художньої культури; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

образотворчої діяльності; 

 сформувати систему умінь застосувати знання та вміння, набуті на уроках 

малюнку та композиції, в навчальних завданнях з живопису; 



 сформувати практичні навички роботи в різних техніках живопису; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню; 

 виявити найбільш обдарованих учнів для продовження художньої освіти у 

вищих навчальних закладах. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 8-9 класу (14 

— 17 років), на 2 роки навчання, 144 год. (1 рік -72 год., 2 рік -72 год.), по 2 години 

на тиждень.  

 Програма побудована на поетапному вивченні загальних законів кольору. 

Перед виконанням окремих практичних завдань передбачені вправи з 

кольорознавства, а також виклад базового теоретичного матеріалу. Робота над 

практичними завданнями ведеться з постійним зростанням складності. 

 Завдання повинні враховувати рівень розвитку дітей та відповідати віковим 

особливостям. Ознайомлюючи учнів з теоретичною системою, необхідно не 

забувати про збереження безпосереднього сприйняття дійсності, емоційного 

ставлення до зображуваного. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є контрольне завдання (в кінці І семестру) та 

екзаменаційне завдання (в кінці ІІ семестру).  

 

VІІІ КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п Зміст 

Кількість годин 

Всього теорет. практ. 

1.  Вступ  2 2 - 

2.  Виразовий зміст кольору 14 1 13 

3.  Виразові можливості контрасту 

холоду і тепла 
14 1 

13 

4.  Виразові можливості контрасту 

доповнюючих кольорів 
14 1 

13 

5.  Кольорова домінанта 14 1 13 

6.  Контрольне завдання 12 - 12 

7.  Підсумок  2 2 - 

Всього 72 8 64 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 



1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Інструктаж з техніки безпеки. Програма та завдання на 

рік. Матеріали та інструменти. Актуалізація опорних знань (колір, засоби 

виразності кольору та ін.). 

 

2. Виразовий зміст кольору (14 год.) 

 

Теоретична частина. Вплив кольору на емоційний стан людини. 

Вдосконалення бачення кольору відповідно до оточуючого середовища, здатності 

до розпізнавання колірних етапів середовища. 

Практична частина. Завдання 1. Вправа з колористики на об'єктивне 

відтворення кольорового враження від барв осені (зими, весни). Пошук кольорів в 

колірному колі, які відповідають характеру конкретної пори року. Складання 

гармонійної колірної декоративної композиції. 

Матеріали. Гуаш, 1/8 аркуш паперу. 

Техніка. Живопис. 

Завдання 2. Декоративний натюрморт «Осінній». Відтворення різноманіття і 

виразність кольору, пов'язаного з відображенням явищ навколишньої дійсності. 

Матеріали. Гуаш, акварель, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Декоративний живопис. 

 

3. Виразові можливості контрасту холоду і тепла (14 год.) 

 

Теоретична частина. Контраст холоду і тепла. Можливості техніки 

акварельного живопису. 

Практична частина. Натюрморт з 3-4 предметів, побудований на основі 

контрасту тепло-холодності. 

Матеріали. Акварель, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Акварельний живопис. 

 

4. Виразові можливості контрасту доповнюючих кольорів (14 год.) 

 

 

Теоретична частина. Контраст доповнюючи кольорів. 

Практична частина. Натюрморт побудований на основі контрасту 

доповнюючих кольорів. 

Матеріали. Акварель, пастель, гуаш, 1/4 аркуша паперу. 

Техніка. Живопис, мішана. 

 

5. Кольорова домінанта (14 год.) 

 

Теоретична частина. Передача вечірнього освітлення. Побудова простору 

завдяки контрасту поширення. 

Практична частина. Кут інтер'єру з композиційною ситуацією і 

направленим джерелом освітлення. 



Матеріали. Акварель, білило, гуаш, пастель, 1/2 аркуша паперу. 

Техніка. Живопис, мішана. 

 

 

6. Контрольне завдання (12 год.) 

 

Практична частина. Натюрморт з 3-4 предметів, з куточком інтер’єру. 

Поетапне виконання завдання (компоновка, конструктивна побудова, етюд, робота 

над кольором). Застосування набутих на заняттях з малюнку знань з перспективи. 

Використання знань з колористики. Створення певного колірного середовища, 

передання простору шляхом проробки планів. Збереження цілісності сприйняття. 

Увага до деталей. Використання різних способів нанесення фарби (по-мокрому, по-

сухому). 

Матеріали. Акварель, гуаш, білило, пастель, туш. 

Техніка. Мішана. 

 

7. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд робіт учнів за семестр. Обговорення. 

Оцінювання.  

 

ІХ КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№  

з/п Зміст 

Кількість годин 

Всього теорет. практ. 

1.  Вступ  2 2 - 

2.  Тематичний натюрморт 14 - 14 

3.  Портрет (півфігура) 16 - 16 

4.  Копія натюрморту  12 - 12 

5.  Натюрморт у стилі копії 12 - 12 

6.  Екзаменаційне завдання 14 - 14 

7.  Підсумок  2 2 - 

Всього 72 4 68 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Інструктаж з техніки безпеки. Програма та завдання на 

рік. Матеріали та інструменти. Актуалізація опорних знань (колір, засоби 

виразності кольору та ін.). 

 



2. Тематичний натюрморт (14 год.) 

 

Практична частина. Натюрморт з 3-4 предметів з драпіровками, який 

відтворює реальну життєву ситуацію. Творчий процес постановки натюрморту за 

участю учнів. Теми: «Майстерня художника», «Театральний натюрморт», «На 

кухні». 

Матеріали. Акварель, гуаш, темпера, пастель, 1/2 аркуша паперу. 

Техніка. Живопис. 

 

3. Портрет (півфігура) (16 год.) 

 

 

Практична частина. Портрет у певному кольоровому оточенні. Попередні 

начерки, композиційні пошуки, етюди в кольорі. Передача емоційного стану 

людини за допомогою засобів живопису. 

Матеріали. Акварель, гуаш, пастель, 1/2 аркуша паперу. 

Техніка. Живопис. 

 

4. Копія натюрморту (12 год.) 

 

Практична частина. Копія натюрморту з чітко вираженими стильовими 

особливостями твору. 

Матеріали. Обираються відповідно до обраної копії. 

Техніка. Відповідно до обраної роботи. 

 

5. Натюрморт у стилі копії (12 год.) 

 

Практична частина. Натюрморт з 3-4 складних предметів з драпіровками у 

стилі копії попереднього завдання. Застосування у роботі знань і навиків, технічних 

прийомів, здобутих при виконанні копії. 

Матеріали. Обираються за бажанням учня. 

Техніка. Відповідно до виконуваної копії. 

 

6. Екзаменаційне завдання (14 год.) 

 

Практична частина. Тематичний натюрморт. Самостійне вирішення 

поставленого завдання. Добір відповідної техніки виконання, колористичне 

рішення, власний стиль. Творчий підхід до виконання натюрморту. Використання 

арсеналу здобутих знань з колористики та різних живописних технік й прийомів. 

Послідовне ведення роботи. Гармонізація колірних співвідношень на основі 

вивчених законів кольору, передання простору, об’єму та матеріальності 

предметів, певного емоційного стану. Консультації та поради педагога. 

Матеріали. Акварель, гуаш, пастель, 1/2 аркуша паперу. 

Техніка. За бажанням. 

 

7. Підсумок (2 год.) 



 

Теоретична частина. Перегляд екзаменаційних робіт. Обговорення. 

Оцінювання.  

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

Учні мають знати: 

 закони колористики;  

 виразовий зміст кольору; 

 виразові можливості контрасту холоду і тепла, контрасту доповнюючих кольорів; 

 творчий процес постановки натюрморту; 

 різні техніки та способи нанесення фарби; 

 основні етапи самостійного виконання поставленого завдання. 

Учні мають вміти: 

 передавати в своїх роботах певний емоційний стан, настрій завдяки виразовим 

можливостям кольору; 

  створювати певну колірну гармонію; виділити головне і підпорядкувати 

другорядне; 

 володіти технікою акварельного або гуашевого живопису та іншими техніками; 

  використовуючи знання з колористики, створювати певне колірне середовище;  

 передавати простір завдяки проробці планів; 

 використовувати різні способи нанесення фарби (по-мокрому, по-сухому). 

 самостійно вирішувати поставлену задачу, добирати відповідну техніку виконання, 

колористичне рішення, власний стиль. 

 поетапно виконувати завдання. 

Учні мають набути досвіду: 

 роботи у різних техніках живопису; 

 роботи у різних техніках нанесення фарби; 

 самостійного виконання основних етапів роботи над завданням; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва. 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні роботи, екзаменаційне 

завдання. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Алексеев С.С. О колорите. — М., 1974.  

2. Беда Г.В.  Живопись и изобразительные средства. — М., 1977.  

3. Ган Н.С., Казанцев А.В. Малювання з натури. Методичний посібник для 

вчителя. - К., 1971. 

4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. — М., 1977. 

5. Инковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. — М., 1980. 

6. Миронова Л. Цветоведение. — Минск, 1984. 



7. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. Книга 

для учителя. — М., 1988.  

8. Програми шкіл допрофесійної підготовки Рівненського міського Палацу 

дітей та молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-

метод. центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. 

обереги. – 2000. 

9. Програми з профільних предметів для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл 

художнього профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О.В. Гайдамака. — Х.: «Ранок», 

2009. 

10. Пучков А.С., Трисемь А.В. Методика работы над натюрмортом. — М., 1982.  

11. Смирнов Г.Б. Живопись. — М., 1975.  

12. Фельдман В.А. Искусство акварельной живописи. — К., 1967. 

13. Черинько А.В. Какого цвета удивление? — К., 1990. 

 



КОМПОЗИЦІЯ 

(8-9 КЛАСИ) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 4 роки навчання. 

Автор: Пушкар Н. М.  – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Живопис, один з головних видів пластичних мистецтв, формує колористичне 

мислення та розвиває художньо-образне сприйняття дійсності. Саме на заняттях з 

живопису набувається здатність відтворення власних вражень та емоційн за 

допомогою кольору, композиції, лінії тощо. Саме тому4 тому навчальна програма 

«Живопис» – обов’язкова складова академічного циклу предметів Школи 

образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді.  

Навчальна програма побудована на основі авторської програми «Живопис» 

(Програми шкіл допрофесійної підготовки Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. 

центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. обереги. 

– 2000. – 420 с.). При складанні пропонованої програми був використаний досвід 

викладання образотворчого мистецтва та живопису в позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладіах (програми та методичні рекомендації). 

Пропонована навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. В основу програми 

покладена ідея базової академічної підготовки дітей в Школі образотворчого 

мистецтва як необхідної складової системи профільного навчання на основному 

рівні, спрямованої на розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, 

здатності до сприймання і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій 

самореалізації та духовному самовираженні.  

Метою навчальної програми «Живопис» є розвиток художньо-творчого 

потенціалу учнів шляхом формування колористичного мислення та образного 

сприймання дійсності.  

Завдання програми:  

 сформувати систему уявлень та знань учнів про живопис; 

 удосконалити вміння вести колористичні пошуки та сприяти свідомому їх 

використанню при створенні художніх образів; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

образотворчого мистецтва, явищ художньої культури; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

образотворчої діяльності; 

 сформувати систему умінь застосувати знання та вміння, набуті на уроках малюнку 

та композиції, в навчальних завданнях з живопису; 



 сформувати практичні навички роботи в різних техніках живопису; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню; 

 виявити найбільш обдарованих учнів для продовження художньої освіти у вищих 

навчальних закладах. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 8-9 класу (14 

— 17 років), на 2 роки навчання, 144 год. (1 рік -72 год., 2 рік -72 год.), по 2 години 

на тиждень.  

У восьмому класі Школи образотворчого мистецтва учні розпочинають 

вивчення шрифту. Вони знайомляться з його різновидами, традиціями і законами 

його написання. Вчаться застосовувати шрифт в певних шрифтових композиціях, 

знаходячи зв'язок шрифту з зображувальними елементами. 

Учні повинні зрозуміти, що шрифт — це не просто набір літер, художній 

шрифт несе в собі і певний образ. Треба навчити дітей досягати пластичного та 

змістовного зв'язку. Особливо це важливо при виконанні завдання «Плакат». Крім 

того, учні знайомляться з книжковою графікою, її специфікою. 

У випускному класі посилюється увага до індивідуальності учнів. Тематика 

робіт обумовлена повторенням всіх тем, які були опрацьовані учнями на протязі 

всього навчального курсу. Ведеться обов'язкова робота з натурою. Учні повинні 

вміти самостійно обирати техніку виконання композиції, вибирати засоби для 

виразного рішення теми. Роботи повинні бути виконані на достатньо професійному 

рівні. Крім того, учні повинні продемонструвати володіння різними техніками. 

Впродовж останньої чверті учні 9 класу виконують екзаменаційне завдання, 

де демонструють володіння основними законами композиції, вміння застосовувати 

набуті знання в рішенні обраної теми. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є контрольне завдання (в кінці І семестру) та 

екзаменаційне завдання (в кінці ІІ семестру).  

 

VІІІ КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п Зміст 

Кількість годин 

Всього теорет. практ. 

1.  Вступ  1 1 - 

2.  Ознайомлення зі шрифтом 29 1 28 

3.  Плакат 25 1 24 

4.  Ескіз до дипломної роботи 16 - 16 

5.  Підсумок  1 1 - 



Всього 72 4 68 

 
 
 

1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Інструктаж з техніки безпеки. Програма та завдання на 

рік. Матеріали та інструменти. Актуалізація опорних знань. 

 

2. Ознайомлення зі шрифтом (29 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття шрифту і буквиці. Пластичний та змістовний 

зв'язок елементів композиції. Простий та художній шрифт і традиції його 

написання у різних народів. Словянські та готичні шрифти, малюнок літер-

ієрогліфів. Шрифт як елемент композиції та його зв'язок з образотворчими 

елементами. 

Практична частина. Завдання 1. Виконання монограми, досягнення 

пластичного та змістовного зв’язку композиції. Побудова композиції з двох літер 

— ініціалів учня-виконавця. Образна характеристика і зображення за вибором 

учня. Поділ квадрату на тмну та світлу частину по вертикалі, горизонталі, діагоналі. 

Вписування в композицію літер або симолів як рівноцінних елементів. Втілення 

принципу зображення «позитив-негатив». Виконання чорно-білих ескізів, пошуки 

рівноваги та образності. Виконання чорно-білої композиції. 

Завдання 2. Компоновка шрифту в певну форму, силует предмету. Пошук 

змістовного зв’язку між предметами та характером шрифту. Вибір предмету на 

основі простоти силуету (яблуко, риба, глек). Обмеження колірного рішення 

двома-трьома кольорами (2 — 3 тона одного кольору або контрастні — чорний –

червоний-синій). 
Завдання 3. Створення «слова-образу». Компонування слова або фрази, 

розкриття з допомогою характеру шрифта внутрішнього змісту і «образу» слова 

(«Хліб», «Сум», «Солодощі», «Шнур», «Дощовий день», «Радість» і т.п.). 

 

Матеріали. Туш, пензель, гуаш, олівець, папір, кольоровий папір, клей, ножиці 

Техніка. Графіка, ліногравюра, аплікація 

 

3. Плакат (25 год.) 

 

Теоретична частина. Плакат як особливий вид графічного мистецтва, його 
особливості та специфіка у порівнянні зі станковою та книжквою графікою. 
Елементи плакату: образотворча частина та шрифт. Специфіка образної мови 
плакату: ясність, лаконічність, декоративність, символічність та активність 
кольору. Доступність змісту плакату, роль тексту, його взаємозв’язок з 
зображенням. 

Практична частина. Сворення рекламного плакату дитячої художньої 
школи. Виконання композиційних пошуків, розробка найбільш вдалого варіанту, 
підбір необхідного шрифту. Робота над відповідністю шрифту зображувального 



елементу и теми плакату, читабельністю шрифту. Здійснення колірних пошуків. 
Виконання плакату, використання різних фактур. 
Матеріали. Фарба, клей, кольоровий папір і т.п. 
Техніка. Вільна. 
 

 

4. Ескіз до дипломної роботи (16 год.) 

 
Практична частина. Виконання ескізу дипломного проекту. Вибір теми, 

здійснення композиційних пошуків. На основі засвоєних знань щодо різноманітних 
композиційних засобів, створення художнього образу пластичною мовою та 
використання допоміжного матеріалу — методичне ведення роботи зі створення 
певного образу, що розкриває обрану тем у дипломного проекту. 

Матеріали. Фарба, кольоровий папір, нитки, клей, ножиці, тканина і т.д. 
Техніка. Вільна, за вибором учня. 

 

7. Підсумок (1 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд робіт. Обговорення. Оцінювання.  

 

ІХ КЛАС 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 

з/п Зміст 

Кількість годин 

Всього теорет. практ. 

1.  Вступ  1 1 - 

2.  Організація багатофігурної композиції 22 1 21 

3.  Рух в багатофігурній композиції 22 1 21 

4.  Екзаменаційне завдання 26 - 26 

5.  Підсумок  1 1 - 

Всього 72 4 68 
 

1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Інструктаж з техніки безпеки. Програма та завдання на 

рік. Матеріали та інструменти. Актуалізація опорних знань. 
 

2. Організація багатофігурної композиції (22 год.) 

 

Теоретична частина. Актуалізація опорних знань з основ лінійної та 

повітряної перспективи, ритму в композиції, правил підбору та використання 

підготовчого матеріалу. 



Практична частина. Завдання 1. Створеня тематичної композиції «Життя 

нашого міста», «На пташиному ринку», «Карнавал». Здійснення композиційних 

пошуків на основі замальовок з натури конкретних куточків міста, характерних 

сценок з міського побуту. Самостійний вибір матеріалу та техніки виконання з 

урахуванням творчого задуму. 

Завдання 2. Створення композиції на тему «Військо Запорізьке», «Корида», 

«Різдвяні свята», «Вокзал». Виконання начерків з натури, використання 

допоміжного матеріалу. Розкриття теми через динамічну композицію, виділення 

головного за допомогою контрасту, ритму, акценту, масштабу. Підкреслення 

направлення руху рішенням фону, контрастом кольору, силуетом фігур, 

структурою (діагональними та перехрещеними лініями). Декоративне рішення 

композиції за бажанням учня. 

Матеріали. На вибір учня. 

Техніка. На вибір учня. 

 

4. Екзаменаційне завдання (26 год.) 

 

Практична частина. Створення екзаменаційної композицію на вільну тему. 

Вибір теми та сюжета учнями, виконання форескізів. Добір необхідного матеріалу 

для замальовок з натури. Самостійний вибір матеріалу та технікки виконання: 

декоративна, объемно-просторова композиція, станковий живопис, графіка. 
Матеріали. За бажанням учня 
Техніка. За бажанням учня 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

Учні мають знати: 

 теоретичні основи композиції, такі поняття, як рівновага, ритм, метр, пляма, 

вага, симетрія та асиметрія, фактура та контраст (колірний, тональний, величин, 

ритмів); 

 принципи організації зображувальної площини за допомогою засвоєних 

композиційних засобів; 

 різні художні матеріали, техніки композиції (гуаш, аплікація, колаж) та 

особливості їх застосування; 

 основні етапи роботи над композицією. 

 

 Учні мають вміти: 

 вести композиційні пошуки та свідомо їх використовувати при створенні 

художніх образів; 

 застосувати знання та вміння, набуті на уроках живопису та малюнку, в 

навчальних композиціях; 



 працювати з різними з різними художніми матеріалами і приладдям; володіти 

різними техніками (гуаш, аплікація, колаж) та вміти обирати  відповідний матеріал 

і техніку виконання для найбільшої виразності художнього образу. 

 за допомогою засвоєних композиційних прийомів виділяти головне у своїх 

композиціях і підпорядкувати йому другорядні елементи; 

 досягати цілісного сприйняття композиції, уміти об'єднувати пластично всі 

елементи композиції в одне ціле, а також обрати відповідний формат; 

 вести поетапну роботу: форескізи, ескізи, кольорові пошуки, завершена робота. 

 виявляти певну оригінальність мислення в рішенні теми, а також обрати 

найбільш виразну техніку виконання; 

 організовувати зображувальну площину за допомогою раніше засвоєних 

композиційних засобів та більш складних (ритм, пляма, рівновага); 

  розкрити тему через динамічну структуру композиції; 

 організувати багатофігурну композицію, уміти виділити в ній головне за 

допомогою засвоєних композиційних засобів і зберегти цілісність сприйняття; 

 обирати відповідно до динамічної структурної композиції кольорове та 

фактурне рішення; 

 відповідно до теми, для більш глибокого розкриття образної структури 

композиції, обрати відповідну побудову простору, тобто вміти розкрити образ за 

допомогою середовища; 

 використовувати допоміжний матеріал та замальовки з натури при роботі над 

композицією; 

Учні мають набути досвіду: 

 поетапної роботи над композицією; 

 ведення композиційних пошуків; 

 створення власних творчих робіт з композиції; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь у 

виставках та конкурсах. 
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СОЛОМОПЛЕТІННЯ. ФАКУЛЬТАТИВ  

(4 КЛАС) 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 1 рік навчання. 

Автор: Андрєєва О. С. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність навчальної програми зумовлена тим, що творча праця з 

використанням природно-рослинних матеріалів є одним із головних засобів 

залучення дітей до мистецтва та виховання любові до природи. При постійному 

спілкуванні з природою, під час роботи з природним матеріалом у дітей 

пробуджуються естетичні почуття, розвивається художній смак, формуються 

трудові навички. Робота з природним матеріалом розвиває посидючість, терпіння, 

наполегливість, залучає дітей до цікавого й самобутнього виду українського 

декоративно-прикладного мистецтва — плетіння з соломи. У наші дні традиції 

українського соломоплетіння знаходять своє нове виявлення. Народні майстри 

збагачують їх новими техніками, прийомами та художніми образами, створюючи з 

соломи високохудожні вироби. Оригінальність соломи як природного матеріалу 

дає можливість дітям утілювати найрізноманітніші творчі задуми й конструктивні 

рішення, саме тому соломоплетіння необхідно вивчати в комплексі предметів 

образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва в школах художньо-

естетичного профілю та позашкільних об’єднаннях гуртків художньо-естетичного 

спрямування. 

Пропонована навчальна програма «Соломоплетіння» реалізується у Школі 

образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді і 

побудована на основі авторської програми «Соломоплетіння» (Програми шкіл 

допрофесійної підготовки Рівненського міського Палацу дітей та молоді / відп. за 

вип. Кириленко С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. центр серед. 

освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. обереги. – 2000. – 420 

с.) з коригуваннями та доповненнями змістової частини. Навчальна програма 

пройшла апробацію, яка засвідчила її високу ефективність у досягненні 

прогнозованих результатів. До програми внесено доповнення, що відображають 

зміни у тематиці окремих завдань, орієнтацію на системний творчий розвиток 

вихованців. Особливий акцент у змісті програми зроблено на дотриманні 

наступності та безперервності художньо-естетичної освіти у підготовці дітей в 

Школі образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. В 

основу програми покладена ідея базової підготовки дітей як складової системи 

профільної освіти в Школі образотворчого мистецтва, спрямованої на розвиток 

особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання і творення 

художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному 

самовираженні. Пропонована навчальна програма побудована на основі 

особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. 



Метою навчальної програми «Соломоплетіння» є створення умов для 

творчого розвитку дітей шляхом вивчення техніко-технологічних особливостей 

соломоплетіння, формування художніх компетентностей, оволодіння художньо-

практичною діяльністю, сприймання творів українського та світового мистецтва, 

розвиток сенсорної моторики, художньо-образного мислення та образної оцінки 

світу. 

Завдання навчальної програми: 

 ознайомити з українськими народними ремеслами і промислами, традиціями 

мистецтва соломоплетіння; 

 сформувати систему знань про традиційний вид декоративно-ужиткового 

мистецтва – плетіння з природного матеріалу; 

 сприяти накопиченню теоретичних знань і творчих навичок з основ 

соломоплетіння; 

 сформувати систему умінь застосовувати різні прийоми, способи, 

соломоплетіння у відтворенні художньої форми; 

 дати практичні навички роботи з різними матеріалами, інструментами і 

приладдям, виготовлення власних виробів. 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

декоративно-ужиткового народного мистецтва, явищ художньої культури; 

 виховати бережливе ставлення до довкілля, природи, цінування прекрасного. 

 виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій; 

 розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний 

стиль роботи; 

 розвинути позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у 

досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності;  

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню. 

Навчальна програма розрахована на учнів 4 класу Школи образотворчого 

мистецтва (10-11 років), на 1 рік навчання, 72 години, по 2 години на тиждень. Зміст 

програми передбачає лінійний спосіб побудови. 

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять, 

екскурсій, участь у конкурсах та виставках. Зміст запропонованої програми 

спрямований не лише на формування трудових навичок, творчих здібностей, а й на 

духовне виховання особистості, розвиток емоційної чуттєвості й активної життєвої 

позиції учнів. Виготовлення виробу технікою соломоплетіння реалізується через 

проектно-технологічну діяльність, під час якої особливо дієвим є міжпредметний 

зв’язок з уроками малюнку, живопису, композиції, історії мистецтва. Навчальний 

процес складається з практичних і теоретичних занять. Основою змісту 

теоретичних занять є вступні бесіди про зміст і завдання роботи. На практичних 

заняттях діти вивчають та опановують матеріали, інструменти і приладдя, 

отримують навики виготовлення виробів з соломи. Як результат роботи над 

змістом програми учні повинні виконати творчі роботи.  

Навчальна програма дає можливість для розуміння учнями теоретичних основ 

та характерних особливостей традиційного соломоплетіння, забезпечує 



формування системи умінь застосовувати різні техніки та прийоми, способи 

соломоплетіння при створенні власної творчої роботи.  

Навчально-виховний процес здійснюється на основі особистісно-

орієнтованого навчання і виховання. Під час занять застосовуються як традиційні, 

так і інноваційні технології. Вихованці вивчають традиційні техніки плетіння з 

природних матеріалів, а також створюють іграшки з використанням сучасних 

прийомів соломоплетіння на основі традиційних. Програмою передбачено 

вивчення обрядів, пов’язаних з виготовленням солом’яних виробів. Загальними 

принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез 

інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і 

поступовість викладення матеріалу. 

Доцільним є використання у навчальному процесі якісних зразків виробів з 

соломи: у формі репродукцій, кращих творів учнів, педагогів, майстрів. Активному 

засвоєнню матеріалу програми і розвитку естетичної культури сприятимуть 

відвідування виставок в музеях і галереях міста, участь у виставках Палацу дітей 

та молоді, міських та обласних виставках. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання творчих робіт, участь 

в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться в кінці І та ІІ семестру 

під час загального перегляду учнівських робіт Школи образотворчого мистецтва. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Зміст 
Кількість годин 

Всьог

о 
теоретичні практичні 

1 Вступне заняття. Ознайомлення з 

мистецтвом соломоплетіння. 
1 

1 - 

 

2 Подорож в українську минувшину. 

Ознайомлення з поліським побутом 

кінця Х1Х - початку ХХ ст. 

4 

 

 

4 

 

- 

3 Мандрівка в природу. Заготівля, 

сортування і зберігання соломи, 

обробка сировини. 

 

12 

 

 

2 

 

10 

4 Обряди і звичаї, пов'язані з 

використання соломи.  

6 

 

2 4 

 

5 Підготовка соломи до виготовлення 

підвісної пташки. Нарізання, 

очищення, підбір та замочування 

соломи. 

2 

 

- 2 

6 Виготовлення підвісної пташки. 8 1 7 

7 Солом’яна скульптура 10 1 9 

8 Екскурсія в музей 2 2 - 



9 Види і способи плетіння із соломи. 

Плоске плетіння - основа для 

виготовлення прошивних виробів. 

Подарунок для сестрички (братика). 

26 

 

 

2 

 

 

24 

10 Підсумок 1 1 - 

Всього 72 16 56 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 

 

 

Теоретична частина. Уявлення про народне мистецтво соломоплетіння як 

складову частину духовної культури українського народу. Ознайомлення з 

мистецтвом соломоплетіння, матеріалами, інструментами і приладдям. Вироби з 

соломи як складова частина декоративно-прикладного мистецтва. Програма, зміст 

роботи та завдання на рік. Внутрішній розпорядок, розподіл робочих місць. 

Інструктаж з техніки безпеки. 

Матеріали та інструменти. Солома різних злаків, ножиці, серп, ніж, голки, 

нитки, праска, шило. 

Зоровий ряд. Плетені вироби давніх часів і дитячі роботи попередніх років. 

 

2. Подорож в українську минувшину. Ознайомлення з поліським 

побутом кінця Х1Х - початку ХХ ст. (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з історією плетіння з природного 

матеріалу. Виникнення плетіння, його розвиток і вдосконалення. Основні відомості 

з історії соломоплетіння, сучасний стан соломоплетіння на Поліссі та Волині. 

Ознайомлення з матеріалами, інструментами і приладдям для плетіння, видами 

солом’яних виробів, їх особливостями та призначенням. 

Матеріали та інструменти. Солома різних злаків, інструменти і приладдя, 

вироби, виконані в різних техніках плетіння. 

Зоровий ряд. Вироби з соломи, ілюстрації з книг, альбомів. 

 

3. Мандрівка в природу. Заготівля, сортування і зберігання соломи, 

обробка сировини (12 год.) 

 

Теоретична частина. Розповіді про жнива. Ознайомлення з особливостями 

та термінами заготівлі, сортування й зберігання соломи. Акцентування уваги на 

різноманітності рослинного світу, значенні рослин, особливо злаків, для народного 

господарства нашої держави. Увага до охорони довкілля, бережливого ставлення 

до природи, збереження природних багатств. 

Практична частина. Заготівля сировини для соломоплетіння, її обробка, 

сортування і та підготовка до зберігання. Заготівля соломи. Обмолочування 



колосків. Обробка соломи (видалення вузликів, очищення від листя), сортування 

соломки по довжині і товщині.  

Матеріали та інструменти. Солома, серп, ножі, ножиці, ціп, цурка. 

 

4. Обряди і звичаї, пов'язані з використання соломи (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з обрядами і звичаями селян, 

пов'язаними з трудовим календарем, трудовою практикою (жнивна обрядовість), 

що у минулому складали важливу сферу духовної культури землеробських народів, 

дали зміст різноманітним формам народної творчості: словесній, образотворчій. 

Ознайомлення з обрядовими атрибутами, які використовувались в Україні під час 

жнив, різдвяних та великодніх свят, Масниці, Івана Купала тощо. Розповідь про 

відродження обрядів, звичаїв і традицій, пов'язаних з використанням соломи (с. 

Крупове на Поліссі). Слухання обрядових пісень. Розповідь про те, що зображення 

із соломи різних тварин та птахів теж пов'язане з народними обрядами. Фігурки 

півня, голуба, кози прийнято було ставити на різдвяний стіл. Кінь із соломки брав 

участь у весільному обряді. 

Практична частина. Замальовування традиційних інструментів, виробів та 

атрибутів з соломи в зошитах. Запис обрядових пісень. 

Матеріали та інструменти. Зошит, олівці, солом'яне опудало, серп, 

качалка, перевесло, вінок, Дідух. 

Зоровий ряд. Фігурки з соломи, які зображують півня, голуба, козу, підвісні 

птахи. 

Слуховий ряд. Платівки з записом обрядових пісень. 

Домашнє завдання. Довідатись у своїх бабусь і родичів про весільні, різдвяні, 

жнивні обряди тощо. 

 

5. Підготовка соломи до виготовлення підвісної пташки. Нарізання, 

очищення, підбір та замочування соломи (2 год.) 

 

Практична частина. Ознайомлення зі способами підготовки соломи для 

створення підвісної пташки. Розповідь з практичною демонстрацією підготовки 

соломи. Показ процесу відбору, замочування, зв’язування соломи. 

Практична робота дітей. Нарізання, очищення, підбір та замочування соломи. 

Підготовка соломи для виготовлення крил птаха, добір соломи за товщиною та 

довжиною. 

Матеріали та інструменти. Солома, ножиці, нитки. 

Зоровий ряд. Підвісні пташки з соломи, ілюстрації. 

 

6. Виготовлення підвісної пташки (8 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення зі способами виготовлення підвісної 

пташки з соломи, підбором кольорів ниток для переплетення крил солом’яного 

птаха, засобами підкреслення краси природного матеріалу. 

навчити переплітати солому. 



Практична частина. Демонстрація способу переплетення соломи нитками 

рівно, тісно зв’язуючи вузлики. Робота дітей з індивідуальною допомогою 

педагога. Аналіз робіт учнів.  

Матеріали та інструменти. Солома, ножиці, клей, нитки котушкові та 

муліне, різноколірні. 

Зоровий ряд. Підвісні пташки з соломи (вироби дітей), ілюстрації. 

 

Тема 7. Солом’яна скульптура (10 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з поняттям солом’яна скульптура, 

різними видами солом’яної скульптури (ляльки, об’ємні пташки, тварини, 

декоративні сувенірні іграшки).  

Практична частина. Виготовлення солом’яної скульптури (солом’яної 

ляльки). Демонстрація способу переплетення соломи, збереження правильних 

пропорцій ляльки.Підкреслення краси природного матеріалу декором. Оздоблення 

голови та одягу ляльки. Робота дітей з індивідуальною допомогою педагога. Аналіз 

робіт учнів.  

Матеріали та інструменти. Солома, ножиці, клей, нитки. 

Зоровий ряд. Ляльки з соломи (вироби дітей), ілюстрації. 

 

8. Екскурсія в музей (2 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з українською минувшиною, поліським 

побутом, плетеними виробами, притаманними поліському регіону, під час огляду 

музейних експозицій. Розповідь про поліські вироби із соломи. Способи 

соломоплетіння на території нашої області. 

Практична частина. Замальовки учнями предметів, виконаних у техніці, 

найбільш характерній для Полісся (спіральне і плоске плетіння), деталей 

чоловічого народного вбрання, що виконані із соломи та лика. 

Матеріали та інструменти. Олівці, блокноти. 

Зоровий ряд. Музейні експонати. 

Слуховий ряд. Розповідь екскурсовода. 

Домашнє завдання. Пошукова робота старовинних плетених виробів. 

 

Тема 9. Види і способи плетіння із соломи. Плоске плетіння - основа для 

виготовлення прошивних виробів. Подарунок для сестрички (братика) (26 

год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з плескатими плетінками як основою 

для прошивних виробів. Техніка плескатих стрічок і нарощування соломи. 

Дотримання правильних вимог під час нарощування соломки при виплітанні 

стрічки. Техніка прасування плетінки. Зшивання плескатих плетінок.  

Практична частина. Групове та індивідуальне навчання техніки  плетення 

плескатих  стрічок і нарощування соломи. Плетення плескатих плетінок з 4, 5 і 7 

соломин для подальшого застосування у прошивних виробах. Прасування 



плетінки. Зшивання кошичків напівсферичної форми. Індивідуальна робота дітей. 

Аналіз виконаних робіт. 

Матеріали та інструменти. Солома, ножиці, ножі, праска, нитки, голки. 

Зоровий ряд. Взірці плетінок, вироби з них. 

 

10. Підсумок (1 год.) 

 

Перегляд та аналіз робіт, виконаних протягом року. Оцінювання робіт. 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

Учні мають знати: 

 характерні особливості традиційного виду декоративно-ужиткового мистецтва 

– плетіння з природного матеріалу; 

 теоретичні відомості про народні ремесла і промисли України; 

 обрядову атрибутику народних свят; 

 різні види, техніки, прийоми та способи соломоплетіння та особливості їх 

застосування; 

 історію соломоплетіння, особливості сучасного стану плетіння з природного 

матеріалу в Західному регіоні України;  

 особливості заготівлі, обробки та зберігання матеріалу для соломоплетіння; 

 творчість відомих майстрів соломоплетіння. 

 Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів соломоплетіння; 

 застосовувати різні способи, техніки та прийоми плетіння з природного 

матеріалу при створенні власної творчої роботи; 

 працювати з різними матеріалами, інструментами і приладдям, застосовувати 

особливості заготівлі, обробки та зберігання матеріалу для соломо плетіння у 

практичній діяльності. 

 виконувати найпростіші прийоми соломоплетіння; 

 виконувати прийоми прямого та плоского плетіння; 

 виконувати найпростіші плетінки з різної кількості соломин; 

 виготовляти традиційні іграшки із соломки; 

Учні мають набути досвіду: 

 роботи у різних техніках та прийомах художньої вишивки, способи вишивки 

при створенні власної творчої роботи; 

 застосування палітри виражальних засобів при створення робіт з художньої 

вишивки; 

 створення власних творчих робіт з природного матеріал;. 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь у 

виставках та конкурсах. 
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ХУДОЖНЯ ВИШИВКА. ФАКУЛЬТАТИВ  

(5 КЛАС) 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 1 рік навчання. 

Автор: Пілюгіна Н. С. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Художньо-естетична освіта сьогодні покликана сприяти засвоєнню учнями 

національного та світового культурно-мистецького досвіду, а також формувати 

умови й можливості для активної участі молодого покоління в художньо-

комунікативних процесах сучасного суспільства. 

Художня вишивка – один з найдавніших видів декоративно-прикладного 

мистецтва України, що і сьогодні не втрачає популярності. В Україні вишивка з 

давніх часів була одним із видів народної творчості. Протягом віків мистецтво 

художньої вишивки не лише зберігало традиції, а й удосконалювалось. Завдяки 

закладеним у вишивці винятковим колористичним та орнаментальним 

властивостям та порівняно простим технікам виконання, вона дає можливість 

максимально виявляти власну творчу фантазію. Саме тому вивчення історичних 

аспектів розвитку, техніко-технологічних особливостей художньої вишивки є 

важливою частиною реалізації художньо-естетичного напряму освіти, а також 

невід’ємною складовою комплексу предметів декоративно-прикладного напряму в 

школах та об’єднаннях гуртків художньо-естетичного профілю позашкільних 

навчальних закладів. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і побудована на основі авторської 

програми «Художня вишивка» (Програми шкіл допрофесійної підготовки 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во 

освіти і науки України; Наук.-метод. центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей 

та молоді. – Рівне: Волин. обереги. – 2000. – 420 с.) з коригуваннями та 

доповненнями змістової частини. Навчальна програма пройшла апробацію, яка 

засвідчила її високу ефективність у досягненні прогнозованих результатів. До 

програми внесено доповнення, що відображають зміни у змісті окремих завдань, 

орієнтацію на системний творчий розвиток вихованців. Основна увага при 

формуванні змісту програми приділялася забезпеченню системності, наступності 

та безперервності художньо-естетичної освіти при підготовці дітей в Школі 

образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. В основу 

програми покладена ідея вивчення художньої вишивки як невід’ємної складової 

системи профільної освіти в Школі образотворчого мистецтва, спрямованої на 

розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання і 

творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та 



духовному самовираженні. Пропонована програма побудована на основі 

особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Метою навчальної програми «Художня вишивка» є створення умов для 

розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом вивчення основ та 

техніко-технологічних особливостей української вишивки; формування художніх 

компетентностей, оволодіння художньо-практичною діяльністю, розвиток 

художньо-образного мислення. 

 Завдання програми:  

 сформувати систему знань про унікальний вид декоративно-ужиткового 

мистецтва – традиційної художньої вишивки; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

декоративно-ужиткового народного мистецтва, дійсності, явищ художньої 

культури; 

 виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій; 

 сприяти накопиченню теоретичних знань і творчих навичок з основ художньої 

вишивки; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

діяльності в галузі художньої вишивки; 

 сформувати систему умінь застосовувати різні прийоми художньої вишивки, 

палітру виражальних засобів, прийомів і способів вишивки у відтворенні 

орнаментально-художньої форми; 

 сформувати практичні навички роботи з різними матеріалами і приладдям. 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню. 

Навчальна програма розрахована на учнів 5 класу Школи образотворчого 

мистецтва (11-12 років), на 1 рік навчання, 72 години, по 2 години на тиждень.  

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять, 

екскурсій, участь у конкурсах та виставках. Програма можливість для опанування 

учнями теоретичних основ та характерних особливостей традиційної художньої 

вишивки, формування системи умінь застосовувати різні техніки та прийоми, 

палітру виражальних засобів, способів вишивки при створенні власної творчої 

роботи.  

Програма інтегрує знання учнів із різних предметів: історії мистецтва, 

народознавства, живопису. При викладанні теоретичного матеріалу 

використовуються такі методи роботи: розповідь, яка супроводжується показом 

репродукцій; бесіди з переглядом та аналізом зразків вишитих виробів. На заняттях 

основний час надається практичній роботі. Протягом першого семестру учні 

набувають практичних навиків у читанні схем, підборі типу та кольору ниток, 

тканин та інших матеріалів, виготовленні й оздобленні вишитих виробів, вивчають 

правила техніки безпеки під час роботи з різними  матеріалами та інструментами. 

Протягом другого семестру — знайомляться зі складнішими технологіями 

виготовлення художньої вишивки, самостійно працюють зі схемами, вишивають 

рушник. Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: 

науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, 

послідовність і поступовість викладення матеріалу. 



Ефективність занять залежить від зацікавленості дітей художньою працею, від 

емоційного задоволення, яке отримують діти під час занять. На заняттях варто 

використовувати літературу, репродукції, фото-  і відеоматеріали зі зразками давніх 

і сучасних вишивок, кращі твори учнів, педагогів, майстрів, що дає можливість 

глибше розвинути художні здібності, фантазію і творче мислення дітей. Активному 

засвоєнню теоретичного матеріалу і розвитку естетичної культури сприятимуть 

відвідування виставок в музеях і галереях міста, участь у виставках Палацу дітей 

та молоді, міських та обласних виставках. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання творчих робіт, участь 

в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться в кінці І та ІІ семестру 

під час загального перегляду учнівських робіт Школи образотворчого мистецтва. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 2 2 - 

2 Прості оздоблювальні шви та їх 

виконання 
2 0,5 1,5 

3 Рушникові шви та їх виконання 2 0,5 1,5 

4 Лічильні шви та їх виконання 2 0,5 1,5 

5 Складання орнаменту та художньо-

композиційне розташування його 

на серветці. Вишивання серветки 

10 2 8 

6 Хрестик – найпоширеніша техніка 

вишивання в Україні. Особливості 

та прийоми вишивання технікою 

«хрестик». 

4 2 2 

7 Вишивання технікою хрестик 8 1 7 

8 Повторення раніше вивчених 

технік та швів вишивки.  
4 2 2 

9 Мереживні шви – мережки та їх 

різновиди 
8 1 7 

10 Занизування – найдавніша техніка 

вишивання Полісся та Волині 
4 2 2 

11 Рушник – давні традиції, кольорова 

гама, символіка орнаментації.  
2 2 - 

12 Вишивання залікової роботи – 

обрядового рушника 
24 2 22 

Всього 72 17,5 54,5 



 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з історією вишивки, роботами 

відомих майстрів вишивки, інструментами та матеріалами, які надалі будуть 

використовуватися в роботі. Проведення інструктажу з техніки безпеки. 

Матеріали. Нитки різного ґатунку, тканина, ножиці, голки, п’яльця. 

Зоровий ряд. Вишивані рушники, сорочки, скатертини, таблиці, альбоми зі 

зразками тканин. 

 

2. Прості оздоблювальні шви та їх виконання (2 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з простими оздоблювальними швами та 

технікою їх виконання: 

• уперед голку; 

• назад голку; 

• тамбурний; 

• петельний шов; 

• стебловий шов. 

Практична частина. Підготовка тканини та ниток для вишивання. 

Вишивання по одному ряду вивчених швів. 

Матеріали. Нитки, тканина, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Наочні посібники, зразки простих оздоблювальних швів. 

 

3. Рушникові шви та їх виконання (2 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями рушникових швів та 

технікою їх виконання: 

• обкрути; 

• козлик та його різновиди: 

• шов «качалочка»; 

• шов «шахматка»; 

Практична частина. Підготовка тканини та ниток для вишивання. 

Вишивання зразки рушникових швів. 

Матеріали. Нитки, тканина, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Наочні посібники, вишиті зразки рушникових швів. 

 

 

4. Лічильні шви та їх виконання (2 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями технік вишивання з 

лічбою, навчання технології їх виконання: 

• пряма гладь; 



• коса гладь. 

Практична частина. Підготовка тканини та ниток для вишивання. 

Вишивання по одному рядку кожного з лічильних швів. 

Матеріали. Нитки, тканина, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Наочні посібники, вишиті зразки лічильних швів. 

 

5. Складання орнаменту та художньо-композиційне розташування його 

на серветці. Вишивання серветки (10 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями складання орнаменту 

для окремого виробу та відтворенню його у кольорі на полотні за допомогою 

раніше вивчених швів. 

Практична частина. Розробка орнаменту та його вишивання, оздоблення та 

завершення готового виробу. 

Матеріали. Альбом, олівці, полотно 30х30, нитки, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Наочні посібники, зразки орнаментів, вишитих серветок. 

 

6. Хрестик – найпоширеніша техніка вишивання в Україні. Особливості 

та прийоми вишивання технікою «хрестик» (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями техніки вишивання 

хрестиком. 

Практична частина. Вишивання на зразках хрестиком: вздовж рядка, по 

діагоналі, по вертикалі. 

Матеріали. Полотно, нитки, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Зразки вишивки хрестиком, серветки, рушники. 

 

7. Вишивання технікою «хрестик» (8 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення зі способами правильного 

розташування малюнку на тканині, підбором кольорової гами при вишиванні 

технікою «хрестик». 

Практична частина. Виконання картинки невеликих розмірів технікою 

«хрестик». 

Матеріали. Тканина, канва, нитки, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Зразки вишивки хрестиком, репродукції. 

 

8. Повторення раніше вивчених технік та швів вишивки (4 год.) 

 

Теоретична частина. Бесіда про вивчені техніки та шви вишивки. 

Повторення правил техніки безпеки на заняттях. 

 

Практична частина. Вишивання окремими техніками, раніше вивченими 

швами вишивки на зразках (по одному рядку).  

Матеріали. Тканина, нитки, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Вишиті серветки, зразки швів. 



 

9. Мереживні шви – мережки та їх різновиди (8 год.) 

 

Теоретична частина. Розповідь про шви, що імітують мереживо, поєднання 

мережки з іншими декоративними швами. 

Практична частина. Вишивання зразків різних видів мережок: 

• одинарний прутик (стовпчик); 

• подвійний прутик 

• роздвоєний прутик («черв’ячок»); 

• «ляхівка». 

Матеріали. Полотно, нитки, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Схеми, зразки мереживних швів. 

 

10. Занизування – найдавніша техніка вишивання Полісся та Волині (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з традиційною технікою вишивки 

Полісся та Волині - занизуванням. 

Практична частина. Вишивання зразків орнаменту в техніці занизування. 

Матеріали. Полотно, нитки, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Схеми, зразки рушників, серветок, оздоблених технікою 

занизування. 

 

11. Рушник – давні традиції, кольорова гама, символіка орнаментації (2 

год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з давніми традиціями українського 

рушника; регіональними художніми особливостями орнаментації, колірної гами 

рушника. Символіка орнаментації українського рушника, його роль в житті народу, 

традиції та обряди, пов’язані з рушниками. Символічне значення окремих знаків та 

елементів орнаменту. 

Зоровий ряд. Зразки вишитих рушників, альбоми. 

 

12. Вишивання залікової роботи – обрядового рушника (24 год.) 

 

 

Теоретична частина. Розповідь про послідовність складання художньо-

довершеної композиції орнаменту рушника та добір правильного колірного 

рішення роботи. 

Практична частина. Самостійне складання учнями орнаменту на задану 

тему, розміщення його на тканині, вишивання його. Оздоблення готового рушника 

додатковими швами. 

Матеріали. Альбоми, олівці, полотно, нитки, ножиці, голки. 

Зоровий ряд. Вишиті майстрами рушники, схеми орнаментів. 

 

 



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

Учні мають знати: 

 теоретичні основи та характерні особливості унікального виду українського 

декоративно-ужиткового мистецтва – традиційної художньої вишивки; 

 різні види, техніки, прийоми та способи художньої вишивки та особливості їх 

застосування; 

 палітру виражальних засобів художньої вишивки; 

 історію розвитку української народної вишивки; 

 різновиди орнаментів; 

 правила роботи за схемою, умовні позначення на схемах; 

 види декоративного оздоблення вишитих виробів; 

 основні технологічні процеси виготовлення вишитих виробів; 

 основні вимоги до роботи з потрібними інструментами та матеріалами. 

Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів художньої вишивки; 

 застосовувати різні техніки та прийоми художньої вишивки, палітру 

виражальних засобів, способи вишивки при створенні власної творчої роботи; 

 працювати з різними матеріалами і приладдям, добирати інструменти і 

матеріали для виготовлення вишитих виробів 

 користуватись схемами; 

 виконувати ескіз малюнка; 

 виготовляти оздоблювальні елементи; 

 самостійно виконувати всі технологічні операції при виконанні творчої роботи; 

Учні мають набути досвіду: 

 роботи у різних техніках та прийомах художньої вишивки, способи вишивки 

при створенні власної творчої роботи; 

 Застосування палітри виражальних засобів при створення робіт з художньої 

вишивки; 

 створення власних творчих робіт з художньої вишивки; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь у 

виставках та конкурсах. 
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ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ. ФАКУЛЬТАТИВ  

(5-7 КЛАСИ) 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. З роки навчання. 

Автор: Лисенко О. О. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Одним з засобів залучення дитини до світу мистецтва є художня обробка 

деревини. Деревина дає людині досить широкі можливості для вираження її 

художнього смаку і майстерності. Деревина порівняно легко і добре обробляється, 

дозволяє робити різні за формою, кольором і фактурою вироби. В умілих руках 

деревина перетворюється в естетичні творчі роботи, теплі за кольором і милі серцю 

людини. 

Що дерево може дати художнику? Воно служить йому натхненням, розкриває 

перед ним скарбницю майстерності і досвіду, дає матеріал, невичерпний за 

різноманітністю художніх можливостей, який дозволяє розкрити різні сторони 

творчої індивідуальності. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і побудована на основі авторської 

програми «Художня обробка деревини» (Програми шкіл допрофесійної підготовки 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во 

освіти і науки України; Наук.-метод. центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей 

та молоді. – Рівне: Волин. обереги. – 2000. – 420 с.) з коригуваннями та 

доповненнями змістової частини. Навчальна програма пройшла апробацію, яка 

засвідчила її високу ефективність у досягненні прогнозованих результатів. До 

програми внесено доповнення, що відображають зміни у змісті окремих завдань, 

орієнтацію на системний творчий розвиток вихованців. Основна увага при 

формуванні змісту програми приділялася забезпеченню системності, наступності 

та безперервності художньо-естетичної освіти при підготовці дітей в Школі 

образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. В основу 

програми покладена ідея вивчення художньої обробки деревини як невід’ємної 

складової системи профільної освіти в Школі образотворчого мистецтва, 

спрямованої на розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності 

до сприймання і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій 

самореалізації та духовному самовираженні. Пропонована програма побудована на 

основі особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Метою навчальної програми «Художня обробка деревини. Факультатив» є 

створення умов для розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом 

вивчення основ та техніко-технологічних особливостей деревообробки; 

формування художніх компетентностей, оволодіння художньо-практичною 

діяльністю, розвиток художньо-образного мислення.  

 Завдання програми:  



 сформувати систему знань і уявлень про художню обробку деревини, її історію, 

розвиток і роль в житті людини; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

декоративно-прикладного мистецтва, явищ художньої культури; 

 виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій; 

 сприяти накопиченню теоретичних знань і творчих навичок з основ художньої 

обробки деревини; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

діяльності в галузі деревообробки;  

 сформувати художньо-естетичне ставлення до дійсності і здатність реагування 

на прояви естетичного у навколишньому світі; вміння аналізувати явища, які 

спостерігаються, і давати їм оцінку. 

 сформувати систему умінь застосовувати різні прийоми художньої обробки 

деревини, палітру виражальних засобів, прийомів і способів деревообробки у 

відтворенні орнаментально-художньої форми;  

 розвинути у дітей відчуття форми і її пропорційності, виразності, ритму, що 

грає велику роль в вихованні естетичного смаку; 

 розвинути специфічні для даної художньої роботи якості особистості 

(спостережливість зорового сприйняття і пам'яті, художньо-творчу уяву, 

оригінальне мислення), вміння порівнювати, виявляти, зіставляти подібність 

предметів і явищ;  

 навчити відчувати взаємозалежність елементів зображення, конструкцій, 

пов'язаних між собою композиційною логікою; 

 навчити дітей планувати, організовувати і контролювати свою роботу; 

 сформувати практичні навички роботи з різними матеріалами і приладдям. 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню. 

Навчальна програма розрахована на учнів 5, 6 та 7 класів Школи 

образотворчого мистецтва (11-14 років), є базовою перед поглибленим вивчанням 

цього предмету під час занять зі спеціалізації в 8 та 9 класах. Навчальна програма 

розрахована на три роки навчання, 216 годин (1 рік-72 години, 2 рік-72 години, 3 

рік-72 години), по 2 години на тиждень. 

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять, 

екскурсій, участь у конкурсах та виставках.  

Теоретичні заняття передбачають формування навичок пізнання й оцінки 

художнього образу в творах різних видів різьблення. Сприйняття здійснюється на 

основі робіт майстрів минулого, сучасних українських і зарубіжних майстрів 

різьблення. Основними завданнями теоретичних занять є:  

 Формування уявлення про особливості образної мови різних видів різьблення 

(основні характеристики різних видів різьблення, особливості, схожі моменти і 

відмінності, матеріали й інструменти); 

 розвиток здатності до висловлення власного ставлення до твору; 

 формування системи знань та уявлень про художню обробку деревини, 

видатних майстрів, специфіку роботи з деревом; 



  засвоєння спеціальних термінів. 

Практична робота передбачає формування системи умінь застосовувати різні 

техніки та прийоми роботи з матеріалом, а також інструменти, які 

використовуються в процесі різьблення. 

Програма інтегрує знання учнів із різних предметів: історії мистецтва, 

малюнку, живопису. При викладанні теоретичного матеріалу використовується 

розповідь, яка супроводжується показом схем та репродукцій; бесіди з переглядом 

та аналізом зразків деревообробки. На заняттях основний час надається практичній 

роботі.  

Заняття повинні бути організовані за законами мистецтва, які передбачають: 

 Нестереотипність, структурну різноманітність занять; 

 створення відповідного до теми заняття емоційного настрою і залучення учнів 

до співпереживання (ігрові, казкові елементи та ін.); 

 наявність трьох основних структурних блоків заняття: сприйняття, формування 

творчого задуму, реалізація задуму. 

Процес навчання учнів 5-х та 6-х класів має наступні особливості: 

 за одиницю часу учень може сприйняти обмежену кількість інформації, тому 

потрібно відбирати матеріал, який вивчається і який має пряме відношення до 

досягнення конкретної цілі, і відкидати зайве. Час, який залишається на занятті, 

потрібно використовувати для «технічної» роботи, яка не потребує сильного 

розумового навантаження; 

 необхідна багатократність повторення навчального матеріалу. Повторення не 

повинно бути монотонним викладанням одного і того ж матеріалу, оскільки це 

знизить інтерес до занять, викличе втому і байдужість до навчання. Тому, потрібно 

вивчений раніше матеріал повторювати в нових варіантах (нові задачі, нові 

вироби); 

 зміна видів праці дозволяє підтримувати постійний інтерес до трудової діяльності. 

Учні однією справою можуть з інтересом і задоволенням займатися не більше п’яти 

— семи занять. Тому потрібно час від часу міняти види роботи; спочатку працюють 

на папері над ескізами, потім займаються інструментами, далі виконують роботу в 

матеріалі. До того ж така зміна допомагає швидше опанувати навички роботи з 

різними інструментами, різними технологіями виконання виробу; 

 на одному занятті з нового матеріалу дається тільки один новий змістовий елемент: 

користування ножем, принцип побудови візерунка, правило вирішення задач з 

креслення тощо. Різко підвищує ефективність навчання надання ініціативи учням 

при вибиранні мети, складності і форми виготовлення виробів. Тема одна — різні 

варіанти вирішення задачі; 

 незалежно від завдання потрібно відразу вчити грамотному виконанню роботи. 

Якщо навички роботи набуті неправильні, перевчити буде дуже складно або зовсім 

неможливо, до того ж може бути відрізано шлях до досягнення високої кваліфікації 

в роботі цього напрямку. Тому учень повинен постійно бути під наглядом педагога, 

який слідкує за правильністю роботи з інструментом, виконанням правил тих чи 

інших робіт; 

 знання — фундамент творчості. Потрібно дати учневі ці необхідні знання, навчити 

таких прийомів роботи, які були б потрібні для виконання запланованої роботи. До 



творчості учня потрібно підводити поступово, зважаючи на ту інформацію, яку він 

має і яку потрібно закріпити на практиці. Навчання потрібно проводити 

цілеспрямовано і поступово, постійно закріплюючи вже отримані навички. 

У роботі з учнями 7 класу потрібно приділяти серйозну увагу самостійній 

творчій діяльності. Самостійна діяльність дозволяє учням за порівняно короткий 

час оволодіти навичками роботи за багатьма напрямками, що є досить вагомим 

підґрунтям для подальшої професійної діяльності. Самостійна робота привчає 

учнів до роботи з книжками, кресленнями, інструментами, що сприяє швидкому і 

ефективному розвитку розумової діяльності і оволодінні практичними навичками 

роботи. Як показує досвід, у багатьох учнів з часом виробляється потреба в 

самостійній роботі. Виконуючи таку роботу, учень бачить, що його зусилля не були 

марними. Його робота використовується на уроках у майстерні як наочність. 

Заняття в майстерні потрібно поєднувати з різними екскурсіями: у музеї, на 

виставки. Екскурсії дозволяють учням відчути красу життя. Відвідування художніх 

музеїв, виставок дозволяє учням пізнати минуле свого народу, його мистецтво, 

виховує здатність відчувати душу іншого народу і викликає повагу до досягнень 

власного. Стимулом для подальшого розвитку творчості учня завжди були 

виставки. При виконанні виставкової роботи повністю виявляються особисті якості 

учнів, їх знання і вміння. 

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: синтез 

інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і 

поступовість викладення матеріалу. 

У процесі навчання передбачається врахування вікових, індивідуальних, 

національних, культурних, регіональних особливостей і традицій; останнє 

зумовлює звертання до минулого народної творчості. Залучення учнів до розуміння 

змісту та суті даного виду мистецтва досягається шляхом особистого розуміння 

поданої інформації. Ефективність занять істотно залежить від зацікавленості дітей 

художньою працею, від одержуваного дітьми задоволення і радості в процесі 

занять. На заняттях варто використовувати літературу, репродукції, фото-  і 

відеоматеріали зі зразками художньої обробки деревини, кращі твори учнів, 

педагогів, майстрів, що дає можливість глибше розвинути художні здібності, 

фантазію і творче мислення дітей.  

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання творчих робіт, участь 

в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться в кінці І та ІІ семестру 

під час загального перегляду учнівських робіт Школи образотворчого мистецтва. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
5 КЛАС 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього Теоретичні Практичні 

1 Вступ 2 2 - 



2 Рельєфне різьблення, його види. 

Інструменти 
6 2 4 

3 Виготовлення орнаментальної 

композиції 
6 2 4 

4 Виготовлення різьблених 

елементів за казковими мотивами. 

«Скринька чарівна» 

12 4 8 

5 Ажурне (прорізне) різьблення. 

Матеріали 
6 2 4 

6 Випилювання по внутрішньому і 

зовнішньому контуру 
6 - 6 

7 Виготовлення виробу в техніці 

ажурного різьблення на тему 

«Подарунок для мами» 

12 4 8 

8 Об'ємне (скульптурне) різьблення. 

Інструменти, матеріали 
8 2 6 

9 Виготовлення скульптурних 

композицій на тему «У світі 

тварин» 

12 2 10 

10 Підсумкове заняття 2 2 - 

Всього 72 22 50 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття про художню обробку деревини. Знайомство 

учнів з мистецтвом різьблення по дереву. Історія розвитку різьблення по дереву. 

Ознайомлення з правилами техніки безпеки праці і програмою навчання. Правила 

техніки безпеки праці, плакати, застережні написи. 
 

2. Рельєфне різьблення, його види. Інструменти (6 год.) 

 

Теоретична частина. Історія виникнення рельєфного різьблення. Сутність 

рельєфного різьблення. Залежність рельєфу в різьбленні від текстури деревини. 

Макроскопічні якості різних порід, які використовуються в рельєфному різьбленні. 

Практична частина. Оволодіння основними прийомами користування 

інструментами при виконанні рельєфного різьблення.  

Матеріали. Інструменти, верстати, дерев'яні дощечки. 

Зоровий ряд. Готові вироби з елементами рельєфного різьблення ілюстрації з 

книжок. 
 

3. Виготовлення орнаментальної композиції (6 год.) 

 



Теоретична частина. Характерні особливості композиційної побудови 

рельєфного різьблення, її специфічної якості. Відмінність малюнка з натури від 

підготовчого малюнка для рельєфного різьблення. Фактура, текстура матеріалу. 

Стадії виконання, прийоми обробки фону рельєфного різьблення. Знайомство з 

різними орнаментальними композиціями. 

Практична частина. Створення власних ескізів. Перенесення малюнків на 

основу. Основні правила і прийоми практичного виконання орнаментальної 

композиції. 

Матеріали. Дерев'яні заготовки, папір для ескізів, інструменти для 

різьблення. 

Зоровий ряд. Ескізи з типовими орнаментальними композиціями, ілюстрації з 

книжок. 
 

4. Виготовлення різьблених елементів за казковими мотивами. 

«Скринька чарівна» (12 год.) 

 

Теоретична частина. Розробка проекту різьбленого елементу (кришки 

бокової та передньої частини скриньки, накладних елементів) у відповідності з 

темою із врахуванням функціонального призначення. 

Практична частина. Виготовлення різьбленого елементу по кресленням або 

ескізам. Оздоблення різьбленого елемента. 

Матеріали. Дерев'яні заготовки, ріжучі інструменти, папір. 

Зоровий ряд. Готові вироби з елементами геометричного різьблення, 

ілюстрації з книжок. 
 

5. Ажурне (прорізне) різьблення. Матеріали (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями ажурного різьблення, 

інструментами, технікою виконання. Історія виникнення ажурного різьблення 

(домове, корабельне різьблення). Відмінності від інших видів різьблення. 

Обладнання, інструменти, матеріали, які використовують при ажурному 

різьбленні. Показ готових виробів. 

Практична частина. Підготовка робочого місця, інструментів і матеріалів. 

Підготовка і перенесення малюнка на основу. 

Матеріали. Фанера, ДВП, лобзик. 

Зоровий ряд. Готові вироби, виконані в техніці ажурного різьблення, 

ілюстрації з книжок. 
 

6. Випилювання по внутрішньому і зовнішньому контуру (6 год.) 

 

Практична частина. Основні прийоми випилювання по внутрішньому і 

зовнішньому контуру. Прийоми випилювання. Інструменти, підготовка до роботи 

і випилювання. Інструменти для утворення отворів при випилюванні по 

внутрішньому контуру і шило, коловороти, дриль. Прийоми роботи цими 

інструментами. Робота над об'єктом за зразком. Перенесення малюнка на основу. 

Матеріали. Фанера, лобзик, калькувальний папір, тонке свердло. 



Зоровий ряд. Готові вироби, ілюстрації з книжок, показове випилювання 

викладачем. 
 

7. Виготовлення виробу в техніці ажурного різьблення на тему 

«Подарунок для мами» (12 год.) 

 

Теоретична частина. Складання орнаменту, органічно пов'язаного з 

конструкцією і матеріалом, з якого виготовляється виріб. 

Практична частина. Робота над ескізом виробу. Складення креслень. 

Виготовлення деталей. Збирання виробу. Розпис, фарбування, покривання лаком. 

Матеріали. Фанера, інструменти для випилювання, калькувальний папір, 

вимірювальні інструменти, фарби, лаки. 

Зоровий ряд. Ілюстрації. 
 

8. Об'ємне (скульптурне) різьблення. Інструменти, матеріали (8 год.) 

 

Теоретична частина. Сутність об'ємного різьблення. Показ виробів у техніці 

об'ємного різьблення. Залежність рельєфу об'ємного різьблення від породи і 

текстури матеріалу. Вологість і питома вага деревини. Міцність, розколювання, 

твердість деревини різних порід. Види деревини. Вибір матеріалу, умови 

зберігання і первинна обробка. 

Практична частина. Робота з дерев’яними заготовками. Практичне 

опрацювання основних прийомів виконання об'ємного різьблення. 

Матеріали. Дерев'яні заготовки (м'які породи деревини), інструменти. 

Зоровий ряд. Скульптурні композиції, ілюстрації з книжок. 

 

9. Виготовлення скульптурних композицій на тему «У світі тварин» (12 

год.) 

 

Теоретична частина. Об’ємне сприйняття виробу (чутливість і виразність за 

силуетом, пропорційність, ретельність відпрацювання всіх деталей). Вивчення 

стадій виконання об'ємного різьблення. 

Практична частина. Підготовка ескізів і креслень виробу. Моделювання 

виробу з пластичного матеріалу (пластилін, глина). Підготовка матеріалу. 

Виготовлення виробу. Обробка різьбленої поверхні (фарбування, лакування). 

Матеріали. Дерев'яні заготовки (м'яких порід), різьбярський інструмент, 

пластичний матеріал, папір. 

Зоровий ряд. Книжкові ілюстрації, вироби в техніці об'ємного різьблення. 

 
 

9. Підсумкове заняття (2 год.) 

 

Теоретична частина. Підсумки роботи за рік. Оцінювання. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 



6 КЛАС 
 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього Теоретичні Практичні 

1 Вступ 4 4 - 

2 Розвиток обробки деревини в 

Україні 
8 4 4 

3 Ознайомлення з видами деревини 6 5 1 

4 Технологія контурного різьблення. 

Матеріали. Інструменти. 

Виконання завдання за зразком 

(світлий фон) 

24 2 22 

5 Контурне різьблення по 

тонованому фону 

28 2 26 

6 Підсумкове заняття 2 2 - 

Всього 72 19 53 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Знайомство з мистецтвом різьблення по дереву 

(повторення набутих знань). Ознайомлення з програмою і режимом роботи. 

Організаційні питання. Вивчення правил техніки безпеки праці. 
 

2. Розвиток обробки деревини в Україні (8 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з місцевими та регіональними 

видами художнього різьблення та оздоблення деревини, їх відмінностями та 

особливостями. Історичний розвиток обробки деревини в Україні. Пізнання 

особливостей обробки деревини в окремих регіонах України (Полісся, Буковина, 

Бойківщина). Місцеві народні промисли з художньої обробки деревини. 

Практична частина. Ознайомлення з особливостями праці: матеріали, 

інструменти, організація робочого місця. Екскурсії на виставки декоративно-

прикладного мистецтва і в музеї. 

Зоровий ряд. Книжкові ілюстрації, музейні експонати. 

 

3. Ознайомлення з видами деревини (6 год.) 

 

Теоретична частина. Вивчення особливостей різних порід деревини. 

Класифікація за твердістю, кольором і запахом. 

Практична частина. Практичні навички розпізнавання та використання 

різних порід деревини. 

Матеріали. Дерев'яні зразки різних порід деревини, вироби з дерева. 

Зоровий ряд. Навчальний стенд з різними породами деревини і їх описом. 



 

4. Технологія контурного різьблення. Матеріали. Інструменти. 

Виконання завдання за зразком (світлий фон) (24 год.) 

 

Теоретична частина. Контурне різьблення по світлому фону. Пластичний 

характер контурного різьблення. Закономірності інтерпретації природних форм у 

декоративні образи. Симетрія в декоративній композиції. Матеріали. інструменти, 

характер малюнка залежно від інструмента і дерев'яної поверхні. Етапи виконання 

різьблення. Основні правила різьблення залежно від напрямку прорізання ліній 

відносно напрямку волокон деревини. 

Практична частина. Виготовлення струганої основи під різьблену 

композицію. Робота над ескізом (пейзаж, рослинні або анімалістичні мотиви). 

Підготовка малюнка. Перенесення малюнка на площину. Виконання різьблення. 

Матеріали. Заготовки з м'яких порід деревини або фанерні дощечки, 

інструменти для різьблення. 

Зоровий ряд. Готові вироби, виконані в техніці контурного різьблення, 

ілюстрації. 

 

5. Контурне різьблення по тонованому фону (28 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з засобами тонування поверхонь і 

оволодіння основними прийомами виконання різьблення по тонованому фону. 

Колір як активний засіб створення художнього образу. Елементи кольорознавства 

(тон: насиченість, світлота, ахроматичні кольори, хроматичні кольори, тепла і 

холодна гама, додаткові кольори). Контраст. Світлотінь. Технологія тонування і 

прозорого оздоблення поверхні. Способи перенесення малюнка на темний фон. 

Практична частина. Підготовка основи. Тонування поверхні. Робота над 

ескізом. Перенесення малюнка на основу. Виконання різьблення. 

Матеріали. Дерев'яні (фанерні) заготовки, барвники, інструменти для 

різьблення, спеціальний копіювальний папір (світлий). 

Зоровий ряд. Готові вироби, виконані в техніці контурного різьблення по 

темному фону, ілюстрації. 

 

6. Підсумкове заняття (2 год.) 

 

Теоретична частина. Підсумки роботи за рік. Оцінювання. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
7 КЛАС 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього Теоретичні Практичні 

1 Вступ 2 2 - 



2 Технологія і декоративні 

особливості геометричного 

різьблення 

34 2 32 

3 Виконання виробу з 

використанням техніки контурного 

або геометричного різьблення на 

тему «Декоративна таріль – 

піднос». 

34 2 32 

4 Підсумкове заняття 2 2 - 

Всього 72 8 64 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Знайомство з мистецтвом різьблення по дереву 

(повторення набутих знань). Ознайомлення з програмою і режимом роботи. 

Організаційні питання. Вивчення правил техніки безпеки праці. 

 

2. Технологія і декоративні особливості геометричного різьблення (34 

год.) 

 

Теоретична частина. Декоративні і технологічні особливості геометричного 

різьблення в Україні. Вихідні елементи геометричного різьблення. Порядок їх 

розмітки і послідовність виконання. Ритм у декоративній композиції: інтервал, 

світлота в ритмічній побудові. 

Практична частина. Підготовка дерев'яної основи під елементи 

геометричного різьблення. Розмітка різьбленого поля на одиничні і подвійні 

полоси, під відповідні елементи. Виконання різьблення. 

Матеріали. Заготовки з м'якої деревини, інструменти для різьблення, 

барвники. 

Зоровий ряд. Вироби, виконані в техніці геометричного різьблення, 

ілюстрації. 

 

3. Виконання виробу з використанням техніки контурного або 

геометричного різьблення на тему «Декоративна таріль – піднос» (34 год.) 

 

Теоретична частина. Підготовка проекту виробу. Врахування 

функціонального призначення виробу і його зв'язок з декором. Пропорції предмета. 

Поняття масштабності, різноманітності форм і її елементів. 

Практична частина. Розробка різьбленої заставки. Залежність способу 

оздоблення від функціонального призначення виробу. Виготовлення основи 

виробу. Виконання розмітки. Різьблення поверхні. Оздоблення готового виробу 

(тонування, лакування, полірування). 



Матеріали. Заготовки деревини, необхідні для вибору, барвники, лак, 

інструменти для різьблення. 

Зоровий ряд. Готові вироби, виконані в техніці контурного і геометричного 

різьблення, ілюстрації. 

 

4. Підсумкове заняття (2 год.) 

 

Теоретична частина. Підсумки роботи за рік. Оцінювання. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

 теоретичні основи та характерні особливості художньої обробки деревини, її 

історію, розвиток і роль в житті людини; 

 різні види, техніки, прийоми та способи обробки деревини та особливості їх 

застосування; 

 основні технологічні процеси виготовлення виробів; 

 основні вимоги до роботи з потрібними інструментами та матеріалами. 

 Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів мистецтва; 

 застосовувати різні прийоми художньої обробки деревини, палітру 

виражальних засобів, прийомів і способів деревообробки у відтворенні 

орнаментально-художньої форми;  

 відчувати взаємозалежність елементів зображення, конструкцій, пов'язаних між 

собою композиційною логікою; 

 виконувати ескізи майбутнього виробу та оздоблювальних елементів; 

 працювати з різними матеріалами і приладдям, добирати інструменти і 

матеріали для виготовлення виробів; 

 самостійно виконувати всі технологічні операції при виконанні творчої роботи; 

планувати, організовувати і контролювати свою роботу; 

Учні мають набути досвіду: 

 роботи у різних техніках та прийомах деревообробки при створенні власної 

творчої роботи; 

 застосування палітри виражальних засобів при створення робіт з художньої 

обробки деревини; 

 створення власних творчих робіт; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь у 

виставках та конкурсах. 
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МЕРЕЖИВОПЛЕТІННЯ. ФАКУЛЬТАТИВ  

(6 КЛАС) 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 1 ріки навчання. 

Автор: Каландюк Л. М. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

Програмою передбачено ознайомлення учнів з одним із найдавніших і 

найпоширеніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – мереживоплетінням. 

Пройшовши через віки, в’язання гачком дійшло до наших днів, отримало 

величезний розвиток і займає не останнє місце серед видів декоративно-

ужиткового мистецтва. Сьогодні в’язання гачком проходить новий етап 

популярності, а ручна робота цінується і в Україні, і в усьому світі. Робота з 

виготовлення мережива пробуджує естетичні почуття, розвиває просторову уяву, 

художній смак, посидючість, наполегливість, терпіння, залучає учнів до цікавого 

оригінального вирішення творчих завдань, прищеплює любов до праці. 

Завдяки закладеним у мереживоплетінні винятковим орнаментальним 

властивостям та порівняно простим технікам виконання, воно дає можливість 

максимально виявляти власну творчу фантазію. Саме тому вивчення техніко-

технологічних особливостей мереживоплетіння є важливою частиною реалізації 

художньо-естетичного напряму позашкільної освіти, а також невід’ємною 

складовою комплексу предметів декоративно-прикладного напряму в школах 

художньо-естетичного циклу. Вивчення мереживоплетіння в позашкільних 

навчальних закладах актуальне і з огляду на те, що сьогодні художньо-естетична 

освіта покликана сприяти засвоєнню учнями національного культурно-

мистецького досвіду, а також формувати можливості для активної участі молодого 

покоління в художньо-комунікативних процесах сучасного суспільства. 

Головною метою навчальної програми «Мереживоплетіння» є створення 

умов для розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом вивчення історії, 

регіональних традицій, різноманітних технік та технологічних особливостей 

мереживоплетіння, а також забезпечення наступності у підготовці дітей в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва в Школі образотворчого мистецтва.  

Завдання програми:  

 сформувати систему знань про унікальний вид українського декоративно-

прикладного мистецтва – мереживоплетіння; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів 

декоративно-ужиткового та народного мистецтва, явищ української художньої 

культури; 



 сприяти накопиченню теоретичних знань і творчих навичок з основ 

мереживоплетіння; 

 сформувати систему умінь застосовувати різні прийоми мереживоплетіння, 

палітру виражальних засобів, техніки способи мереживоплетіння у відтворенні 

орнаментально-художньої форми; 

 виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

діяльності в галузі мереживоплетіння; 

 сформувати практичні навички роботи з різними матеріалами і приладдям. 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва та професійному 

самовизначенню. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей і розрахована на учнів 6 класу (12-13 років), 1 

рік навчання, 72 години, по 2 години на тиждень.  

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять, 

екскурсій, участь у конкурсах та виставках. Основою теоретичної частини є бесіди 

з історії розвитку мереживоплетіння, послідовності та технології виготовлення 

мереживних взірців. Особлива увага приділяється знайомству з регіональним 

народним мистецтвом Волині та Полісся, вивченню та відродженню національних 

традицій волинського побуту, а саме втіленню в життя старих зразків прошв, зубців 

місцевого регіону. Проводиться творча робота із збереження та складання нових 

взірців і застосування народних мотивів у сучасному одязі, повсякденному 

інтер'єрі. Вивчення технології виготовлення виробів, в’язаних гачком, 

передбачається через проектно-технологічну діяльність. У процесі практичної 

діяльності діти оволодівають технікою мереживоплетіння, вдосконалюють її, 

опановуючи нові прийоми. На заняттях учні знайомляться з прийомами в'язання 

гачком, умовними позначеннями на схемах зразків. Виконують вправи за наданими 

схемами, змальовують та виконують взірці поліських мотивів, а також створюють 

самостійно власні зразки. На практичних заняттях засвоюється пров'язування 

стовпчиків різноманітної будови, іде ознайомлення з ажурними, фоновими та 

філейними узорами, опановується техніка пров'язування різних мотивів. Програма 

передбачає також створення самостійних творчих робіт. У процесі навчання діти 

також знайомляться з традиціями та особливостями українського одягу, вивчають 

народний костюм Полісся. Активному засвоєнню матеріалу і розвитку естетичної 

культури сприяє використання якісного візуального ряду на заняттях, вивчення 

старовинних мереживних зразків, відвідування виставок в музеях і галереях міста, 

участь у виставках Палацу дітей та молоді, міських та обласних виставках.  

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: 

науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, 

послідовність і поступовість викладення матеріалу.  

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання творчих робіт, участь 



в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться в кінці І та ІІ семестру 

під час загального перегляду учнівських робіт Школи образотворчого мистецтва. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

№  

п/п 
Зміст 

Кількість годин 

Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 1 1 - 

2 Виконання основних елементів 

мереживоплетіння 
4 

- 4 

3 Пров'язування стовпчиків 

різноманітної будови 
8 

- 8 

4 Записування візерунків 8 - 8 

5 Виконання робіт 5 - 5 

6 Народна символіка та орнаментика у 

виробах 
5 

1 4 

7 Історія розвитку трикотажного 

виробництва. Обробка трикотажу 
6 

1 5 

8 Елементи орнаментальної символіки 
6 

1 5 

9 Відродження та вивчення 

національних традицій волинського 

побуту 

4 

 

- 

 

4 

10 Орнаментальні мотиви візерунків 
8 

- 8 

11 Філейні оздоби в суцільній 

композиції 
8 

- 8 

12 Візерункові мотиви як елементи 

символіки стародавніх вірувань 
8 

- 8 

13. Підсумок  
1 

1 - 

Всього 72 5 67 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з історією розвитку та основами 

художнього в’язання, з інструментами праці, пряжею. Поняття про регіональні 

стильові особливості мереживоплетіння в Україні. Техніка безпеки. 

Зоровий ряд. Репродукції, творчі роботи педагога, дитячі роботи з фондів 

Школи образотворчого мистецтва. 



 

2. Виконання основних елементів мереживоплетіння (4 год.) 

 

Практична частина. Основні елементи мереживоплетіння. Техніко-

технологічні особливості, правильне положення рук і пальців під час роботи. 

Пров'язування основних елементів мереживоплетіння.  

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки № 10, ірис. 

Зоровий ряд. Зразки, творчі роботи педагога, дитячі роботи з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

3. Пров'язування стовпчиків різноманітної будови (8 год.) 

 

Практична частина. Оволодіння технікою пров'язування стовпчиків 

різноманітної будови: стовпчик без накиду, стовпчик з накидом в один, два, три 

прийоми, кілька стовпчиків з однією вершиною, пишний стовпчик, глуха петля, 

дужки з повітряних петель, кільце, піко. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Зразки, творчі роботи педагога, дитячі роботи з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

4. Записування візерунків (8 год.) 

 

Практична частина. Користування текстовим записом та умовними 

знаками. Записування візерунків текстово та умовними знаками за схемами. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки, зошит, олівець. 

Зоровий ряд. Відбірка літератури з текстовим записом візерунків та умовними 

знаками. 

 

5. Виконання робіт (5 год.) 

 

Практична частина. Самостійна робота учнів. Виконання зразків у формі 

кола, квадрата. Виконання прихватки. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки, зошит, олівець. 

Зоровий ряд. Приклади дитячих робіт попередніх років. 

 

6. Народна символіка та орнаментика у виробах (5 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з символікою, орнаментом у виробі та 

вишивкою. 

Практична частина. Пров'язування візерункового полотна. Виконання 

орнаменту у виробі. Вишиті в'язані вироби.  

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки, голка. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, дитячі роботи з фондів Школи образотворчого 

мистецтва. 

 

 



7. Історія розвитку трикотажного виробництва. Обробка трикотажу (6 

год.) 

Теоретична частина. Історія розвитку трикотажного виробництва та 

обробки трикотажу. 

Практична частина. Пров'язування зразків за схемами. Виконання ґудзиків, 

тасьми. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, дитячі роботи з фондів Школи образотворчого 

мистецтва. 

Кількість годин – 6. 

 

8. Елементи орнаментальної символіки (6 год.) 

 

Теоретична частина. Знайомство з основами ажурного в'язання. 

Практична частина. Пров'язування зразків за схемами. Виготовлення 

комірця. Обробка декоративних виробів. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, приклади дитячих робіт попередніх років. 

Кількість годин – 6. 

 

9. Відродження та вивчення національних традицій волинського 

побуту(4 год.) 

 

Практична частина. Знайомство з народним костюмом Полісся, специфікою 

традицій українського одягу.Детальне вивчення костюма Полісся. 

Матеріали та інструменти. Тканина, нитки. 

Зоровий ряд. Підбірка листівок «Український костюм Полісся». 

 

 

10. Орнаментальні мотиви візерунків (8 год.) 

 

Практична частина. Ознайомлення з горизонтальним візерунком, 

накладкою. Пров'язування зразків горизонтального візерунка. Обв'язування вирізу 

під прямим кутом. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, старовинні зразки виробів. 

 

11. Філейні оздоби в суцільній композиції (8 год.) 

 

Практична частина. Знайомство з філейними візерунками, прошивкою, 

квадратом. Вив'язування філейного квадрату прошиву, оздоблювальної прошивки. 

Об'єднання орнаментальних квадратів у суцільну композицію. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, зразки виробів із фондів музею. 

 

 



12. Візерункові мотиви як елементи символіки стародавніх вірувань (8 

год.) 

 

Практична частина. Знайомство з ажурним, горизонтальним, 

оздоблювальним мотивом. Пров'язування ажурного, горизонтального мотиву, 

оздоблювального квадрату. Мотив для оздоблювального краю. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків. Зразки виробів виставкових робіт, зразки 

виробів «із бабусиної скрині». 

 

13. Підсумок (1 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд, аналіз та оцінювання робіт, виконаних 

протягом року.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

Учні мають знати: 

 теоретичні основи та характерні особливості мереживоплетіння як виду 

українського декоративно-прикладного мистецтва; 

 різні види, техніки, прийоми та способи мереживоплетіння та особливості їх 

застосування; 

 палітру виражальних засобів мереживоплетіння;  

 Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів мереживоплетіння; 

 застосовувати різні техніки, способи та прийоми мереживоплетіння, палітру 

виражальних засобів при створенні власної творчої роботи; 

 працювати з різними матеріалами і приладдям. 

 Учні мають набути досвіду: 

 виконання робіт у різних техніках плетіння гачком; 

 створення власних творчих робіт з художньої вишивки; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва; 

 соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь 

у виставках та конкурсах, створення робіт для традиційних виставок та 

традиційних Благодійних аукціонів Рівненського Палацу дітей та молоді, показів 

моделей майстерні «Мереживоплетіння». 
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ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

(8-9 КЛАСИ) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 2 роки навчання. 

Автор: Десятова В. Б. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

На сьогоднішній день одним з актуальних завдань навчання є розвиток 

творчих здібностей учнівської молоді, формування самостійної, творчо мислячої 

особистості, яка може самореалізуватися в будь-якій сфері життєдіяльності. Саме 

формування творчої особистості є основною метою теорії та практики на заняттях 

зі спеціалізації «Художня кераміка». 

Художня кераміка — один з найпоширеніших видів українського 

декоративного мистецтва. Зародившись у глибокій давнині, вона за тривалий час 

свого розвитку досягла високого рівня технічної досконалості. А такий вид 

кераміки, як мала пластика, допомагає опановувати традиції декоративно-

прикладного мистецтва. 

Пропонована навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. Основна увага при 

формуванні змісту програми приділялася забезпеченню системності, наступності 

та безперервності художньо-естетичної освіти при підготовці дітей в Школі 

образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. В основу 

програми покладена ідея спеціальної підготовки дітей в Школі образотворчого 

мистецтва декоративно-прикладного спрямування як необхідної складової системи 

профільного навчання на основному та вищому рівні. Пропонована програма 

побудована на основі особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Завдання підбираються індивідуально кожному з учнів. Зміст програми забезпечує 

поглиблене вивчення мистецтва кераміки.  

 Метою навчальної програми «Художня кераміка. Спеціалізація» є 

створення умов для розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом 

поглибленого вивчення мистецтва кераміки, формування художніх 

компетентностей, оволодіння художньо-практичною діяльністю на професійному 

рівні, розвиток художньо-образного мислення. 

Завдання програми: 

 Сформувати систему знань про художню кераміку, її історію, види, техніки, 

творчість відомих майстрів; 

 сформувати систему знань про рельєф та круглу скульптуру; 

 розвинути художньо-творчі якості, ініціативність та самостійність учнів; 

 розвинути композиційно-просторове мислення, відчуття матеріалу, форми, 

художнє мислення та фантазію, творче мислення при виконанні завдань; 



 сформувати систему знань та вмінь щодо роботи над творчим проектом, а також 

основних етапів створення авторської керамічної роботи; 

 сприяти засвоєнню технік та технології виконання керамічних робіт; 

 розвинути навички роботи зі спеціальними інструментами; 

 розвинути професійний смак та естетичне бачення світу; 

 виховати повагу та любов до народних традицій декоративно-прикладного 

мистецтва; 

 виховати цілеспрямованість, працелюбність, бережливе відношення до 

обладнання, матеріалів; 

 Виховати культуру спілкування в колективі,  дружнє ставлення, почуття 

допомоги педагогу та однокласникам. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 8 та 9 класів 

Школи образотворчого мистецтва (13-16 років), на два роки навчання, 432 години 

(1 рік —216 годин, 2 рік — 216 годин), по 6 годин на тиждень. 

Програма «Художня кераміка. Спеціалізація» розроблена на основі 

багаторічного педагогічного досвіду роботи автора в Школі образотворчого 

мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Програма «Художня 

кераміка. Спеціалізація» є наступним рівнем та вищим етапом вивчення 

дисципліни «Скульптура», що викладається для учнів 4 — 7 класів Школи та дає 

базові компетентності зі скульптури та художньої кераміки. Програма «Художня 

кераміка. Спеціалізація» спрямована на підготовку учнів 8 — 9 класів Школи 

образотворчого мистецтва до вступу у вищі художні навчальні заклади. 

Зміст програми забезпечує виховання гармонійно розвиненої особистості з 

глибоким самостійним мисленням, художнім смаком і творчим потенціалом. Зміст 

програми слугує фундаментом, на базі якого засвоюються глибокі професійні, 

теоретичні та практичні знання й навички, формується творча особистість, яка 

може створювати мистецькі твори. 

Отримавши базові компетентності з дисципліни «Скульптура» на заняттях зі 

спеціалізації «Художня кераміка» учні отримують можливість творчого 

самовираження, реалізації власного потенціалу шляхом створення авторської 

дипломної роботи. Навчання передбачає оволодіння більш складними техніками 

роботи, обладнанням та інструментами, що відповідають необхідному рівню для 

вступу у вищі навчальні заклади. 

Зміст тем програми передбачає формування уявлень про художню кераміку, 

як один із видів декоративно-прикладного мистецтва. Одним із завдань програми є 

вивчення народного мистецтва, яке так само, як і професійне, перебуває в 

постійному розвитку. Народне мистецтво постійно набуває нових рис та завжди 

віддзеркалює культурні запити народу. Разом із тим, культурні смаки виховувались 

з творами народного мистецтва, що супроводжували людину протягом всього 

життя. Тому важливо донести до дітей та учнівської молоді, як до майбутнього 

покоління те, що твори народного мистецтва потребують поглибленого вивчення, 

уваги, охорони та збереження. Необхідно наголошувати на тому, що вивчення 

народних традицій є методом удосконалення власних вмінь та розвитку творчого 

мислення. 



Зміст програми включає в себе вивчення історії мистецтва художньої кераміки, 

композиції під час роботи над ескізами та картонами. Програма тісно пов’язана з 

іншими навчальними дисциплінами в системі художньої освіти Школи 

образотворчого мистецтва (малюнок, живопис, композиція, історія мистецтва), що 

допомагає глибоко осмислити і отримати спеціальні знання, вміння та навички. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми. 

Формами контролю за результативністю навчання є засідання художніх рад Школи 

образотворчого мистецтва, семестровий контроль. Підсумковий контроль 

проводиться під час відкритого захисту дипломних робіт Школи образотворчого 

мистецтва. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

8 КЛАС 

 

№ 

з/п 

Тема Всього Теоретичні Практичні 

1. Вступ  2 2 - 

2. Сучасна художня 

кераміка 

4 4 - 

3. Види та техніки 

художньої кераміки. 

Рельєф  

66 4 62 

4. Ліплення об’ємної 

скульптури 

78 4 74 

5. Метод формування 

порожнистого тіла 

64 4 60 

6. Підсумок  2 2 - 

Всього 216 20 196 

 

 

ЗМІСТ ТЕМ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма на рік, основні теми. Ознайомлення з 

матеріалами та інструментами. Інструктаж з техніки безпеки. 

 

2. Сучасна художня кераміка (4 год.) 

 

Теоретична частина. Історія розвитку кераміки. Сучасна художня кераміка. 

Сучасна кераміка в Україні. ЇЇ види, стилістика, пошуки сучасних митців. Основні 

теми творів. Технології та техніки роботи. Визначні майстри сучасної кераміки в 

Україні. 

 



3. Види та техніки художньої кераміки. Рельєф (66 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з трьома способами створення рельєфу 

– пластичним, конструктивним та комбінованим, а також допоміжними прийомами 

– розкачуванням, скатуванням, сплющенням, прищеплюванням, розтягненням, 

витягуванням. 

Практична частина. Професійне ліплення керамічного рельєфу, його 

оздоблення та декорування. Складання ескізу зображення, що виконується олівцем 

на завчасно обраній геометричній формі аркуша паперу. Нанесення нанести стекою 

малюнку на глиняне тло, поступове вибирання зайвої глини з площини фону. 

Нанесення на тло окремо виліплених зображень. Комбінування технік з 

елементами контррельєфу. Оздоблення завершеної роботи декоративним розписом. 

Матеріали. Глина, дошка, качалка, ніж, стеки 

Зоровий ряд. Наочні посібники, готові роботи (учнів та викладача) 

 

3. Ліплення об’ємної скульптури (78 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з технікою виготовлення об’ємної 

скульптури методом ручного ліплення. 

Практична частина. Робота над виготовленням об’ємної скульптури 

методом ручного ліплення. Пошуки сюжету та пластичної ідеї. Розробка ескізів 

через пластичні ритми, силует, співвідношення мас. Створення узагальненої форми 

з цілого шматка глини. Розробка в деталях. Підкреслення характерних моментів у 

пластиці. Розпис роботи. 

Матеріали. Глина, стеки, поролонова губка, підставка. 

Зоровий ряд. Наочні посібники, готові роботи (учнів та викладача). 

 

4. Метод формування порожнистого тіла (64 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з технологією та техніками 

формування порожнистого тіла: заливанням та видавлюванням за допомогою 

гіпсового шаблону 

Практична частина. Практичне виконання основних етапів формування 

порожнистого тіла: заливання, або видавлювання за допомого гіпсового шаблону. 

Прилаштування до виробу виліплених вручну деталей. Загладжування вологою 

ганчіркою. 

Матеріали. Глина, гіпсова форма, рідка глина (шлікер) для заливки, стека, 

підставка  

Зоровий ряд. Наочні посібники, готові роботи (учнів та викладача) 

 

6. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Підсумки роботи за рік. Підготовка до загального 

перегляду Школи образотворчого мистецтва. Оцінювання роботи учнів. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 



9 КЛАС 

 

№ 

з/п 

Тема Всього Теоретичні Практичні 

1.  Вступ  2 2  

2.  Робота над дипломним проектом. 

Орієнтовні теми дипломних робіт 

4 2 2 

3.  Пошуки та робота над першими 

ескізами дипломного проекту 

12 2 10 

4.  Композиційні пошуки 12 2 10 

5.  Робота над ескізами в кольорі  12 2 10 

6.  Підготовка до захисту ескізів 

дипломного проекту на І 

художній раді 

6 - 6 

7.  Виконання ескізної моделі 

дипломного проекту в матеріалі. 

Індивідуальні консультації  

24 - 24 

8.  Підготовка до захисту ескізної 

моделі дипломного проекту в 

матеріалі на ІІ художній раді 

6 - 6 

9.  Робота над дипломом в матеріалі 

(ліплення, , сушка, випалення) 

96 - 96 

10.  Розпис готової дипломної роботи 18 - 18 

11.  Оформлення дипломної роботи 18 - 18 

12.  Підсумок. Підготовка до захисту 

дипломної роботи (виступ, 

ескізно-пошукова папка, 

презентація) 

6 - 6 

Всього 216 10 206 

 

 

ЗМІСТ ТЕМ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма на рік, основні теми. Ознайомлення з 

матеріалами та інструментами. Інструктаж з техніки безпеки. 

 

2. Робота над дипломним проектом. Орієнтовні теми дипломних робіт (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Основні поняття про дипломний проект зі спеціалізації 

«художня кераміка», основні етапи роботи над дипломним проектом. 

Ознайомлення учнів з орієнтовними темами дипломних робіт,  



Практична частина. Здійснення пошукової роботи, робота з літературою, 

Інтернет-джерелами, візуальним рядом. Визначення теми дипломного проекту у 

взаємозв’язку із добором відповідних технік та технології виконання. 

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Альбоми для начерків, олівці 

 

3. Пошуки та робота над першими ескізами дипломного проекту (12 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття про творчі пошуки та вимоги до ескізів 

дипломного проекту. Ідея дипломного проекту та форми її втілення. 

Практична частина. Робота над першими ескізами. Вибір найбільш вдалої 

ідеї та теми.  

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Альбоми для начерків, олівці 

 

4. Композиційні пошуки (12 год.) 

 

Теоретична частина. Консультації та рекомендації педагога щодо перших 

ескізів дипломного проекту. Поняття про тривимірну ескізну проекцію. 

Практична частина. Робота над тривимірною ескізною проекцією завдання. 

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Папір, олівці 

 

5. Робота над ескізами в кольорі (12 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості розпису на глині та підготовки викрасок 

барвників. Особливості роботи над ескізами в кольорі із врахуванням специфіки 

розпису на глині. 

Практична частина. Робота над ескізами в кольорі із врахуванням специфіки 

розпису на глині. Створення декількох варіантів ескізу дипломного проекту в 

кольорі. 

Матеріали. Керамічні барвники, глиняна палітра, папір, фарби. 

Зоровий ряд. Викраска готових барвників. 

 

6. Підготовка до захисту ескізів дипломного проекту на І художній раді (6 

год.) 

 

Практична частина. Остаточне доопрацювання ескізів дипломного проекту. 

Підготовка папки ескізів до захисту проекту на І художній раді. Підготовка 

виступу-захисту ескізів дипломного проекту. 

Матеріали. Фарби, ескізи, папка 

 

7. Виконання ескізної моделі дипломного проекту в матеріалі. 

Індивідуальні консультації (24 год.) 

 



 Практична частина. Виконання ескізної моделі невеликого розміру 

дипломного проекту в матеріалі для того, щоб побачити як буде виглядати 

подальша робота. Індивідуальні консультації педагога. 

 Матеріали. Глина, стеки, дошка 

 

8. Підготовка до захисту ескізної моделі дипломного проекту в матеріалі 

на ІІ художній раді (6 год.) 

 

 Практична частина. Підготовка ескізної моделі до презентації та захисту 

на ІІ художній раді, доопрацювання деталей. 

 Матеріали. Глина, стеки, дошка 

 

9. Робота над дипломом в матеріалі (ліплення, сушка, випалення) (96 

год.) 

 

 Практична частина. Робота над дипломним проектом згідно затверджених 

ескізів та ескізної моделі. Застосування знань, отриманих на заняттях зі 

спеціалізації та скульптури. Використання різних технік кераміки, або 

комбінованої техніки. 

 Матеріали. Глина, стеки, дошка 

 Зоровий ряд. Затверджені ескізи та ескізна модель 

 

10. Розпис готової дипломної роботи (18 год.) 

 

 Практична частина. Підбір керамічних барвників, згідно затвердженої на 

ескізах кольорової гами. Підготовка палітри, змішування пігментів для отримання 

бажаної кольорової гами. Розпис роботи. 

 Матеріали. Кольорові барвники на викрашеній палітрі, пензлі, компресор 

для розпилення 

 Зоровий ряд. Ескізи, виконані в кольорі. 

 

11. Оформлення дипломної роботи (18 год.) 

 

 Практична частина. Оформлення готової дипломної роботи згідно 

затвердженого на художніх радах проекту 

 Матеріали. Додаткові матеріали, конструкції, вмонтовані елементи згідно 

конкретного проекту. 

 

 

12. Підсумок. Підготовка до захисту дипломної роботи (виступ, ескізно-

пошукова папка, презентація) (6 год.) 

 

 Практична частина. Підготовка виступу до відкритого захисту дипломних 

проектів, формування ескізно-пошукової папки, створення презентації. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 



 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

Учні мають знати: 

 основні види, техніки кераміки;  

 історію розвитку кераміки; 

 особливості сучасної художньої кераміки, зокрема, в Україні; її види, 

стилістику, пошуки сучасних митців, основні теми творів, технології та техніки 

роботи; 

 визначних майстрів сучасної кераміки в Україні; 

 основні способи професійного ліплення рельєфу, круглої скульптури, 

формування порожнистого тіла; 

 основні етапи створення проекту власної творчої роботи з художньої кераміки, 

послідовність роботи над проектом; 

 особливості виконання роботи в матеріалі та її оформлення. 

 Учні мають вміти: 

 професійно ліпити рельєф, круглу скульптуру, формувати порожнисте тіло; 

 виконувати розпис керамічної роботи, добирати барвники; 

 послідовно працювати над створенням авторської керамічної роботи; 

 розробляти ескізи олівцеві і в кольорі для власного проекту роботи з художньої 

кераміки; 

 створювати ескізну модель керамічної роботи; 

 оформлювати керамічну роботу; 

 презентувати та захищати ідею авторської керамічної роботи. 

Учні мають набути досвіду: 

 створення власних професійних творчих робіт з художньої кераміки; 

 презентації та захисту власних творчих ідей; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є результати захисту дипломних 

робіт Школи образотворчого мистецтва. 
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ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (7-9 КЛ.) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 3 роки навчання. 

Автор: Клим-Ковальова Т. У. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

Декоративна творчість — це світ навколо нас, світ культури, найближчий до 

людини, бо не завжди потребує музейної експозиції, він прикрашає наше 

повсякденне життя. Але цей світ вимагає культурного і грамотного поціновувача, 

який бережливо ставиться до естетичних предметів, розуміє їх справжню цінність. 

Зміст художньо-естетичної освіти в Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді формує культурну та професійну 

основу підготовки особистості, сприяє виявленню та розвитку художньо-творчих 

здібностей із метою обґрунтованого вибору виду декоративного мистецтва для 

створення дипломної роботи на вищому рівні навчання. 

Художнє ткацтво в Україні поширене з давніх-давен. Протягом століть цей 

вид народного мистецтва розвивався, удосконалювались технічні прийоми 

виготовлення тканин, збагачувались їхні орнаментальні та колористичні 

розв'язання. Традиції українського ткацтва, що складалися протягом століть, стали 

щедрим джерелом для розвитку цього виду мистецтва на сучасному етапі. Саме 

тому, спеціалізація «художнє ткацтво» є обов’язковою складовою програмного-

забезпечення вищого рівня навчання в Школі образотворчого мистецтва. 

Програма «Художнє ткацтво. Спеціалізація» розроблена на основі 

багаторічного педагогічного досвіду роботи автора в Школі образотворчого 

мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Навчальна програма 

пройшла апробацію, яка засвідчила її високу ефективність у досягненні 

прогнозованих результатів. Основна увага при формуванні змісту програми 

приділялася забезпеченню системності, наступності та безперервності художньо-

естетичної освіти при підготовці дітей в Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. В основу програми покладена ідея 

спеціальної підготовки декоративно-прикладного спрямування в Школі 

образотворчого мистецтва як необхідної складової системи профільного навчання 

та вищому рівні. Пропонована програма побудована на основі особистісно-

орієнтованого та діяльнісного підходів. Зміст програми забезпечує поглиблене 

вивчення мистецтва художнього ткацтва.  

Метою навчальної програми «Художнє ткацтво. Спеціалізація» є створення 

умов для розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом поглибленого 

вивчення художнього ткацтва, формування художніх компетентностей та 

оволодіння художньо-практичною діяльністю на професійному рівні. 

Завдання програми: 



 Сформувати систему знань про традиції ручного ткацтва, його історію, види, 

техніки, творчість відомих майстрів; 

 сформувати систему знань техніко-технологічні особливості ткацтва гобеленів 

на вертикальному верстаті; 

 сформувати практичні навички художньо-творчої діяльності; 

 сприяти усвідомленню зв’язку художньо-образних завдань з ідеєю та задумом 

творів художнього ткацтва; 

 розвинути художньо-творчі якості, ініціативність та самостійність учнів; 

 розвинути композиційно-просторове мислення, відчуття матеріалу, форми, 

художнє мислення та фантазію при виконанні завдань; 

 сформувати систему знань та вмінь щодо роботи над творчим проектом; 

 сприяти засвоєнню та практичному виконанню основних етапів створення 

авторської роботи з художнього ткацтва; 

 сприяти опануванню можливостями ручного ткацтва, засвоєнню технік та 

технології виконання гобелену; 

 розвинути навички роботи з матеріалами та спеціальними інструментами; 

 розвинути професійний смак та естетичне бачення світу; 

 виховати повагу та любов до народних традицій декоративно-прикладного 

мистецтва; 

 сформувати потребу берегти, продовжувати та примножувати культурні 

надбання, впроваджувати в побут загальнонаціональні традиції, обряди та звичаї; 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 7, 8 та 9 

класів Школи образотворчого мистецтва (13-17 років), на три роки навчання, 648 

годин (1 рік —216 годин, 2 рік — 216 годин, 3 рік — 216 годин), по 6 годин на 

тиждень. 

Начальна програма розрахована на вдосконалення і повне оволодіння 

технологіями ручного ткацтва, спрямована на підготовку учнів Школи 

образотворчого мистецтва до вступу у вищі художні навчальні заклади. Зміст 

програми забезпечує виховання гармонійно розвиненої особистості з глибоким 

самостійним мисленням, художнім смаком і творчим потенціалом. Зміст програми 

слугує фундаментом, на базі якого засвоюються глибокі професійні, теоретичні та 

практичні знання й навички, формується творча особистість, яка може створювати 

мистецькі твори.  

Логічним підсумком опанування програмними темами є дипломний проект, 

робота над яким охоплює І та ІІ семестр ІІІ року навчання (9 клас) і передбачає 

створення ескізів, картону, роботу в матеріалі та відкритий захист дипломної 

роботи. 

Програма тісно пов’язана з іншими навчальними дисциплінами в системі 

художньої освіти Школи образотворчого мистецтва (малюнок, живопис, 

композиція, історія мистецтва), що допомагає глибоко осмислити і отримати 

спеціальні знання, вміння та навички. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми. 

Формами контролю за результативністю навчання є засідання художніх рад Школи 

образотворчого мистецтва, семестровий контроль. Підсумковий контроль 



проводиться під час відкритого захисту дипломних робіт Школи образотворчого 

мистецтва. 

 

І РІК НАВЧАННЯ (7 КЛАС) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 2 2 - 

2 Традиції візерункового ткацтва 10 4 6 

3 Пряжа, її фарбування і підготовка до 

ткацтва 
10 

4 6 

4 Рама. Виготовлення сувенірів на рамі 12 3 9 

5 Ткання поясів 24 3 21 

6 Виготовлення простого килимка з 

геометричним орнаментом 
52 

6 46 

7 Клаптикова пластика. Виготовлення 

панно в техніці клаптикової пластики 
46 

4 42 

8 Об’ємна композиція на вільну тему 58 6 52 

9 Підсумок 2 2 - 

Всього 216 34 182 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Знайомство з історією виникнення ткацтва. 

Матеріали та інструменти. Інструктаж з техніки безпеки. 

Зоровий ряд. Ілюстрації з зображенням тканих виробів. 

 

2. Традиції візерункового ткацтва (10 год.) 

 

Теоретична частина. Знайомство з традиціями ткацтва на Україні. Народне 

домашнє ткацтво, яким займаються здебільшого у вільний від основної роботи час. 

Традиційні техніки, характерні для кожної місцевості візерунки та кольори. 

Практична частина. Перегляд і виконання замальовок старовинних тканих 

виробів (серветок, рушників, поясів і т.д.). Виконання малюнку поясів з 

геометричним, смугастим візерунком за народними мотивами. 

Матеріали. Папір, фарби, олівець. 

Зоровий ряд. Ілюстрації з зображенням народних костюмів. 

 

3. Пряжа, її фарбування і підготовка до роботи (10 год.) 

 



Теоретична частина. Знайомство з основною уточною пряжею правилами 

її фарбування. Пряжа основна і уточна. Фарбування уточної аніліновими фарбами. 

Практична частина. Підготовка сировини для виготовлення килимів. 

Матеріали. бавовняна, лляна, вовняна пряжа природного, бавовняні нитки, 

сутаж усіх видів, лляні нитки, металізовані нитки, сизаль, синтетичні нитки. 

 

 

4. Рама. Виготовлення сувенірів на рамі (12 год.) 

 

Теоретична частина. Знайомство з принципами роботи рами, її сновка і 

підготовка до ткацтва. 

Практична частина. Сновка і підготовка рами до ткацтва. Намотування 

основи на раму, закріплення нитки.  

Матеріали. Рама дерев’яна 45 х 65, нитки основи, лінійка 47 х 2, цвяхи. 

 

5. Ткання поясів (24 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями ткання на рамі 

смугастих та з простих, з геометричним візерунком, поясів.  

Практична частина. Підготовка малюнка простих поясів та виконання в 

матеріалі. 

Матеріали. Рама, нитки основи бавовняні, вовна природного кольору та 

фарбована. 

Зоровий ряд. Ілюстрації з зображенням народних костюмів. 

 

 

6. Виготовлення простого килимка з геометричним візерунком (52 год.) 

 

Теоретична частина. Техніка ручного килимарства в домашніх умовах. 

Практична частина. Виготовлення ескізу килимка за народними мотивами, 

виконання килимка в матеріалі. 

Матеріали. Ткацькі прилади, бавовняні або лляні нитки, вовна. 

Зоровий ряд. Ілюстрації з зображенням сувенірних килимків, дитячі роботи. 

 

7. Клаптикова пластика. Виготовлення панно. (46 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з можливостями використання 

клаптиків тканини різних за фактурою і розмірами та об’єднання їх в композицію. 

Практична частина. Виготовлення ескізу панно, підготовка необхідного 

матеріалу, виконання роботи в масштабі. 

Матеріали. Дерев’яні планки, пластикові кільця, клаптики тканини різної 

фактури (драп, фетр, сукно, вовна), швейні прилади. 

Зоровий ряд. Ілюстрації з зображенням клаптикових композицій. 

 

 

8. Об’ємна композиція на вільну тему (58 год.) 



 

Теоретична частина. Використання можливості кольору та фактури пряжі 

в об’ємній композиції. 

Практична частина. Розробка ескізу композиції, виконання необхідних 

розрахунків, підготовка рами до роботи, виготовлення роботи в матеріалі. 

Матеріали. Ткацькі прилади, вовна, бавовняні нитки, люрекс. 

Зоровий ряд. Ілюстрації робіт Е .Вігнере, Ф. Хеймратса, роботи з фонду 

Школи образотворчого мистецтва. 

 

13. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд, аналіз та оцінювання робіт, виконаних 

протягом року.  

 

ІІ РІК НАВЧАННЯ (8 КЛАС) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 2 2 - 

2 Ткацтво гобеленів на 

вертикальному верстаті. 

Техніка гребінчастого 

ткання 

24 

2 22 

3 Пейзажна лірика. Плавне 

поєднання кольорів. 
54 

3 51 

4 Рельєфні гобелени. Техніка 

петельного та ворсового 

ткання 

12 

3 9 

5 Тематичний рельєфний 

гобелен 
122 

2 120 

10. Підсумок 2 2 - 

Всього 216 14 202 

 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Основні поняття про гобелен. Програма та завдання 

на рік. Матеріали та інструменти. Інструктаж з техніки безпеки. 

Зоровий ряд. Ілюстрації з зображенням тканих виробів. 

 

2. Ткацтво гобеленів на вертикальному верстаті. Техніка гребінчастого 

ткання (24 год.) 



 

Теоретична частина. Ознайомлення із технікою гребінчастого ткання, що 

в значній мірі розширює технічні можливості, сприяє розвитку фантазії. 

Практична частина. Підготовка для ткацтва верстату-рами. Виконання 

зразків в техніці гребінчастого ткання. 

Матеріали. Ткацькі прилади, вовна, бавовна. 

Зоровий ряд. Авторські роботи. 

 

3. Пейзажна лірика. Плавне поєднання кольорів (54 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями відтворення 

пейзажної композиції в гобелені за допомогою кольору, вивчених технік, фактури 

пряжі. 

Практична частина. Замальовки рослин, тварин, розробка ескізу 

композиції, побудованої на плавних природних лініях. Виконання необхідних 

розрахунків, підготовка сировини для виготовлення гобелену, підготовка верстату 

до роботи, заправка і снування рами, виконання гобелену на верстаті в нових 

техніках закладного та гребінчастого ткання, які дозволяють передати плановість 

та об’єм. 

Матеріали. Папір, фарби, олівець, ткацькі прилади, вовна, бавовна, люрекс. 

Зоровий ряд. Авторські роботи, роботи з фонду Школи образотворчого 

мистецтва. 

. 

 

4. Рельєфні гобелени. Техніка петельного та ворсового ткання (12 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з техніками петельного та ворсового 

такання, використанням даних технік у виробах. 

Практична частина. Підготовка верстату-рами до роботи, виконання 

навчальних зразків для вивчення та закріплення технік. 

Матеріали. Ткацькі прилади, вовна, бавовна, синтетичні нитки. 

Зоровий ряд. Авторські роботи. 

 

5. Тематичний рельєфний гобелен (122 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості застосування техніки ворсового ткання в 

самостійній творчій роботі. 

Практична частина. Виконання ескізу гобелену, розробка технічного 

малюнку, підготовка верстату до роботи, виконання гобелену в матеріалі. 

Матеріал. Папір, фарби, ткацькі прилади, вовна, бавовна, синтетичні нитки. 

Зоровий ряд. Ілюстрації робіт видатних майстрів гобелену. 

 

13. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд, аналіз та оцінювання робіт, виконаних 

протягом року.  



 

 

ІІІ РІК НАВЧАННЯ (9 КЛАС) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Тема Всього Теоретичні Практичні 

1.  Вступ  2 2  

2.  Робота над дипломним 

проектом. Орієнтовні 

теми дипломних робіт 

4 2 2 

3.  Пошуки та робота над 

першими ескізами 

дипломного проекту 

12 2 10 

4.  Композиційні пошуки 12 2 10 

5.  Робота над ескізами в 

кольорі  

12 2 10 

6.  Підготовка до захисту 

ескізів дипломного 

проекту на І художній 

раді 

6 - 6 

7.  Виконання картону 

дипломного проекту . 

Індивідуальні 

консультації  

24 - 24 

8.  Підготовка до захисту 

картону дипломного 

проекту в матеріалі на ІІ 

художній раді 

6 - 6 

9.  Робота над дипломом в 

матеріалі (підбір, 

фарбування ниток, 

натягування основи, 

ткання) 

124 - 124 

10.  Оформлення дипломної 

роботи 

18 - 18 

11.  Підсумок. Підготовка 

до захисту дипломної 

роботи (виступ, ескізно-

пошукова папка, 

презентація) 

6 - 6 

Всього 216 10 206 

  

 



ЗМІСТ ТЕМ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма на рік, основні теми. Ознайомлення з 

матеріалами та інструментами. Інструктаж з техніки безпеки. 

 

2. Робота над дипломним проектом. Орієнтовні теми дипломних робіт (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Основні поняття про дипломний проект зі спеціалізації 

«художнє ткацтво», основні етапи роботи над дипломним проектом. Ознайомлення 

учнів з орієнтовними темами дипломних робіт,  

Практична частина. Здійснення пошукової роботи, робота з літературою, 

Інтернет-джерелами, візуальним рядом. Визначення теми дипломного проекту у 

взаємозв’язку із добором відповідних технік та технології виконання. 

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Альбоми для начерків, олівці 

 

3. Пошуки та робота над першими ескізами дипломного проекту (12 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття про творчі пошуки та вимоги до ескізів 

дипломного проекту. Ідея дипломного проекту та форми її втілення. 

Практична частина. Робота над першими ескізами. Вибір найбільш вдалої 

ідеї та теми.  

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Альбоми для начерків, олівці 

 

4. Композиційні пошуки (12 год.) 

 

Теоретична частина. Консультації та рекомендації педагога щодо перших 

ескізів дипломного проекту.  

Практична частина. Робота над композицією майбутнього гобелену, 

створення декількох варіантів декоративних композицій. 

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Папір, олівці 

 

5. Робота над ескізами в кольорі (12 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості роботи над ескізами в кольорі із 

врахуванням специфіки художнього ткацтва. 

Практична частина. Робота над ескізами в кольорі із врахуванням специфіки 

художнього ткацтва. Створення декількох варіантів ескізу дипломного проекту в 

кольорі. 

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Папір, фарби. 



 

6. Підготовка до захисту ескізів дипломного проекту на І художній раді (6 

год.) 

 

Практична частина. Остаточне доопрацювання ескізів дипломного проекту. 

Підготовка папки ескізів до захисту проекту на І художній раді. Підготовка 

виступу-захисту ескізів дипломного проекту. 

Матеріали. Фарби, ескізи, папка 

 

7. Виконання картону дипломного проекту . Індивідуальні консультації 

(24 год.) 

 

Практична частина. Перенесення затвердженого на художній раді 

кольорового ескізу на формат картону. Робота над картоном в кольорі. 

Індивідуальні консультації педагога. 

Матеріали. Ватман, фарби, олівець. 

 

8. Підготовка до захисту картону дипломного проекту в матеріалі на ІІ 

художній раді (6 год.) 

 

Практична частина. Підготовка картону до презентації та захисту на ІІ 

художній раді. Доопрацювання колірного рішення, композиції. 

Матеріали. Ватман, фарби, олівець. 

 

9. Робота над дипломом в матеріалі (підбір, фарбування ниток, 

натягування основи ткання) (124 год.) 

 

Практична частина. Робота над дипломним проектом згідно затвердженого 

на художній раді картону. Застосування знань, отриманих на заняттях зі 

спеціалізації. Використання різних технік ткацтва, або комбінованої техніки. 

Матеріали. Рама, нитки, інструменти для ручного ткацтва. 

Зоровий ряд. Затверджені ескізи та картон. 

 

10. Оформлення дипломної роботи (18 год.) 

 

Практична частина. Оформлення готової дипломної роботи згідно 

затвердженого на художніх радах проекту 

Матеріали. Додаткові матеріали, рами, конструкції, вмонтовані елементи 

згідно конкретного проекту. 

 

 

12. Підсумок. Підготовка до захисту дипломної роботи (виступ, ескізно-

пошукова папка, презентація) (6 год.) 

 

Практична частина. Підготовка виступу до відкритого захисту дипломних 

проектів, формування ескізно-пошукової папки, створення презентації. 



 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

Учні мають знати: 

 основні види, техніки ткацтва;  

 історію розвитку художнього ткацтва; 

 особливості сучасного художньої ткацтва в Україні; його види, стилістику, 

пошуки сучасних митців, основні теми творів, технології та техніки роботи; 

 визначних майстрів ткацтва в Україні; 

 основні етапи створення проекту власної творчої роботи з художньго ткацтва, 

послідовність роботи над проектом; 

 особливості виконання роботи в матеріалі та її оформлення. 

 Учні мають вміти: 

 професійно виконувати гобелен у різних техніках; 

 добирати, фарбувати нитки для ткацтва; 

 послідовно працювати над створенням авторського гобелену; 

 розробляти ескізи олівцеві і в кольорі для власного гобелену; 

 створювати картон для гобелену; 

 оформлювати гобелен; 

 презентувати та захищати ідею авторської роботи з художнього ткацтва. 

Учні мають набути досвіду: 

 створення власних професійних творчих робіт з художнього ткацтва; 

 презентації та захисту власних творчих ідей; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є результати захисту дипломних 

робіт Школи образотворчого мистецтва. 
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МЕРЕЖИВОПЛЕТІННЯ. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (8-9 КЛ.) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 2 роки навчання. 

Автор: Каландюк Л. М. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Декоративна творчість — це світ навколо нас, світ культури, найближчий до 

людини, бо не завжди потребує музейної експозиції, він прикрашає наше 

повсякденне життя. Але цей світ вимагає культурного і грамотного поціновувача, 

який бережливо ставиться до естетичних предметів, розуміє їх справжню цінність. 

Зміст художньо-естетичної освіти в Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді формує культурну та професійну 

основу підготовки особистості, сприяє виявленню та розвитку художньо-творчих 

здібностей із метою обґрунтованого вибору виду декоративного мистецтва для 

створення дипломної роботи на вищому рівні навчання. 

Програма «Мереживоплетіння. Спеціалізація» розроблена на основі 

багаторічного педагогічного досвіду роботи автора в Школі образотворчого 

мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Навчальна програма 

пройшла апробацію, яка засвідчила її високу ефективність у досягненні 

прогнозованих результатів. Основна увага при формуванні змісту програми 

приділялася забезпеченню системності, наступності та безперервності художньо-

естетичної освіти при підготовці дітей в Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. В основу програми покладена ідея 

спеціальної підготовки декоративно-прикладного спрямування в Школі 

образотворчого мистецтва як необхідної складової системи профільного навчання 

та вищому рівні. Пропонована програма побудована на основі особистісно-

орієнтованого та діяльнісного підходів. Зміст програми забезпечує поглиблене 

вивчення мистецтва мереживоплетіння 

Метою навчальної програми «Мереживоплетіння. Спеціалізація» є 

створення умов для розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом 

поглибленого вивчення художнього ткацтва, формування художніх 

компетентностей та оволодіння художньо-практичною діяльністю на 

професійному рівні. 

Завдання програми: 

 Сформувати систему знань про традиції мереживоплетіння, його історію, види, 

техніки, творчість відомих майстрів; 

 сформувати систему знань техніко-технологічні особливості мистецтва 

мереживоплетіння; 

 сформувати практичні навички художньо-творчої діяльності; 



 сприяти усвідомленню зв’язку художньо-образних завдань з ідеєю та задумом 

творів мереживоплетінння; 

 розвинути художньо-творчі якості, ініціативність та самостійність учнів; 

 розвинути композиційно-просторове мислення, відчуття матеріалу, форми, 

художнє мислення та фантазію при виконанні завдань; 

 сформувати систему знань та вмінь щодо роботи над творчим проектом; 

 сприяти засвоєнню та практичному виконанню основних етапів створення 

авторської роботи з мереживоплетіння; 

 сприяти опануванню можливостями мереживоплетіння, засвоєнню технік та 

технології виконання дипломної роботи; 

 розвинути навички роботи з матеріалами та спеціальними інструментами; 

 розвинути професійний смак та естетичне бачення світу; 

 виховати повагу та любов до народних традицій декоративно-прикладного 

мистецтва; 

 сформувати потребу берегти, продовжувати та примножувати культурні 

надбання, впроваджувати в побут загальнонаціональні традиції, обряди та звичаї. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 8 та 9 класів 

Школи образотворчого мистецтва (14-17 років), на два роки навчання, 432 години 

(1 рік —216 годин, 2 рік — 216 годин), по 6 годин на тиждень. 

Начальна програма розрахована на вдосконалення і повне оволодіння 

технологіями мереживоплетіння, спрямована на підготовку учнів Школи 

образотворчого мистецтва до вступу у вищі художні навчальні заклади. Зміст 

програми забезпечує виховання гармонійно розвиненої особистості з глибоким 

самостійним мисленням, художнім смаком і творчим потенціалом. Зміст програми 

слугує фундаментом, на базі якого засвоюються глибокі професійні, теоретичні та 

практичні знання й навички, формується творча особистість, яка може створювати 

мистецькі твори.  

Логічним підсумком опанування програмними темами є дипломний проект, 

робота над яким охоплює І та ІІ семестр ІІІ року навчання (9 клас) і передбачає 

створення ескізів, картону, роботу в матеріалі та відкритий захист дипломної 

роботи. 

Програма тісно пов’язана з іншими навчальними дисциплінами в системі 

художньої освіти Школи образотворчого мистецтва (малюнок, живопис, 

композиція, історія мистецтва), що допомагає глибоко осмислити і отримати 

спеціальні знання, вміння та навички. 

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми. 

Формами контролю за результативністю навчання є засідання художніх рад Школи 

образотворчого мистецтва, семестровий контроль. Підсумковий контроль 

проводиться під час відкритого захисту дипломних робіт Школи образотворчого 

мистецтва. 

 

І РІК НАВЧАННЯ (8 КЛАС) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 



 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1. Вступ 2 2 - 

2. Вивчення та відродження 

національних традицій волинського 

побуту 

96 

 

6 

 

90 

3. Нові підходи до складання та 

виконання власних мереживних 

зразків. 

Раціональне використання 

різноманітних видів обробки у 

традиційному одязі. 

116 

 

 

6 

 

 

110 

4. Підсумок 2 2 - 

Всього 216 16 200 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Программа та завдання на рік. Історія 

мереживоплетіння. Матеріали та інструменти. Інструктаж з техніки безпеки. 

 

2. Вивчення та відродження національних традицій волинського побуту (96 

год.) 

 

Теоретична частина. Вивчення та відродження старих зразків прошв, зубців 

місцевого регіону. Знайомство з регіональними та стильовими особливостями 

мережива Стильові особливості техніки та візерунків, тісне поєднання мережива з 

вишивкою в нашому регіоні. Ознайомлення з колекцією старовинного одягу в 

Рівненському краєзнавчому музеї та особливостями культури та побуту і 

традиційним одягом у Сарненському музеї. 
Практична частина. Замальовки орнаментів старих зразків та розробка 

ескізів прошв, зубців за старими зразками. Виконання роботи за ескізами. 

 

3. Нові підходи до складання та виконання власних мереживних зразків. 

Раціональне використання різноманітних видів обробки у традиційному 

одязі (116 год.) 

 

Теоретична частина. Старі мереживні зразки місцевого регіону. Різноманітні 

види обробки в традиційному одязі. 

Практична частина. Складання власних зразків мережива, розробка власного 

ескізу декоративного виробу (настільник, доріжка). Виконання рушника. Розробка 



ескізів стилізованого одягу за народними мотивами з використанням мережива. 

Виконання роботи в матеріалі. 

 

 
ІІ РІК НАВЧАННЯ (9 КЛАС) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Тема Всього Теоретич

ні 

Практичні 

1.  Вступ  2 2  

2.  Робота над дипломним проектом. 

Орієнтовні теми дипломних робіт 

4 2 2 

3.  Пошуки та робота над першими ескізами 

дипломного проекту 

12 2 10 

4.  Композиційні пошуки 12 2 10 

5.  Робота над ескізами в кольорі  12 2 10 

6.  Підготовка до захисту ескізів дипломного 

проекту на І художній раді 

6 - 6 

7.  Виконання картону дипломного проекту . 

Індивідуальні консультації  

24 - 24 

8.  Підготовка до захисту картону дипломного 

проекту в матеріалі на ІІ художній раді 

6 - 6 

9.  Робота над дипломом в матеріалі  124 - 124 

10.  Оформлення дипломної роботи 18 - 18 

11.  Підсумок. Підготовка до захисту дипломної 

роботи (виступ, ескізно-пошукова папка, 

презентація) 

6 - 6 

Всього 216 10 206 

  

 

ЗМІСТ ТЕМ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма на рік, основні теми. Ознайомлення з 

матеріалами та інструментами. Інструктаж з техніки безпеки. 

 

2. Робота над дипломним проектом. Орієнтовні теми дипломних робіт (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Основні поняття про дипломний проект зі спеціалізації 

«мереживоплетіння», основні етапи роботи над дипломним проектом. 

Ознайомлення учнів з орієнтовними темами дипломних робіт.  



Практична частина. Здійснення пошукової роботи, робота з літературою, 

Інтернет-джерелами, візуальним рядом. Визначення теми дипломного проекту у 

взаємозв’язку із добором відповідних технік та технології виконання. 

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Альбоми для начерків, олівці 

 

3. Пошуки та робота над першими ескізами дипломного проекту (12 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття про творчі пошуки та вимоги до ескізів 

дипломного проекту. Ідея дипломного проекту та форми її втілення. 

Практична частина. Робота над першими ескізами. Вибір найбільш вдалої 

ідеї та теми.  

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Альбоми для начерків, олівці 

 

4. Композиційні пошуки (12 год.) 

 

Теоретична частина. Консультації та рекомендації педагога щодо перших 

ескізів дипломного проекту.  

Практична частина. Робота над композицією майбутнього диплому, 

створення декількох варіантів декоративних композицій. 

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Папір, олівці 

 

5. Робота над ескізами в кольорі (12 год.) 

 

Теоретична частина. Особливості роботи над ескізами в кольорі із 

врахуванням специфіки мереживоплетіння. 

Практична частина. Робота над ескізами в кольорі із врахуванням специфіки 

мереживоплетіння. Створення декількох варіантів ескізу дипломного проекту в 

кольорі, розробка деталей проекту, окремих елементів. 

Зоровий ряд. Література, репродукції. 

Матеріали. Папір, фарби. 

 

6. Підготовка до захисту ескізів дипломного проекту на І художній раді (6 

год.) 

 

Практична частина. Остаточне доопрацювання ескізів дипломного проекту. 

Підготовка папки ескізів до захисту проекту на І художній раді. Підготовка 

виступу-захисту ескізів дипломного проекту. 

Матеріали. Фарби, ескізи, папка 

 

7. Виконання картону дипломного проекту . Індивідуальні консультації 

(24 год.) 

 



Практична частина. Перенесення затвердженого на художній раді 

кольорового ескізу на формат картону. Робота над картоном в кольорі. 

Індивідуальні консультації педагога. 

Матеріали. Ватман, фарби, олівець. 

 

8. Підготовка до захисту картону дипломного проекту в матеріалі на ІІ 

художній раді (6 год.) 

 

Практична частина. Підготовка картону до презентації та захисту на ІІ 

художній раді. Доопрацювання колірного рішення, композиції. 

Матеріали. Ватман, фарби, олівець. 

 

9. Робота над дипломом в матеріалі (124 год.) 

 

Практична частина. Робота над дипломним проектом згідно затвердженого 

на художній раді картону. Застосування знань, отриманих на заняттях зі 

спеціалізації. Використання різних технік мереживоплетіння, або комбінованої 

техніки. 

Матеріали. Нитки, гачки, ножиці. 

Зоровий ряд. Затверджені ескізи та картон. 

 

10. Оформлення дипломної роботи (18 год.) 

 

Практична частина. Оформлення готової дипломної роботи згідно 

затвердженого на художніх радах проекту 

Матеріали. Додаткові матеріали, рами, конструкції, вмонтовані елементи 

згідно конкретного проекту. 

 

 

12. Підсумок. Підготовка до захисту дипломної роботи (виступ, ескізно-

пошукова папка, презентація) (6 год.) 

 

Практична частина. Підготовка виступу до відкритого захисту дипломних 

проектів, формування ескізно-пошукової папки, створення презентації. 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

Учні мають знати: 

 основні види, техніки мереживоплетіння;  

 історію розвитку мереживоплетіння; 

 особливості сучасного мереживоплетіння в Україні; його види, стилістику, 

пошуки сучасних митців, основні теми творів, технології та техніки роботи; 



 визначних майстрів мереживоплетіння в Україні; 

 основні етапи створення проекту власної творчої роботи з художнього 

мереживоплетіння, послідовність роботи над проектом; 

 особливості виконання роботи в матеріалі та її оформлення. 

 Учні мають вміти: 

 професійно виконувати гобелен у різних техніках; 

 добирати, фарбувати нитки для ткацтва; 

 послідовно працювати над створенням авторської роботи; 

 розробляти ескізи для власної авторської роботи; 

 створювати картон для дипломної роботи з мереживоплетіння; 

 оформлювати дипломну роботу; 

 презентувати та захищати ідею авторської роботи з мереживоплетіння. 

Учні мають набути досвіду: 

 створення власних професійних творчих робіт з мереживоплетіння; 

 презентації та захисту власних творчих ідей; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є результати захисту дипломних 

робіт Школи образотворчого мистецтва. 
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ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО МИСТЕЦТВА  

(4 — 9 КЛАСИ) 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 6 років навчання. 

Автор: Промська О. Л. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна програма «Історія світового і вітчизняного мистецтва» ставить 

своєю метою удосконалення особистості учнів, розвиток їх свідомості та 

культурного рівня. Гуманістична сутність програми полягає у вихованні 

аналітичних і професійних здібностей майбутніх спеціалістів у галузі 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, їх духовності, творчих сил 

та ціннісних орієнтацій. Змістом програмних тем є сутність та закономірність 

художньої культури, котрі діють як на протязі всієї світової культури, так і 

специфічно в історії вітчизняної культури. 

Навчальна програма «Історія світового і вітчизняного мистецтва» передбачає 

розкриття специфіки певної історико-культурної епохи, процесу формування того 

чи іншого стилю світового та українського мистецтва, ознайомлення з творами 

архітектури, скульптури, живопису, декоративно-прикладного мистецтва та 

біографіями митців. 

Навчальна програма побудована на основі авторської програми «Історія 

світового і вітчизняного мистецтва» (Програми шкіл допрофесійної підготовки 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во 

освіти і науки України; Наук.-метод. центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей 

та молоді. – Рівне: Волин. обереги. – 2000. – 420 с.).  

При складанні пропонованої програми були використані програми та 

методичні рекомендації з предмету «Художня культура» для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Пропонована навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її високу 

ефективність у досягненні прогнозованих результатів. До програми внесено 

доповнення, що відображають зміни у змісті окремих тем та практичних завдань. 

Основна увага при формуванні змісту програми приділялася забезпеченню 

системності, наступності та безперервності художньо-естетичної освіти при 

підготовці дітей в Школі образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу 

дітей та молоді. В основу програми покладена ідея теоретичної підготовки дітей в 

Школі образотворчого мистецтва як необхідної складової системи профільного 

навчання на основному та вищому рівні, спрямованої на розвиток особистісно-

оцінного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання і творення художніх 

образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні.  

Головною метою навчальної програми є всебічний гармонійний розвиток 

особистості учня, формування світогляду, вивчення закономірностей розвитку всіх 



видів світового та вітчизняного образотворчого мистецтва з найдавніших часів до 

наших днів. 

Навчальна програма «Історія світового і вітчизняного мистецтва» має важливе 

значення у профільній підготовці майбутніх спеціалістів у галузі образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва, розв’язуючі такі завдання: 

 Розширити світогляд учнів щодо досягнень вітчизняного та зарубіжного 

мистецтва; 

 сформувати систему знань щодо загальних стилістичних особливостей 

зарубіжного й українського мистецтва в контексті історико-культурної ситуації 

кожного самостійного періоду; 

 сприяти засвоєнню специфіки образотворчого мистецтва України; сутності 

національної своєрідності і іноземних впливів на формування українського 

мистецтва кожного періоду; 

 сформувати навички самостійного пізнання, наукового дослідження, 

ґрунтовного закріплення знань; 

 розвинути творче мислення, уміння формулювати висновки на основі 

вивченого матеріалу, застосовувати набуті знання, вміння, навички у професійній 

діяльності; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді і розрахована на учнів 4-9 класу 

(10-16 років). Викладання навчальної програми розраховане на 6 років (4-9 класи), 

284 години, з наступним розподілом годинного навантаження: 

І рік навчання (4 клас)  — 36 годин, 1 год. на тиждень; 

ІІ рік навчання (5 клас)  — 36 годин, 1 год. на тиждень; 

ІІІ рік навчання (6 клас) — 36 годин, 1 год. на тиждень; 

ІV рік навчання (7 клас) — 36 годин, 1 год. на тиждень; 

V рік навчання (8 клас) — 72 години, 1 год. на тиждень; 

VI рік навчання (9 клас) — 72 години, 1 год. на тиждень. 

Практичні заняття проводяться у формі самостійних робіт учнів з 

репродукціями за творами образотворчого мистецтва, тестувань, контрольних 

робіт, підготовки презентацій, повідомлень учнів з питань культури та мистецтва. 

Програма базується на досягненнях відповідної наукової галузі, 

вітчизняному та зарубіжному досвіді викладання аналогічних курсів та власному 

досвіді укладача у викладанні «Історії світового та вітчизняного мистецтва» в 

Школі образотворчого мистецтва. Програма чітко структурована, дає можливість 

для глибокого розуміння учнями закономірностей, загальних тенденцій та 

специфіки розвитку світового та українського образотворчого мистецтва на 

окремих етапах розвитку. 

Структура та зміст програми відзначаються нестандартним підходом. 

Протягом першого року навчання (4-ті класи) передбачається вивчення різних 

видів, жанрів та технік образотворчого мистецтва, що є початковими відомостями 

про мистецтво і своєрідним підґрунтям для розуміння історії світового та 

вітчизняного мистецтва. Матеріал другого-шостого років навчання (5-9 класи) 



систематизовано таким чином, що історію українського мистецтва органічно 

включено у вивчення історії світового мистецтва. Весь матеріал програми 

поділений на розділи, що відповідають окремим історико-культурним епохам. В 

межах окремого розділу спочатку розкриваються особливості розвитку світового 

мистецтва, наступним етапом є вивчення специфіки мистецтва України. Це дає 

можливість провести певні паралелі, порівняльні характеристики, визначити 

ступінь європейських впливів і національної своєрідності українського мистецтва 

в певний історико-культурний період. 

Теоретичні передбачають вивчення матеріалу з основних тем програми. 

Завдання практичних занять передбачають творчий підхід учнів до освоєння 

мистецтвознавчих знань, оволодіння навичками комплексного мистецтвознавчого 

мислення. Використання на практичних заняттях ігрових елементів — кросвордів, 

тестів, логічних завдань та вправ, схем, сприятиме активному засвоєнню 

навчального матеріалу.  

Доцільним є використання у навчальному процесі якісних репродукцій 

творів мистецтва, мультимедійних презентацій як візуального ряду до теоретичних 

занять. Активному засвоєнню теоретичного матеріалу і розвитку естетичної 

культури сприятимуть відвідування виставок в музеях і галереях міста, участь у 

виставках, написання учнями відгуків і рецензій.  

Протягом навчання проводиться поточний та підсумковий контроль знань. 

Підсумковий контроль проводиться в кінці першого та другого семестрів і 

здійснюється за допомогою комплексного контрольного завдання або тестування. 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
І РІК НАВЧАННЯ (4 КЛ.) 

 
№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 1 1 - 

2 Живопис 10 7 3 

3 Графіка 5 4 1 

4 Скульптура 6 4 2 

5 Архітектура 5 4 1 

6 Декоративно-прикладне 

мистецтво 
8 6 2 

7 Підсумок 1 - 1 

Всього 36 26 10 

 
ІІ РІК НАВЧАННЯ (5 КЛ.) 

 
№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 1 1 - 



2 Мистецтво первісного 

суспільства 
1 1 - 

3 Мистецтво Стародавнього 

Єгипту 
6 4 2 

4 Мистецтво античності 16 11 5 

5 Мистецтво первісного 

ладу на території України 
3 2 1 

6 Скіфсько-сарматське 

мистецтво 
6 5 1 

7. Античне мистецтво 

Північного 

Причорномор’я 

2 2 - 

8. Підсумок 1 - 1 

Всього 36 26 10 

 
 

ІІІ РІК НАВЧАННЯ (6 КЛ.) 
 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 1 1 - 

2 Мистецтво середньовіччя 

в Західній Європі 
9 6 3 

3 Мистецтво Візантії 6 4 2 

4 Мистецтво Київської Русі  12 8 4 

5 Українське мистецтво 

XIV-першої половини XVI 

ст. 

7 5 2 

8. Підсумок 1 - 1 

Всього 36 24 12 

 

 
ІV РІК НАВЧАННЯ (7 КЛ.) 

 
№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 1 1 - 

2 Мистецтво італійського 

Відродження 
7 5 2 

3 Мистецтво Ренесансу в 

Україні 
8 5 3 

4 Західноєвропейське 

мистецтво XVIІ — XVIІІ 

ст. 

10 7 3 



5 Мистецтво бароко в 

Україні 
9 6 3 

8. Підсумок 1 - 1 

Всього 36 24 12 

 
V РІК НАВЧАННЯ (8 КЛ.) 

 

 
№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 2 2 - 

2 Західноєвропейське 

мистецтво ХІХ ст. 
30 20 10 

3 Українське мистецтво 

ХІХ ст. 
38 26 12 

8. Підсумок 2 - 2 

Всього 72 48 24 

 

 
VІ РІК НАВЧАННЯ (9 КЛ.) 

 

 
№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 2 2 - 

2 Мистецтво Західної 

Європи та США ХХ ст. 

Модернізм та 

постмодернізм (44 год.) 

44 28 16 

3 Українське мистецтво 

кінця ХІХ-ХХ ст. 
24 16 8 

8. Підсумок 2 - 2 

Всього 72 46 26 

 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

І РІК НАВЧАННЯ (4 КЛ.) 

 
1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Первинний інструктаж з техніки безпеки Основні 

поняття про мистецтво. Мистецтво та його види. Роль мистецтва у суспільстві та 

формуванні духовного світу людини. 



 

2. Живопис (10 год.) 

 

Теоретична частина. Живопис. Техніки живопису. Види живопису 

(станковий, монументальний живопис, мініатюра.). Жанри живопису. Засоби 

виразності в живопису. 

Практична частина. Тестування, складання кросворду з теми «Види 

живопису» 

 

3. Графіка (5 год.) 

 

Теоретична частина. Графіка. Загальні поняття. Види графіки. Техніки 

графіки (малювальна та друкована графіка). Елементи книжкової графіки. 

Практична частина. Тестування. 

 

4. Скульптура (6 год.) 

 

Теоретична частина. Скульптура. Загальні поняття. Матеріали і техніки 

скульптури. Види скульптури. 

Практична частина. Тестування. 

 

5. Архітектура (5 год.) 

 

Теоретична частина. Архітектура. Загальні поняття. Конструкції і форми в 

архітектурі. Поняття про архітектурний стиль. 

Практична частина. Фіксація елементів архітектури в конспектах. 

 

6. Декоративно-прикладне мистецтво (8 год.) 

 

Теоретична частина. Декоративно-прикладне мистецтво. Загальні поняття. 

Художня вишивка. Ткацтво та килимарство. Художня обробка дерева та 

металу. Художня кераміка. 

Практична частина. Складання кросворду 

 

7. Підсумок (1 год.) 

 

Практична частина. Семестрова контрольна робота. Оцінювання.  
 

 

ІІ РІК НАВЧАННЯ (5 КЛ.) 
 

1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Первинний інструктаж з техніки безпеки. Основні 

поняття про історію мистецтва. Програма на рік. 

 



2. Мистецтво первісного суспільства (1 год.) 

 

Теоретична частина. Хронологічні межі мистецтва первісного суспільства. 

Мистецтво пізнього палеоліту. Наскальні розписи (Альтаміра, Ласко, Фон-де-Гом). 

Культова пластика. Мистецтво мезоліту. Нові риси наскального живопису. Епоха 

неоліту. Виникнення нових видів мистецтва: архітектури, кераміки. Доба металів 

та розвиток торевтики. 
 

3. Мистецтво Стародавнього Єгипту (6 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво Стародавнього Єгипту. Загальна 

характеристика, періодизація. Архітектура Стародавнього Єгипту. Скульптура 

Стародавнього Єгипту. Живопис Стародавнього Єгипту. 

Практична частина. Фіксація в конспектах елементів архітектури 

Стародавнього Єгипту, постаті людини згідно єгипетського канону. 

 

4. Мистецтво античності (16 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво античності. Загальна характеристика. 

Егейське мистецтво. Архітектура Стародавньої Греції. Поняття про ордерну 

систему. Скульптура Стародавньої Греції. Давньогрецька кераміка і вазопис. 

Мистецтво Стародавнього Риму. Загальна характеристика. Архітектура 

Стародавнього Риму. Скульптура та живопис Стародавнього Риму. Пізньоримське 

і ранньохристиянське мистецтво. 

Практична частина. Фіксація в конспектах елементів давньогрецької 

ордерної системи (конструктивні особливості храму; дорична, іонічна та 

коринфська колони), тестування.  
 

5. Мистецтво первісного ладу на території України (3 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво первісного ладу на території України. 

Загальна характеристика. Трипільська культура. 

Практична частина. Замальовування характерних орнаментів трипільської 

кераміки. 

 

6. Мистецтво первісного ладу на території України (3 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво первісного ладу на території України. 

Загальна характеристика. Трипільська культура, її унікальність. Трипільска 

кераміка, основні типи посудин, особливості розпису та його символіка.  

Практична частина. Замальовування характерних орнаментів трипільської 

кераміки. 

 

7. Скіфсько-сарматське мистецтво (6 год.) 

 



Теоретична частина. Скіфсько-сарматське мистецтво. Загальна 

характеристика. Архітектура і будівництво Скіфії. Скіфська скульптура. Пам’ятки 

скіфського золотарства з царських курганів (Золота пектораль з Товстої Могили, 

срібна амфора з кургану Чортомлик, золотий гребінь з кургану Солоха). Мистецтво 

сарматів. 

Практична частина. Контрольна робота. 

 

8. Античне мистецтво Північного Причорномор’я (4 год.) 

 

Теоретична частина. Античне мистецтво Північного Причорномор’я. 

Загальна характеристика. Архітектура міст Північного Причорномор’я. 

Скульптура і малярство Північного Причорномор’я. 

 

7. Підсумок (1 год.) 

 

Практична частина. Семестрова контрольна робота. Оцінювання.  
 

 

ІІІ РІК НАВЧАННЯ (6 КЛ.) 
 

1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Первинний інструктаж з техніки безпеки. Програма та 

завдання на рік. 
 

2. Мистецтво середньовіччя в Західній Європі (9 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво середньовіччя в Західній Європі. Загальна 

характеристика, періодизація. Архітектура романського періоду. Оборонний 

характер культових будівель (собор в Вормсі). Розвиток замкового будівництва. 

Романська скульптура. Романський живопис. Готична архітектура. Конструкції 

готичного собору. Видатні готичні собори Франції (Нотр Дам де Парі, Собор в 

Шартрі, собор в Реймсі, собор в Амьєні). Конструкції готичного собору. Готична 

скульптура і живопис. Вітражі готичних соборів. Книжкова мініатюра пізнього 

середньовіччя (розкішний часослов братів Лімбургів).  

Практична частина. Тести, кросворди, опис пам’яток мистецтва. 
 

3. Мистецтво Візантії (6 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво Візантії, його загальна характеристика, 

особливості та хронологічні межі розвитку. Архітектура Візантії. Формування 

хрестово-купольного храму. Основні конструктивні елементи та планування 

хрестово-купольних храмів. Розвиток візантійського живопису. Іконографічний 

канон та система розпису храму. Візантійський іконопис. Ікона як специфічний тип 

культового станкового живопису. 



Практична частина. Замальовування в конспектах структури хрестово-

купольного храму та системи монументальних розписів візантійських культових 

будівель. 
 

4. Мистецтво Київської Русі (12 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво Київської дохристиянської Русі (IX – X ст.). 

Мистецтво Київської Русі періоду розквіту (X — XI ст.). Архітектура Київської 

Русі. Поширення типу хрестово-купольного храму. Собор Св. Софії в Києві. 

Фрески і мозаїки давньоруських храмів. Іконопис Київської Русі. Володимирська 

Богоматір. Книжкова мініатюра Київської Русі. Мистецтво Київської Русі періоду 

феодальної роздробленості. 

Практична частина. Тести, кросворди, опис пам’яток мистецтва. 

 

5. Українське мистецтво XIV-першої половини XVI ст. (7 год.) 

 

Теоретична частина. Загальна характеристика розвитку українського 

мистецтва XIV — першої половини XVI ст. Оборона архітектура XIV — першої 

половини XVI ст. Замкові комплекси України. Розвиток типу багатобаштового 

замкового комплексу (замки в Луцьку, Острозі, Кам’янець - Подільська та 

Білгород-Дністровська фортеці, Акерман та ін.). Скульптура — найменш 

розвинений вид мистецтва України доби середньовіччя. Живопис України XIV — 

першої половини XVI ст. Характерні риси середньовічної ікони, збережені 

пам’ятки (Волинська Богоматір, Юрій Змієборець з с. Станилі, ікони з Ванівки та 

ін.). 

Формування українського триярусного іконостасу. Структура іконостасу. 

Книжкова мініатюра (Київський Псалтир). 

Практична частина. Тести, кросворди, опис пам’яток фортифікаційного 

будівництва та іконопису. Замальовування схеми триярусного іконостасу. 

 

7. Підсумок (1 год.) 

 

Практична частина. Семестрова контрольна робота. Оцінювання.  

 

 

ІV РІК НАВЧАННЯ (7 КЛ.) 

 

1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Первинний інструктаж з техніки безпеки. Програма та 

завдання на рік. 

 

2. Мистецтво італійського Відродження (7 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво італійського Ренесансу (XIII-XVI ст.). 

Загальна характеристика, періодизація. Архітектура Відродження в Італії. Живопис 



Раннього Відродження (творчість Джотто, С. Ботічеллі). Творчість майстрів 

Високого Відродження ( Л. да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Тиціан). 

Практична частина. Тести, кросворди, опис пам’яток мистецтва. Підготовка 

презентацій. 

 

3. Мистецтво Ренесансу в Україні (9 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво Відродження в Україні ( друга половина 

XVI- перша половина XVIІ ст.). Загальна характеристика. Ренесансна архітектура 

Львова. Скульптура України другої половини XVI- першої половини XVIІ ст. 

Формування портретного жанру в українському живописі. Український іконопис 

другої половини XVI- першої половини XVIІ ст. Художнє оформлення українських 

першодруків. 

Практична частина. Тести, кросворди, опис пам’яток мистецтва. Підготовка 

презентацій. 

 

4. Західноєвропейське мистецтво XVIІ — XVIІІ ст. (10 год.) 

 

Теоретична частина. Західноєвропейське мистецтво XVIІ ст. Загальна 

характеристика. Стиль бароко та його відображення в архітектурі, скульптурі та 

живопису. Творчість П. П. Рубенса. Творчість Веласкеса. Творчість Рембрандта. 

Стиль класицизм в мистецтві Франції. Загальна характеристика. Класицистична 

архітектура. Класицистична скульптура та живопис. Мистецтво XVIІІ ст. Стиль 

рококо. 

Практична частина. Тести, кросворди, опис пам’яток мистецтва. Підготовка 

презентацій. 

 

5. Мистецтво бароко в Україні (10 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво бароко в Україні (друга половина XVIІ — 

XVIІІ ст.). Загальна характеристика. Барокова архітектура України. Українська 

барокова ікона. Український бароковий портрет та його різновиди. Барокова 

гравюра України. Творчість українських майстрів в Росії (А. Лосенко, Д. 

Левицький, В. Боровиковський). 

Практична частина. Тести, кросворди, опис пам’яток мистецтва. Підготовка 

презентацій. 

 

7. Підсумок (1 год.) 

 

Практична частина. Семестрова контрольна робота. Оцінювання.  

 

V РІК НАВЧАННЯ (8 КЛ.) 
 

1. Вступ (2 год.) 

 



Теоретична частина. Первинний інструктаж з техніки безпеки. Програма та 

завдання на рік. 
 

2. Західноєвропейське мистецтво ХІХ ст. (30 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво Західної Європи першої половини ХІХ ст. 

Загальна характеристика. Класицизм  першої половини ХІХ ст. та його 

відображення в архітектурі, скульптурі та живопису (творчість Енгра, Ж. Л. 

Давида). Стиль романтизм. Живопис романтизму (творчість Т. Жеріко, Е. 

Делакруа). Творчість Ф. Гойї.  

Мистецтво другої половини ХІХ ст. Загальна характеристика. Еклектика — 

провідний стиль архітектури другої половини ХІХ ст. Реалістичний живопис та 

графіка другої половини ХІХ ст. ( творчість Ф. Мілле, Г. Курбе, О. Домьє). 

Мистецтво імпресіонізму (творчість Е. Мане, К. Моне, Е. Дега, О. Ренуара). 

Пуантилізм (творчість Ж. Сьора, П. Сіньяка) Постімпресіонізм (творчість В. ван 

Гога, П. Гогена, П. Сезанна, А. Тулуз-Лотрека). 

Практична частина. Тести, кросворди, контрольна робота, опис пам’яток 

мистецтва. Підготовка презентацій, рефератів 
 

3. Українське мистецтво ХІХ ст. (38 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво України першої половини ХІХ ст. Загальна 

характеристика. Класицизм в архітектурі України першої половини ХІХ ст. 

Український живопис першої половини ХІХ ст. Загальна характеристика. 

Романтизм — провідний напрямок українського живопису першої половини ХІХ 

ст. Романтичний портретний живопис першої половини ХІХ ст. Романтичний 

пейзаж в українському живописі  першої половини ХІХ ст. Реалізм. Творчість Т. Г 

Шевченка. Живописна спадщина Шевченка. Графіка Т. Г. Шевченка. Українське 

мистецтво другої половини ХІХ ст. Загальна характеристика. Еклектика в 

архітектурі України другої половини ХІХ ст. Реалізм — провідний напрямок 

українського живопису другої половини ХІХ ст. 

Практична частина. Тести, кросворди, контрольна робота, опис пам’яток 

мистецтва. Підготовка презентацій, рефератів 
 

7. Підсумок (2 год.) 

 

Практична частина. Семестрова контрольна робота. Оцінювання.  

 

VI РІК НАВЧАННЯ (9 КЛ.) 
 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Первинний інструктаж з техніки безпеки. Програма та 

завдання на рік. 
 

2. Мистецтво Західної Європи та США ХХ ст. Модернізм та 

постмодернізм (44 год.) 



 

Теоретична частина. Художня культура ХХ ст. Стиль модерн в мистецтві 

межі ХІХ — ХХ ст. Архітектура модерну в Західній Європі. Творчість А. Гауді. 

Живопис та графіка модерну. Фовізм. Творчість А. Матісса. Примітивізм. 

Творчість А. Руссо. Кубізм. Творчість П. Пікассо. Скульптура першої половини ХХ 

ст. Архітектура 20 — 30 рр. ХХ ст. Аналіз основних направлень (функціоналізм, 

органічна архітектура, експресіонізм). Архітектура 40 — 50 рр. ХХ ст. Сюрреалізм. 

Творчість С. Далі. Мистецтво німецького експресіонізму. Загальна характеристика 

Західного мистецтва другої половини ХХ ст. 

Практична частина. Тести, кросворди, контрольна робота, опис пам’яток 

мистецтва. Підготовка презентацій, рефератів 
 

3. Українське мистецтво кінця ХІХ-ХХ ст. (24 год.) 

 

Теоретична частина. Художня культура ХХ ст. Стиль модерн в мистецтві 

межі ХІХ — ХХ ст. Архітектура модерну в Західній Європі. Творчість А. Гауді. 

Живопис та графіка модерну. Фовізм. Творчість А. Матісса. Примітивізм. 

Творчість А. Руссо. Кубізм. Творчість П. Пікассо. Скульптура першої половини ХХ 

ст. Архітектура 20 — 30 рр. ХХ ст. Аналіз основних направлень (функціоналізм, 

органічна архітектура, експресіонізм). Архітектура 40 — 50 рр. ХХ ст. Сюрреалізм. 

Творчість С. Далі. Мистецтво німецького експресіонізму. Загальна характеристика 

Західного мистецтва другої половини ХХ ст. 

Практична частина. Тести, кросворди, контрольна робота, опис пам’яток 

мистецтва. Підготовка презентацій, рефератів 

 

7. Підсумок (2 год.) 

 

Практична частина. Семестрова контрольна робота. Оцінювання.  

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

 закономірності стильової еволюції зарубіжного та українського мистецтва; 

 ступінь впливу історико-культурної ситуації на тенденції в мистецтві; 

 типові риси, притаманні окремим мистецьким стилем та творчості окремих 

митців; 

 специфічні особливості розвитку мистецтва України в цілому та в окремих 

регіонах; 

 програмні пам’ятки світового та українського мистецтва. 

 Учні мають вміти: 

 характеризувати окремі стилі та напрямки мистецтва окремого історико-

культурного періоду; 

 аналізувати конкретні пам’ятки; визначати стилістику і хронологічну 

належність окремих творів мистецтва та комплексів творів;  



 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів мистецтва; 

 добирати, систематизувати та аналізувати різноманітні мистецтвознавчі 

матеріали. 

 застосовувати одержані знання при виконанні конкретного завдання; 

 аналізувати та оцінювати інформацію, робити власні узагальнення та висновки, 

а також обґрунтовано їх обстоювати. 

Учні мають набути досвіду: 

 емоційно-осмисленого сприймання творів мистецтва; 

 практичної діяльності в галузі історії мистецтва (аналіз пам’яток мистецтва, 

робота з мистецтвознавчими джерелами, узагальнення матеріалів). 

Формою демонстрації досягнень учнів є окремі практичні завдання, 

результати семестрових контрольних робіт. 
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МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ З ІСТОРІЇ 

МИСТЕЦТВА  

(9 КЛАС) 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 1 рік навчання. 

Автор:Промська О. Л. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Випускна робота з історії мистецтва є формою самостійних науково-

дослідницьких пошуків учня Школи образотворчого мистецтва під керівництвом 

викладача і виявляє вміння систематизувати, використовувати одержані знання з 

історії мистецтва, демонструє готовність до самостійної практичної діяльності. 

Учні, які успішно виконали і своєчасно оформили випускну роботу, допускаються 

до захисту. 

Програма «Методика написання творчих робіт з історії мистецтва» включає 

вимоги та поради для учнів 9 класу Школи образотворчого мистецтва  Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді щодо підготовки та написання випускних робіт з 

історії мистецтва. Зміст програми допоможе визначити тематику випускної роботи, 

одержати чітке уявлення про її завдання і структуру та організувати науково-

дослідницьку роботу над нею. Програма містить також рекомендації щодо 

оформлення випускних робіт та порядок організації їх захисту. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Навчальна програма пройшла 

апробацію, яка засвідчила її високу ефективність у досягненні прогнозованих 

результатів. Основна увага при формуванні змісту програми приділялася 

забезпеченню системності, наступності та безперервності художньо-естетичної 

освіти при підготовці дітей в Школі образотворчого мистецтва Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді. В основу програми покладена ідея вивчення 

теоретичного циклу (історії мистецтва, історії декоративно-прикладного 

мистецтва) як невід’ємної складової системи профільної освіти в Школі 

образотворчого мистецтва, спрямованої на розвиток особистісно-оцінного 

ставлення до мистецтва, здатності до сприймання і творення художніх образів, 

потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого та 

діяльнісного підходів. 

Навчальна програма розрахована на учнів 9 класу Школи образотворчого 

мистецтва (15 — 17 років). Навчальна програма розрахована на 1 рік навчання, 72 

години, по 2 години на тиждень. 

 

Метою навчальної програми «Методика написання творчих робіт з історії 

мистецтва» є створення умов для розвитку інтелектуально-творчого потенціалу 



дитини; формування дослідницьких компетентностей, розвиток критичного 

мислення.  

 Завдання програми:  

 сформувати систему знань про дослідницьку діяльність в галузі історії 

мистецтва; 

 сприяти самостійним науково-дослідницьким пошукам, проведеним на 

ґрунті аналізу мистецтвознавчих джерел; 

 поглибити рівень спеціальної підготовки учня-випускника, здатність 

застосовувати одержані знання при виконанні конкретного завдання; 

 сформувати вміння аналізувати та оцінювати інформацію, робити власні 

узагальнення та висновки, а також обґрунтовано їх обстоювати. 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів 

мистецтва, явищ художньої культури; 

 сприяти накопиченню теоретичних знань з основ художньої культури; 

 сформувати потребу творчої діяльності в галузі історії мистецтва;  

 сформувати практичні навички в галузі дослідницької діяльності; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню. 

Наукове керівництво випускною роботою покладається на викладача. Його 

обов’язками є: 

 визначати тему випускної роботи, розробляти за участю учня завдання з 

випускної роботи; 

 систематично контролювати виконання робочого плану учня; 

 перевіряти якість окремих частин виконаної роботи, допомагати в усуненні 

недоліків. 

Учням надається право вибору теми випускної роботи, разом з тим, учень 

може запропонувати для випускної роботи свою тему. 

Робочий план складається учнем разом з педагогом. В робочому плані 

конкретизується структура випускної роботи, накреслюються методи дослідження, 

джерела для вивчення, об’єкти для аналізу, хронологічні межі завдання, необхідний 

ілюстративний матеріал та інші завдання. Випускна робота повинна бути виконана 

до встановленої дати контрольних випробувань. Вона перевіряється викладачем. 

Недоброякісно виконана робота повертається учню з вказівками, що виправити, 

доробити і за який термін. 

Основними елементами структури випускної роботи є вступ, основна частина, 

заключна частина («Висновки»), список використаної літератури, додатки. 

Вступна частина включає мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження. 

Основна частина поділяється на логічно пов’язані між собою розділи і 

підрозділи. Кількість розділів і підрозділів встановлюються учнем за домовленістю 

з викладачем. Текстова частина випускної роботи повинна бути ретельно 

відредагована. Ілюстративний матеріал повинен бути розміщений у "Додатках" до 

випускної роботи. Робота повинна розкривати сутність, суттєві риси та 

закономірності об’єкту дослідження. Кожен розділ випускної роботи повинен 

містити узагальнені висновки з питань, розглянутих у розділі. 



Заключна частина є підсумком всієї випускної роботи. У стислій формі 

систематизуються і викладаються висновки, до яких прийшов учень в результаті 

проведеної роботи. Потрібно сформулювати декілька найважливіших положень, 

які містять досягнуті учнем результати власного аналізу теми. 

Обов’язковим елементом випускної роботи повинен бути «Список 

використаної літератури». Список оформлюється в певній послідовності. 

Література розташовується за алфавітним порядком прізвищ авторів та назв. Всі 

записи у «Списку використаної літератури» подаються у відповідності з діючим 

Державним стандартом щодо бібліографічного опису творів друку. Відхил від 

стандарту вважається недоліком роботи. 

В Додатках можуть бути представлені репродукції, схеми, таблиці та інші 

ілюстративні матеріали. До завершеної випускної роботи додається текст виступу 

(2-3 сторінки тексту). 

Особливу увагу слід звернути на оформлення випускної роботи. Випускна 

роботи повинна бути відредагована педагогом, відповідно надрукована (написана) 

та вичитана учнем. Всі складові випускної роботи розташовуються у такій 

послідовності: 

1. Титульний аркуш 

2. Відгук педагога 

3. Зміст випускної роботи 

4. Текстова частина 

5. Список використаної літератури 

6. Додатки 

Обсяг випускної роботи 25 і більше сторінок тексту. Сторінка випускної 

роботи повинна мати поля: ліве-30 мм, верхнє, праве і нижнє-25 мм. Першою 

сторінкою вважається титульний аркуш, але на ньому цифра "1" не ставиться. На 

наступній сторінці "Зміст" проставляється цифра "2", далі нумерація 

проставляється на листках з текстовою частиною роботи. 

Захист випускних робіт проводиться в Рівненському міському Палаці дітей та 

молоді на засіданні екзаменаційної комісії. Дата і години захисту встановлюються 

педагогічною радою ШОМ. Члени комісії попередньо ознайомлюються із змістом 

випускних робіт. Тривалість захисту однієї випускної роботи не повинна 

перевищувати 15 хвилин. Під час виступу учня демонструється наочний матеріал. 

У своєму виступі учень повинен сформулювати мету та завдання, які він ставив 

перед собою, стисло викласти зміст роботи та розкрити висновки за результатами 

дослідження. 

Оцінка випускних робіт приймається на закритому засіданні екзаменаційної 

комісій і оформляється відомістю.  

Учні, які подали випускну роботу, що не відповідає встановленим вимогам, до 

захисту не допускаються. 

Результати захисту оголошуються в той же день після оформлення відомості. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Зміст Кількість годин 



№ 

п/п 
Всього теор. практ. 

1 Вступ  2 2 - 

2 Визначення теми випускної 

роботи, аналіз літератури з 

даної теми. 

4 4 - 

3 Складання і затвердження 

робочого плану випускної 

роботи 

4 - 4 

4 Написання і коригування 

вступної частини роботи  
6 - 6 

5 Написання і коригування 

першого розділу роботи 
10 - 10 

6 Написання і коригування 

другого розділу роботи 
10 - 10 

7 Написання і коригування 

третього розділу роботи. 
10 - 10 

8 Формулювання висновків 

випускної роботи 
8 - 8 

9 Оформлення списку 

використаної літератури та 

додатків 

6 - 6 

10 Оформлення випускної 

роботи 
4 - 4 

11 Підготовка виступу до 

захисту 
4 - 4 

12 Підсумок. Аналіз і 

коригування виступу 
4 - 4 

Всього 72 6 66 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття про випускну роботу з історії мистецтва. 

Ознайомлення зі структурою науково-дослідницької роботи, сутністю основних 

структурних частин. Вимоги до написання та оформлення випускної роботи з 

історії мистецтва. Первинний інструктаж з техніки безпеки. 
 

2. Визначення теми випускної роботи, аналіз літератури з даної теми (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Робота над тематикою наукового дослідження. Аналіз 

орієнтовних тем випускних робіт. Визначення робочої теми дослідження. Аналіз 



наявної літератури з теми роботи, Інтернет-джерела. Особливості пошуку 

інформації в мережі Інтернет. Вимоги до оформлення списку літератури, інтернет-

джерел. 

 

3. Складання і затвердження робочого плану випускної роботи (4 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів з літературою. Складання орієнтовного 

робочого плану випускної роботи з історії мистецтва. Коригування робочого плану 

викладачем. Визначення орієнтовних строків написання окремих частин наукового 

дослідження. 

 

4. Написання і коригування вступної частини роботи (6 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над вступною частиною дослідження. 

Формулювання мети та завдань, предмету і об’єкту дослідження. Обґрунтування 

актуальності теми роботи. Коригування вступної частини роботи педагогом. 

 

5. Написання і коригування першого розділу роботи (10 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над першим розділом роботи. 

Опрацювання джерел з теми дослідження. Аналіз теоретичного матеріалу. 

Написання першого розділу. Формулювання висновків до розділу. Оформлення 

посилань на джерела. Коригування першого розділу. 

 

6. Написання і коригування другого розділу роботи (10 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над другим розділом роботи. 

Опрацювання джерел. Аналіз теоретичного матеріалу. Написання другого розділу. 

Формулювання висновків до розділу. Оформлення посилань на джерела. 

Коригування (або доповнення) другого розділу. 

 
7. Написання і коригування третього розділу роботи (10 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над третім розділом роботи. Опрацювання 

джерел. Аналіз теоретичного матеріалу. Написання третього розділу. 

Формулювання висновків до третього розділу. Оформлення посилань на джерела. 

Коригування (або доповнення) третього розділу. 

 

8. Формулювання висновків випускної роботи (8 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над формулюванням загальних висновків 

випускної роботи. Аналіз роботи та визначення основних результатів дослідження. 

Стислий виклад основних результатів дослідження. Коригування (або доповнення) 

загальних висновків роботи. 

 



9. Оформлення списку використаної літератури та додатків (6 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над оформленням списку використаної 

літератури. Доповнення списку. Оформлення додатків. Складання списку 

ілюстрацій. Оформлення візуального ряду (ілюстрацій, схем та ін.). 

 

10. Оформлення випускної роботи (4 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над загальним оформленням випускної 

роботи. Редагування текстової частини. Доповнення візуального ряду (за 

необхідністю). Друк та зшивання роботи. 

 

11. Підготовка виступу до захисту (4 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над виступом до захисту роботи. Вимоги 

до виступу, його основні структурні частини, тривалість та рівень змістовності. 

Складання виступу.  

 

12. Підсумок. Аналіз і коригування виступу (4 год.) 

 

Практична частина. Коригування виступу, добір візуального ряду до 

виступу, розробка презентації. 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

 основи дослідницької діяльності в галузі історії мистецтва; 

 основні вимоги до науково-дослідницької роботи; 

 структуру випускної роботи з історії мистецтва; 

 вимоги до оформлення випускної роботи та порядку її захисту. 

 Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів мистецтва; 

 здійснювати самостійні науково-дослідницькі пошуки, проведені на ґрунті 

аналізу мистецтвознавчих джерел; 

 аналізувати та оцінювати інформацію, робити власні узагальнення та висновки, 

а також обґрунтовано їх обстоювати. 

 самостійно виконувати всі етапи написання випускної роботи; планувати, 

організовувати і контролювати свою роботу; 

Учні мають набути досвіду: 

 практичної діяльності в галузі теоретичних досліджень з історії мистецтва; 

 створення власних науково-дослідницьких робіт з історії мистецтва; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є захист випускної роботи з історії 

мистецтва. 



 

ЛІТЕРАТУРА 

 
Література з історії мистецтва 

 

1. Алексеева В. А. Что такое искусство. — М., 1991. 

2. Алпатов В. М. Этюды по всеобщей истории искусств. — М., 1979. 

3. Асєєв Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. — К., 1980. 

4. Асєєв Ю. С. Шедеври світової архітектури. — К., 1982. 

5. Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини XVII - XVIII  ст. — К., 

1981. 

6. Випер Б. Р. Искусство Древней Греции. — М., 1972. 

7. Всеобщая история искусств. В 6 т.— М., 1956-1966. 

8. Гольдштейн А. Ф. Зодчество. — М., 1979. 

9. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. В 2 т. — Львів, 2000. 

10. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. — М., 1968. 

11. История зарубежного искусства. — М., 1983. 

12. История искусства зарубежных стран. — М., 1980. 

13. Історія української культури / за ред. І. Крип’якевича. —К., 1994. 

14. Історія української архітектури / за ред.. В. І. Тимофієнка. — К., 2003. 

15. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. 

посіб. У 3 ч. Ч 1. — Львів., 2003. 

16. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. 

посіб. У 3 ч. Ч 2. — Львів., 2004. 

17. Лобановський Б. Б., Говдя П. І. Українське мистецтво другої половини ХІХ - 

початку ХХ ст. — К., 1983. 

18. Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. — М., 1958. 

19. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб. — К., 

2002. 

20. Нессельштраус У. Г. Искусство Западной Европы в средние века.—М., 1964. 

21. Овсійчук В. А. Українське мистецтво XIV- першої половини XVII ст.—К., 1985. 

22. Павлов В. В. Образы прекрасного. — М., 1979. 

23. Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. — К., 1982. 

24. Степовик Д. В. Історія української ікони Х-ХХ століть. — К., 1996. 

25. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. — К., 1994.  

26. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. — Львів, 1993. 

27. Українська культура. Лекції за ред.. Д. Антоновича. — К., 1993. 

28. Українська графіка ХІ- початку ХХ ст. — К., 1994. 

29. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ- початку ХХ ст. — К., 2002. 

30. Уманцев Ф. С. Мистецтво Давньої України. Історичний нарис. — К., 2002. 

 

Література з методики написання науково-дослідницьких робіт 

 

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с. 



2. МАН: підготовка науково-дослідницьких проектів / упор. М. Голубенко. – К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2005. – 128 с. 

3.  Проектна діяльність у школі / упор. М. Голубенко. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с. 

4. Сидоренко В. К., Дмитренко В. П. Основи наукових досліджень. – К.: РННЦ 

“ДІНІТ”, 2000. – 259 с. 

 
 

 



ГУРТОК «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

 

Навчальна програма науково-дослідницького напряму позашкільної 

освіти для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей 

та молоді. 1 рік навчання. 

Автор: Промська О. Л. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Науково-дослідницькі проекти, до яких залучаються діти 14 — 17 років — 

надійний шлях до пізнання юним дослідником своїх творчих можливостей, а часто 

— й професійного самовизначення. Написання й подальший захист науково-

дослідницьких робіт спрямовані на реалізацію внутрішніх потреб дітей і підлітків 

у професійному самовизначенні, задоволенні їхніх запитів у розкритті здібностей 

та інтересів.  

Успіх дослідницької діяльності залежить від чіткої, ефективної, злагодженої 

роботи учня. Проте від появи в учня задуму зі створення науково-дослідницької 

роботи до втілення його в життя проходить тривалий і напружений час. Не маючи 

досвіду роботи з мистецтвознавчими джерелами, науковою літературою, не 

опанувавши загальних понять з історії мистецтва, учень може відчувати значні 

труднощі ще на початковому етапі роботи. Саме тому програма побудована таким 

чином, що учні засвоюють основні мистецтвознавчі поняття, вивчають головні 

періоди, стильові напрямки та течії світового та вітчизняного мистецтва, творчість 

визначних митців; одночасно вони працюють над створенням науково-

дослідницького проекту, визначившись із темою роботи та усвідомивши її 

актуальність. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Навчальна програма пройшла 

апробацію, яка засвідчила її високу ефективність у досягненні прогнозованих 

результатів. Основна увага при формуванні змісту програми приділялася 

забезпеченню системності, наступності та безперервності художньо-естетичної 

освіти при підготовці дітей в Школі образотворчого мистецтва Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді. В основу програми покладена ідея науково-

дослідницької діяльності як невід’ємної складової системи профільної освіти в 

Школі образотворчого мистецтва, спрямованої на розвиток особистісно-оцінного 

ставлення до мистецтва, здатності до сприймання та аналізу художніх образів, 

потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого та 

діяльнісного підходів. 

Навчальна програма розрахована на учнів 14-17 років (8-11 класів), що 

навчаються у гуртку «Мистецтвознавство» Малої академії наук. Навчальна 

програма розрахована на 1 рік навчання, 144 годин, по 4 години на тиждень. 

Головною метою програми є розвиток інтелектуально-творчої обдарованості 

учня у самостійній науково-дослідницькій діяльності з урахуванням 

індивідуальних особливостей та нахилів. 



Завдання програми: 

 Розширення світогляду учнів щодо досягнень вітчизняного та зарубіжного 

мистецтва; 

 виявлення найбільш обдарованих учнів у галузі мистецтвознавства та 

розвиток їхніх творчих здібностей; 

 активне залучення учнів до процесу самоосвіти та саморозвитку; 

 удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня 

компетенцій в тих галузях науки, які цікавлять учнів; 

 організація науково-дослідницької діяльності учнів. 

Програма ставить своєю метою удосконалення особистості учнів, розвиток їх 

свідомості та культурного рівня. Гуманістична сутність програми полягає у 

вихованні аналітичних і професійних здібностей дитини у галузі образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва, їх духовності, творчих сил та ціннісних 

орієнтацій. Змістом програми є сутність та закономірність художньої культури, 

котрі діють як на протязі всієї світової культури, так і специфічно в історії 

вітчизняної культури. 

Програма передбачає розкриття специфіки певної історико-культурної епохи, 

процесу формування того чи іншого стилю світового та українського мистецтва, 

ознайомлення з творами архітектури, скульптури, живопису, декоративно-

прикладного мистецтва та біографіями митців, а також ґрунтовного дослідження 

учнями певної проблеми з історії мистецтва. 

Програма чітко структурована, дає можливість глибокого розуміння учнями 

закономірностей, загальних тенденцій та специфіки розвитку світового та 

українського образотворчого мистецтва на окремих етапах розвитку. 

Матеріал програми систематизований таким чином, що історію українського 

мистецтва органічно включено у вивчення історії світового мистецтва. В межах 

окремої теми спочатку розкриваються особливості розвитку світового мистецтва, 

наступним етапом є вивчення специфіки мистецтва України. Це дає можливість 

провести певні паралелі, порівняльні характеристики, визначити ступінь 

європейських впливів і національної своєрідності українського мистецтва в певний 

історико-культурний період. 

Одночасно із вивченням історії світового та вітчизняного мистецтва учні 

обирають тему майбутнього науково-дослідницького проекту та працюють над ним. 

Якщо існує необхідність, на теоретичних заняттях тема науково-дослідницької 

роботи може розглядатися поглиблено. 

Теоретичні заняття передбачають вивчення матеріалу з основних тем 

програми.  

Завдання практичних занять передбачають творчий підхід учнів до освоєння 

мистецтвознавчих знань, оволодіння навичками комплексного мистецтвознавчого 

мислення, написання науково-дослідницької роботи за обраною темою. Науково-

дослідницька робота з історії мистецтва є формою самостійних науково-

дослідницьких пошуків учня під керівництвом викладача і виявляє вміння 

систематизувати і використовувати одержані знання з історії мистецтва, готовність 

до самостійної практичної діяльності.  



Використання заняттях ігрових елементів — кросвордів, тестів, логічних 

завдань та вправ, схем, сприятиме активному засвоєнню учбового матеріалу.  

Доцільним є використання у навчальному процесі якісних репродукцій творів 

мистецтва, мультимедійних засобів навчання як ілюстративного матеріалу до 

теоретичних занять Активному засвоєнню теоретичного матеріалу і розвитку 

естетичної культури сприятимуть відвідування виставок в музеях і галереях міста, 

участь у виставках, написання учнями відгуків і рецензій.  

Протягом навчання проводиться поточний та підсумковий контроль знань. 

Поточний (тематичний) контроль здійснюється під час виступів учнів з питань 

культури і мистецтва, самостійних робіт учнів за творами образотворчого 

мистецтва (аналіз конкретних пам’яток). Підсумковий контроль проводиться в 

кінці першого та другого семестрів і здійснюється за допомогою комплексного 

контрольного завдання або тестування. Основним показником успішності 

реалізації програми є результати відкритих конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ. Мистецтво первісного 

суспільства 
2 2 - 

2 Основні поняття про 

науково-дослідницьку роботу 
2 2 - 

3 Мистецтво 

стародавньосхідних деспотій 

(Єгипет, Межиріччя) 

4 4 - 

4 Визначення теми роботи, 

аналіз літератури з даної 

теми. 

4 - 4 

5 Мистецтво античності 

(мистецтво Стародавньої  

Греції та Риму) 

4 4 - 

6 Складання і затвердження 

робочого плану науково-

дослідницького проекту 

4 - 4 

7 Найдавніше мистецтво на 

території України 

(Трипільська культура, 

скіфсько-сарматське 

мистецтво, мистецтво 

Північного Причорномор’я) 

4 4 - 

8 Написання і коригування 

вступної частини роботи 
6 - 6 



9 Мистецтво країн Західної 

Європи V-XV ст.(романський, 

готичний стиль) 

4 4 - 

10 Написання і коригування 

першого розділу роботи. 
10 - 10 

11 Мистецтво Візантії 4 4 - 

12 Написання і коригування 

другого розділу роботи 
10 - 10 

13 Мистецтво Київської Русі 4 4 - 

14 Написання і коригування 

третього розділу роботи 
10 - 10 

15 Мистецтво України доби 

середньовіччя (ХІV — перша 

половина ХVІ ст.) 

4 4 - 

16 Формулювання висновків 

науково-дослідницької 

роботи. 

8 - 8 

17 Мистецтво італійського 

Відродження  
4 4 - 

18 Оформлення списку 

використаної літератури та 

додатків. 

6 - 6 

19 Ренесанс в Україні 4 4 - 

20 Оформлення роботи 4 - 4 

21 Західноєвропейське 

мистецтво XVII-XVIII ст. 

(стиль бароко, рококо, 

класицизм) 

6 6 - 

22 Підготовка виступу до 

захисту 
4 - 4 

23 Мистецтво України другої 

половини XVII-XVIII ст. 

(українське бароко) 

6 6 - 

24 Аналіз і коригування виступу 4 - 4 

25 Західноєвропейське 

мистецтво ХІХ ст. (стиль 

романтизм, реалізм, 

імпресіонізм, 

постімпресіонізм) 

6 6 - 

26 Українське мистецтво ХІХ 

ст. 
4 4 - 

27 Світове та українське 

мистецтво ХХ ст. (модернізм, 

постмодернізм) 

8 8 - 



28 Підсумок. Аналіз результатів 

захисту науково-

дослідницьких робіт 

4 4 - 

Всього 144 74 70 

 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ. Мистецтво первісного суспільства (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма на рік. Інструктаж з техніки безпеки. 

Хронологічні межі мистецтва первісного суспільства. Мистецтво пізнього 

палеоліту. Наскальні розписи (Альтаміра, Ляско, Фон-де-Гом). Культова пластика. 

Мистецтво мезоліту. Нові риси наскального живопису. Епоха неоліту. Виникнення 

нових видів мистецтва: архітектури, кераміки. Доба металів та розвиток торевтики. 

 

2. Основні поняття про науково-дослідницьку роботу (2 год.) 

 

Теоретична частина. Поняття про науково-дослідницьку роботу з історії 

мистецтва. Ознайомлення зі структурою науково-дослідницької роботи, сутністю 

основних структурних частин. Вимоги до написання та оформлення роботи.  

 

3. Мистецтво стародавньосхідних деспотій (Єгипет, Межиріччя) (4 год.) 

 

Теоретична частина. Хронологічні межі та основні етапи розвитку культури 

та мистецтва Стародавнього Єгипту (Додинастичний період, Стародавнє, Середнє 

та Нове Царство). Розвиток культової архітектури Стародавнього Царства: 

еволюція піраміди від мастаби до піраміди з гладкими стінами. Видатні пам’ятки 

культової архітектури Стародавнього Царства: піраміди Джосера, комплекс в Гізі 

(піраміди Хеопса, Хефрена, Мікеріна). Скельні гробниці епохи Середнього Царства, 

їх планування та структура (храми Ментухотепа ІІ, цариці Хатшепсут). Наземні 

храми періоду Нового Царства, особливості їх планування та оформлення (храми в 

Луксорі та Карнаку). Розвиток скульптури в Стародавньому Єгипті. Канон в 

скульптурі. Канон в живописі Стародавнього Єгипту. Розписи гробниць в Фівах. 

Мистецькі пам’ятки з гробниці Ехнатона. Декоративно-прикладне мистецтво 

Стародавнього Єгипту. 

Мистецтво Межиріччя: хронологічні межі та специфіка розвитку. Зіккурат як 

основна форма культової архітектури Межиріччя. Розвиток скульптури. 

 

4. Визначення теми роботи, аналіз літератури з даної теми (4 год.) 

 

Практична частина. Робота над тематикою наукового дослідження. Аналіз 

орієнтовних тем. Визначення робочої теми дослідження. Аналіз наявної літератури 

з теми роботи, Інтернет-джерела. Особливості пошуку інформації в мережі 

Інтернет. Вимоги до оформлення списку літератури, Інтернет-джерел. 



 

5. Мистецтво античності (мистецтво Стародавньої Греції та Риму) (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Хронологічні межі та основні етапи розвитку культури 

мистецтва античності. Мистецтво Стародавньої Греції, його демократичний 

характер. Давньогрецька архітектура: основні поняття про ордерну систему. 

Пам’ятки давньогрецького культового зодчества: ансамбль Афінського акрополя 

(Парфенон, Ерехтейон, храм Ніки Аптерос, Пропілеї). Давньогрецька скульптура, 

її еволюція від архаїчної застиглості та умовності до класичних зразків. Пам’ятки 

класичної скульптури: статуї Аполлона Бельведерського, Гермеса з немовлям 

Діонісом, Артеміди Версальської та ін. Нові риси скульптури доби еллінізму. 

Статуя Венери Мілосської, скульптурна група «Лаокоон та його сини», статуя Ніки 

Самофракійської. Давньогрецький вазопис. Основні типи давньогрецьких ваз 

(амфора, гідрія, кратер, кілік та ін.). Основні стилі давньогрецького вазопису: 

геометричний, килимовий, чорнофігурний, червонофігурний. Тематика розписів 

давньогрецьких ваз. Шедеври давньогрецького вазопису. 

Мистецтво Стародавнього Риму періодів Республіки та Імперії. Особливості 

давньоримської архітектури, її відмінність від давньогрецької. Основні типи 

споруд. Нові, суто римські типи: амфітеатри, терми, форуми, акведуки, тріумфальні 

арки та колони. Видатні пам’ятки давньоримської архітектури (Колізей, Пантеон, 

Гарський міст, арка Тита, терми Каракали, колонна Траяна та ін.). Особливості 

розвитку давньоримської скульптури. Реалістичний та ідеалістичний напрям в 

скульптурі Стародавнього Риму. Поява портрету. Портрети імператорів: Юлія 

Цезаря, Октавіана Августа, Траяна, Нерона та ін. Давньоримський живопис. 

Розписи віл в Помпеях.  

 

6. Складання і затвердження робочого плану науково-дослідницького 

проекту (4 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів з літературою. Складання орієнтовного 

робочого плану науково-дослідницької роботи з історії мистецтва. Коригування 

робочого плану. Визначення орієнтовних строків написання окремих частин 

наукового дослідження. 

 

7. Найдавніше мистецтво на території України (Трипільська культура, 

скіфсько-сарматське мистецтво, мистецтво Північного Причорномор’я) (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Трипільська культура, її унікальність. Трипільска 

кераміка, основні типи посудин, особливості розпису та його символіка. Скіфсько-

сарматське мистецтво. Загальна характеристика. Архітектура і будівництво Скіфії. 

Скіфська скульптура. Пам’ятки скіфського золотарства з царських курганів (Золота 

пектораль з Товстої Могили, срібна амфора з кургану Чортомлик, золотий гребінь 

з кургану Солоха). Мистецтво сарматів. Античне мистецтво Північного 



Причорномор’я. Загальна характеристика. Архітектура міст Північного 

Причорномор’я. Скульптура і малярство Північного Причорномор’я. 

 
8. Написання і коригування вступної частини роботи (6 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над вступною частиною дослідження. 

Формулювання актуальності теми дослідження, мети та завдань, предмету і об’єкту 

дослідження. Визначення хронологічних меж дослідження, обґрунтування. Аналіз 

стану наукового вивчення проблеми дослідження. Коригування вступної частини. 

 

9. Мистецтво країн Західної Європи V-XV ст.(романський, готичний 

стиль) (4 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво середньовіччя в Західній Європі. Загальна 

характеристика, періодизація. Архітектура романського періоду. Оборонний 

характер культових будівель (собор в Вормсі). Розвиток замкового будівництва. 

Романська скульптура. Романський живопис. Готична архітектура. Конструкції 

готичного собору. Видатні готичні собори Франції (Нотр Дам де Парі, Собор в 

Шартрі, собор в Реймсі, собор в Амьєні). Конструкції готичного собору. Готична 

скульптура і живопис. Вітражі готичних соборів. Книжкова мініатюра пізнього 

середньовіччя (розкішний часослов братів Лімбургів).  

 

10. Написання і коригування першого розділу роботи (10 год.) 

 

Практична частина. Робота над першим розділом роботи. Опрацювання 

джерел з теми дослідження. Аналіз теоретичного матеріалу. Написання першого 

розділу. Формулювання висновків до розділу. Оформлення посилань на джерела. 

Коригування першого розділу. 

 

11. Мистецтво Візантії (4 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво Візантії, його загальна характеристика, 

особливості та хронологічні межі розвитку. Архітектура Візантії. Формування 

хрестово-купольного храму. Основні конструктивні елементи та планування 

хрестово-купольних храмів. Розвиток візантійського живопису. Іконографічний 

канон та система розпису храму. Візантійський іконопис. Ікона як специфічний тип 

культового станкового живопису. 

 

12. Написання і коригування другого розділу роботи (10 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над другим розділом роботи. 

Опрацювання джерел. Аналіз теоретичного матеріалу. Написання другого розділу. 

Формулювання висновків до розділу. Оформлення посилань на джерела. 

Коригування (або доповнення) другого розділу. 

 



13. Мистецтво Київської Русі (4 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво Київської дохристиянської Русі (IX – X ст.). 

Мистецтво Київської Русі періоду розквіту (X - XI ст.). Архітектура Київської Русі. 

Поширення типу хрестово-купольного храму. Собор Св. Софії в Києві. Фрески і 

мозаїки давньоруських храмів. Іконопис Київської Русі. Володимирська Богоматір. 

Книжкова мініатюра Київської Русі. Мистецтво Київської Русі періоду феодальної 

роздробленості. 

 

14. Написання і коригування третього розділу роботи (10 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над третім розділом роботи. Опрацювання 

джерел. Аналіз теоретичного матеріалу. Написання третього розділу. 

Формулювання висновків до третього розділу. Оформлення посилань на джерела. 

Коригування (або доповнення) третього розділу. 

 

15. Мистецтво України доби середньовіччя (ХІV — перша половина ХVІ 

ст.) (4 год.) 

 

Теоретична частина. Загальна характеристика розвитку українського 

мистецтва XIV — першої половини XVI ст. Оборона архітектура XIV — першої 

половини XVI ст. Замкові комплекси України. Розвиток типу багатобаштового 

замкового комплексу (замки в Луцьку, Острозі, Кам’янець - Подільська та 

Білгород-Дністровська фортеці, Акерман та ін.). Скульптура — найменш 

розвинений вид мистецтва України доби середньовіччя. Живопис України XIV — 

першої половини XVI ст. Характерні риси середньовічної ікони, збережені 

пам’ятки (Волинська Богоматір, Юрій Змієборець з с. Станилі, ікони з Ванівки та 

ін.). 

Формування українського триярусного іконостасу. Структура іконостасу. 

Книжкова мініатюра (Київський Псалтир). 

 

16. Формулювання висновків науково-дослідницької роботи (8 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над формулюванням загальних висновків 

науково-дослідницької роботи. Аналіз роботи та визначення основних результатів 

дослідження. Стислий виклад основних результатів дослідження. Коригування 

(або доповнення) загальних висновків роботи. 

 

17. Мистецтво італійського Відродження (4 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво італійського Ренесансу (XIII-XVI ст.), його 

гуманістичний характер. Загальна характеристика, періодизація. Архітектура 

Відродження в Італії. Скульптура Відродження. Живопис Раннього Відродження 

(творчість Джотто, С. Ботічеллі). Творчість майстрів Високого Відродження (Л. да 

Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Тиціан). 

 



18. Оформлення списку використаної літератури та додатків (6 год.) 

 

Практична частина. Робота учнів над оформленням списку використаної 

літератури. Доповнення списку. Оформлення додатків. Складання списку 

ілюстрацій. Оформлення візуального ряду (ілюстрацій, схем та ін.). 

 

19. Ренесанс в Україні (4 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво Відродження в Україні (друга половина 

XVI — перша половина XVIІ ст.). Загальна характеристика. Ренесансна архітектура 

Львова. Скульптура України другої половини XVI- першої половини XVIІ ст. 

Формування портретного жанру в українському живописі. Український іконопис 

другої половини XVI- першої половини XVIІ ст. Художнє оформлення українських 

першодруків. 

 

20. Оформлення роботи (4 год.) 

 

Практична частина. Робота над загальним оформленням науково-

дослідницької роботи. Редагування текстової частини. Доповнення візуального 

ряду (за необхідністю). Друк та зшивання роботи. 

 

21. Західноєвропейське мистецтво XVII — XVIII ст. (стиль бароко, 

рококо, класицизм) (6 год.) 

 

Теоретична частина. Західноєвропейське мистецтво XVIІ ст. Загальна 

характеристика. Стиль бароко та його відображення в архітектурі, скульптурі та 

живопису. Творчість П. П. Рубенса. Творчість Веласкеса. Творчість Рембрандта. 

Стиль класицизм в мистецтві Франції. Загальна характеристика. Класицистична 

архітектура. Класицистична скульптура та живопис. Мистецтво XVIІІ ст. Стиль 

рококо. 

 
22. Підготовка виступу до захисту (4 год.) 

 

Практична частина. Робота над виступом до захисту роботи. Вимоги до 

виступу, його основні структурні частини, тривалість та рівень змістовності. 

Складання виступу.  

 

23. Мистецтво України другої половини XVII —XVIII ст. (українське 

бароко) (6 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво бароко в Україні (друга половина XVIІ — 

XVIІІ ст.). Загальна характеристика. Барокова архітектура України. Українська 

барокова ікона. Український бароковий портрет та його різновиди. Барокова 

гравюра України. Творчість українських майстрів в Росії (А. Лосенко, Д. 

Левицький, В. Боровиковський). 



 

24. Аналіз і коригування виступу (4 год.) 

 

Практична частина. Коригування виступу, добір візуального ряду до 

виступу, розробка презентації. Дотримання вимог до мультимедійної презентації. 

 

 

25. Західноєвропейське мистецтво ХІХ ст. (стиль романтизм, реалізм, 

імпресіонізм, постімпресіонізм) (6 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво Західної Європи першої половини ХІХ ст. 

Загальна характеристика. Класицизм  першої половини ХІХ ст. та його 

відображення в архітектурі, скульптурі та живопису (творчість Енгра, Ж. Л. 

Давида). Стиль романтизм. Живопис романтизму (творчість Т. Жеріко, Е. 

Делакруа). Творчість Ф. Гойї.  

Мистецтво другої половини ХІХ ст. Загальна характеристика. Еклектика — 

провідний стиль архітектури другої половини ХІХ ст. Реалістичний живопис та 

графіка другої половини ХІХ ст. ( творчість Ф. Мілле, Г. Курбе, О. Домьє). 

Мистецтво імпресіонізму (творчість Е. Мане, К. Моне, Е. Дега, О. Ренуара). 

Пуантилізм (творчість Ж. Сьора, П. Сіньяка) Постімпресіонізм ( творчість В. ван 

Гога, П. Гогена, П. Сезанна, А. Тулуз-Лотрека). 

 

26. Українське мистецтво ХІХ ст. (4 год.) 

 

Теоретична частина. Мистецтво України першої половини ХІХ ст. Загальна 

характеристика. Класицизм в архітектурі України першої половини ХІХ ст. 

Український живопис першої половини ХІХ ст. Загальна характеристика. 

Романтизм — провідний напрямок українського живопису першої половини ХІХ 

ст. Романтичний портретний живопис першої половини ХІХ ст. Романтичний 

пейзаж в українському живописі  першої половини ХІХ ст. Реалізм. Творчість Т. Г 

Шевченка. Живописна спадщина Шевченка. Графіка Т. Г. Шевченка. Українське 

мистецтво другої половини ХІХ ст. Загальна характеристика. Еклектика в 

архітектурі України другої половини ХІХ ст. Реалізм — провідний напрямок 

українського живопису другої половини ХІХ ст. 

 

27. Світове та українське мистецтво ХХ ст. (модернізм, постмодернізм) (8 

год.) 

 

Теоретична частина. Художня культура ХХ ст. Стиль модерн в мистецтві 

межі ХІХ — ХХ ст. Архітектура модерну в Західній Європі. Творчість А. Гауді. 

Живопис та графіка модерну. Фовізм. Творчість А. Матісса. Примітивізм. 

Творчість А. Руссо. Кубізм. Творчість П. Пікассо. Скульптура першої половини ХХ 

ст. Архітектура 20 — 30 рр. ХХ ст. Аналіз основних направлень (функціоналізм, 

органічна архітектура, експресіонізм). Архітектура 40 — 50 рр. ХХ ст. Сюрреалізм. 

Творчість С. Далі. Мистецтво німецького експресіонізму. Загальна характеристика 

Західного мистецтва другої половини ХХ ст. 



Українське мистецтво кінця ХІХ — початку ХХ ст. Загальна характеристика. 

Архітектура України кінця ХІХ — початку ХХ ст. Аналіз основних направлень: 

модерн, конструктивізм, український стиль. Український живопис кінця ХІХ — 

початку ХХ ст. Українське мистецтво ХХ ст. Загальна характеристика. Основні 

етапи розвитку архітектури України ХХ ст. Живопис України 20 — 50 рр. ХХ ст. 

(творчість Кричевського, Дерегуса, Васильківського, Самокиша). Український 

живопис 60 — 90 рр. ХХ ст. 

 

28. Підсумок. Аналіз результатів захисту науково-дослідницьких робіт (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Аналіз результатів роботи та захисту науково-

дослідницьких робіт. Визначення нового аспекту дослідження теми. 

Формулювання завдань нового дослідження. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

 основи дослідницької діяльності в галузі історії мистецтва; 

 закономірності стильової еволюції зарубіжного та українського мистецтва; 

 ступінь впливу історико-культурної ситуації на тенденції в мистецтві; 

 типові риси, притаманні творчості окремих митців; 

 специфічні особливості розвитку мистецтва України в цілому та в окремих 

регіонах; 

 вимоги до науково-дослідницької роботи, її мету, завдання, актуальність, 

структуру роботи. 

 вимоги до оформлення випускної роботи та порядку її захисту. 

 

 Учні мають вміти: 

 характеризувати окремі стилі та напрямки мистецтва окремого історико-

культурного періоду; 

 аналізувати конкретні пам’ятки; визначати стилістику і хронологічну 

належність окремих творів мистецтва та комплексів творів;  

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів мистецтва; 

 добирати, систематизувати та аналізувати різноманітні мистецтвознавчі 

матеріали. 

 здійснювати самостійні науково-дослідницькі пошуки на ґрунті аналізу 

мистецтвознавчих джерел; 

 застосовувати одержані знання при виконанні конкретного завдання; 

 аналізувати та оцінювати інформацію, робити власні узагальнення та 

висновки, а також обґрунтовано їх обстоювати. 

 самостійно виконувати всі етапи написання випускної роботи; планувати, 

організовувати і контролювати свою роботу. 

 

Учні мають набути досвіду: 



 практичної діяльності в галузі теоретичних досліджень з історії мистецтва; 

 створення власних науково-дослідницьких робіт з історії мистецтва; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

 

Формою демонстрації досягнень учнів є результати відкритих конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. 
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ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

(8 клас) 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 1 рік навчання. 

Автор: Промська О. Л. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність програми. Актуальною методологічною вимогою до 

організації навчально-виховного процесу в галузі профільної художньо-естетичної 

освіти в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах є відповідність 

сучасному стану художньої культури, що передбачає знання й аналіз тенденцій 

розвитку світового та вітчизняного мистецтва, вміння оцінювати його досягнення.  

Зміст пропонованої навчальної програми охоплює галузь декоративно-

прикладного мистецтва, що в більшості випадків достатньо поверхово 

розглядається у курсах «Історія мистецтва», «Історія художньої культури», 

незважаючи на те, що діяльність об’єднань гуртків мистецького спрямування 

(образотворче мистецтво) в позашкільних навчальних закладах часто має саме 

декоративно-прикладний напрям. Технологічний, або художньо-естетичний 

профіль в загальноосвітніх навчальних закладах також може бути збагачений 

вивченням пропонованого курсу, який уможливлює поєднання теорії із 

практичною проектною діяльністю.  

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей. Програма брала участь у І Всеукраїнському 

конкурсі «Творчий учитель – обдарований учень» (м. Київ, 2012) в номінації 

«Авторські програми» і опублікована на Всеукраїнському освітньому порталі 

«Острів знань» (http://ostriv.in.ua/).  

Навчальна програма розрахована на учнів 8 класу (вікова категорія: 14 — 

15 років) 1 рік навчання, 72 години. Викладання планується протягом 2 семестрів, 

по 2 години на тиждень. 

Зміст художньо-естетичної освіти в Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді формує культурну та професійну 

основу підготовки особистості, сприяє виявленню та розвитку художньо-творчих 

здібностей із метою обґрунтованого вибору виду декоративного мистецтва, 

забезпечує міжпредметні зв’язки, сприяє формуванню пізнавально-творчої 

продуктивної активності. Практична творча діяльність, крім сформованої системи 

умінь та навичок їх застосування у продуктивній діяльності, вимагає постійного 

оновлення знань. Творчий рівень самореалізації знань передбачає здатність 

мислити художньо-композиційно, в матеріалі, і на цій основі створювати 

декоративні образи. Важливим дидактичним завданням процесу навчання в Школі 

образотворчого мистецтва є формування візуального мислення, змістом якого є 

оперування і маніпулювання зоровим наочним досвідом, а результатом — 

створення нових образів. Різні види декоративно-прикладного мистецтва мають 

http://ostriv.in.ua/


свою специфіку, техніко-технологічні, композиційні, колористичні особливості, 

що формують стилістику творів. Щоб осягнути цю специфіку, в першу чергу 

потрібно вивчати історію декоративно-прикладного мистецтва. Саме тому 

теоретичний блок предметів Школи образотворчого мистецтва насичений 

знаннями, що сприяють удосконаленню художньої майстерності з різних видів 

декоративно-прикладного мистецтва.  

Загальна мета програми «Історія декоративно-прикладного мистецтва» — 

вивчення закономірностей еволюції декоративно-прикладного мистецтва від 

найдавніших часів до початку ХХ століття у взаємозв’язку з загальномистецьким 

розвитком, теоретична підготовка учнів Школи образотворчого мистецтва до 

створення випускного мистецького проекту, формування системи художніх умінь 

на основі знань, що є ознакою професійної здатності до творчості в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва. 

Завдання програми. Основними завданнями процесу вивчення історії 

декоративно-прикладного мистецтва є засвоєння навчального матеріалу з різних 

видів декоративно-прикладної діяльності, а саме: 

  вивчення основних етапів розвитку світового декоративно-прикладного 

мистецтва; 

  розкриття специфіки та провідних тенденцій розвитку декоративно-

прикладного мистецтва України; 

  аналіз стильової еволюції композиційних структур художніх виробів в 

межах національної і світової культур; 

  вивчення композиції художніх виробів, техніко-технологічних особливостей 

створення та оформлення творів декоративно-прикладного мистецтва; 

  розвиток художньо-образного, візуального й композиційного мислення, 

виховання художньо-професійної культури. 

При розробці програми поєднані елементи різних способів побудови програм 

— лінійного та блочного. Програмою передбачена теоретична підготовка учнів 8 

класу до виконання дипломного проекту (зі спеціалізації «художній текстиль», 

«художня кераміка», «мереживоплетіння», «художня деревообробка») у 

випускному (9) класі. Зміст програми передбачає вивчення декоративно-

ужиткового мистецтва в цілому, його складових, послідовного розвитку на окремих 

історичних етапах, ознайомлення з програмними пам’ятками мистецтва й 

провідними майстрами. Підготовка учнів до виконання дипломної роботи 

здійснюється шляхом вивчення основних мотивів орнаментики, різних технік 

декорування та видів декоративно-прикладного мистецтва, характерних для 

окремих стилів та епох, від часів первісного суспільства до ХХ століття.  

Програма чітко структурована, дає можливість для глибокого розуміння 

учнями закономірностей, загальних тенденцій та специфіки розвитку світового та 

українського декоративно-прикладного мистецтва на окремих етапах розвитку. 

Матеріал програми систематизований таким чином, що спочатку розкриваються 

особливості розвитку світового декоративно-прикладного мистецтва, наступним 

етапом є вивчення специфіки декоративно-прикладного мистецтва України 

Протягом навчання проводиться поточний та підсумковий контроль знань. 

Поточний (тематичний) контроль здійснюється шляхом проведення під час 



практичних занять контрольних робіт, виступів учнів з питань мистецтва, 

самостійних робіт учнів за творами декоративно-прикладного мистецтва (аналіз 

конкретних пам’яток), виконання творчих практичних проектів. (наприклад, 

проект «Інтер’єр приміщення в історичному стилі»). Практичні заняття спрямовані 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Завдання практичних 

занять передбачають творчий підхід учнів до освоєння мистецтвознавчих знань, 

оволодіння навичками комплексного мистецтвознавчого мислення. Використання 

на практичних заняттях ігрових елементів — кросвордів, тестів, логічних завдань, 

сприятиме активному засвоєнню навчального матеріалу. Доцільним є 

використання у навчальному процесі якісних репродукцій творів мистецтва, як 

ілюстративного матеріалу, мультимедійних засобів і т. д. Активному засвоєнню 

теоретичного матеріалу і розвитку естетичної культури сприятимуть відвідування 

виставок в музеях і галереях міста, написання учнями відгуків і рецензій.  

Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру і здійснюється у формі 

комплексного контрольного завдання або тестування. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 

Всього теоретичні практичні 

Розділ І 

Історія декоративно-прикладного мистецтва від найдавніших часів до 

епохи Ренесансу 

1 Вступ. Основи та витоки 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

2 1 1 

2 Символічність та умовність 

декоративно-прикладного 

мистецтва Стародавнього 

Єгипту 

6 4 2 

3 Гуманістичні основи 

античного декоративно-

прикладного мистецтва. 

6 4 2 

4 Сакральний зміст 

середньовічного 

декоративно-прикладного 

мистецтво. 

6 4 2 

5 Особливості декоративно-

прикладного мистецтва 

доби Відродження. 

4 2 2 

Розділ ІІ 

Історія декоративно-прикладного мистецтва XVII - початку XX ст. 

6 Декоративно-прикладне 

мистецтво доби Бароко. 
6 4 2 



7 Витончена стилістика 

декоративно-прикладного 

мистецтва рококо. 

4 2 2 

8 Стриманість декоративно-

прикладної творчості епохи 

класицизму.  

4 2 2 

9 Декоративно-прикладне 

мистецтво стилю модерн. 
4 2 2 

Розділ ІІІ 

Декоративно-прикладне мистецтво Сходу 

10 Специфіка декоративно-

прикладного мистецтва 

країн Сходу (Арабський 

Схід, Індія, Китай, Японія). 

10 

 

 

5 
5 

Розділ ІV 

Історія декоративно-прикладного мистецтва України 

11 Декоративно-прикладне 

мистецтво Київської Русі 
6 4 2 

12 Декоративно-прикладне 

мистецтво України доби 

середньовіччя. 

4 2 2 

13 Декоративно-прикладне 

мистецтво України доби 

Відродження і Бароко. 

6 4 2 

14 Декоративно-прикладне 

мистецтво України 

ХІХ - початку ХХ ст. 

2 1 1 

15.  Підсумок 2  2 

Всього 72 37 35 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Розділ І 

Історія декоративно-прикладного мистецтва від найдавніших 

часів до епохи Ренесансу 
 

1. Вступ. Основи та витоки декоративно-прикладного мистецтва (2 год.) 

 

Теоретична частина. Програма та завдання на рік. Первинний інструктаж з 

техніки безпеки. 

Основні поняття про декоративно-прикладне мистецтво. Витоки декоративно-

прикладного мистецтва. Виникнення декоративно-ужиткових творів в епоху 

Пізнього Палеоліту та Мезоліту («Палеолітичні Венери», дрібна пластика). 

Художнє різьблення по дереву, каменю, кістці, рогу. Особливості первісної 



орнаментики, переважання геометричного та скейоморфного орнаменту. Розвиток 

дрібної пластики під впливом первісних форм релігії. Виникнення кераміки в добу 

Неоліту. Види та оздоблення керамічного посуду. Доба металів: розвиток 

торевтики, ювелірна справа. 

Практична частина. Фіксація в конспектах основних мотивів первісного 

орнаменту та форм посудин. 

 

2. Символічність та умовність декоративно-прикладного мистецтва 

Стародавнього Єгипту (6 год.) 

 

Теоретична частина. Декоративно-прикладне мистецтво Стародавнього 

Єгипту. Основні мотиви орнаментики. Орнаментальні композиції символічного 

змісту. Тканини та комплекс костюму Стародавнього Єгипту. Художнє скло. Види 

виробів та техніки декорування. Художня обробка металів. Ювелірна справа. 

Меблярство. Формування першого єгипетського стилю меблів. Види єгипетських 

меблів та їх декорування. Твори декоративно-прикладного мистецтва з гробниці 

Тутанхамона. 

Практична частина. Фіксація в конспектах елементів орнамету та костюму 

Стародавнього Єгипту. Виступи учнів з питань мистецтва. 

 

3. Гуманістичні основи античного декоративно-прикладного мистецтва 

(6 год.) 

Теоретична частина. Античний орнамент. Характерні мотиви та способи 

виконання давньогрецького та давньоримського орнаменту. Античні тканини. 

Основні складові античного костюму. Давньогрецька кераміка і вазопис. Розвиток 

давньоримського художнього скла. Прості і складні техніки декорування. Художня 

обробка каменю. Геми (камеї та інталії). Провідні техніки художньої обробки 

металів. Срібні вироби. Бронзове лиття. Ювелірні прикраси. Характерні види 

античних меблів. 

Практична частина. Фіксація в конспектах форм основних видів 

давньогрецьких ваз, елементів античного костюму. Виступи учнів з питань 

мистецтва. 

 

 

4. Сакральний зміст середньовічного декоративно-прикладного 

мистецтво (6 год.) 

 

Теоретична частина. Твори дороманського періоду. Поліхромний звіриний 

стиль варварських племен. Техніки декорування ювелірних виробів. Кельтський 

орнамент країн Північної Європи. Художня обробка деревини. Предмети з 

королівського поховання в Осенберзі. Художня обробка кістки. Оздоблення 

окладів Євангелій. Романське декоративно-прикладне мистецтво. Основні 

елементи романського орнаменту. Художні тканини. Романська металопластика. 

Ювелірні вироби. Провідні техніки декорування виробів. Бронзове лиття. Емаль. 

Художня обробка каменю. Основні види романських меблів та їх декорування. 

Готичне декоративно-прикладне мистецтво. Особливості готичного орнаменту. 



Художні тканини. Готичний костюм. Кераміка. Готичний художній метал. 

Ювелірні прикраси, культове начиння. Меблярство. Основні види готичних меблів. 

Практична частина. Тестування. Виступи учнів з питань мистецтва. 

 

5. Особливості декоративно-прикладного мистецтва доби Відродження (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Характерні риси та мотиви ренесансної орнаментики. 

Основні схеми орнаментальних композицій (гротеск, мавреск, арабеск). Ренесансні 

тканини та костюм. Ренесансний художній метал. Ювелірні вироби. Гліптика. 

Художнє скло. Розвиток кераміки. Фаянсовий посуд. Декоративні мотиви та 

техніки оздоблення ренесансних меблів. 

Практична частина. Тестування. Заповнення кросвордів. 

 

Розділ ІІ 
Історія декоративно-прикладного мистецтва XVII — початку 

XX ст. 
 

6. Декоративно-прикладне мистецтво доби Бароко (6 год.) 

 

Теоретична частина. Характерні риси та мотиви барокового орнаменту. 

Художні тканини. Мистецтво мережива, художньої вишивки, шпалер. Бароковий 

костюм. Стиль італійського барокового інтер’єру. Декорування барокових меблів. 

Барокове золотарство. Ювелірні прикраси, посудини, церковне начиння, настільні 

і камінні фігурки, освітлювальні прилади. Декорування та орнаментика виробів.  

Практична частина. Фіксація в конспектах елементів барокової 

орнаментики. Тестування. Заповнення кросвордів. 

 

7. Витончена стилістика декоративно-прикладного мистецтва рококо (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Композиції орнаменту рококо. Основні мотиви 

рокайлю. Узори художніх тканин. Сюжетні композиції шпалер. Мистецтво 

мережива. Стиль інтер’єру. Характерні види меблів. Стаціонарні та легкі меблі. 

Декорування меблів. Техніка маркетрі. Рококовий художній метал. Срібні і 

бронзові вироби. Посуд, годинники, освітлювальні прилади. Зародження і розвиток 

фарфорового виробництва в Європі. Винайдення класичного твердого, м’якого, 

кістяного фарфору. Вироби мануфактур Німеччини (Мейсенська), Франції 

(Севрська), Англії. 

Практична частина. Фіксація в конспектах елементів орнаменту рокайль. 

Тестування. Заповнення кросвордів. 

 

8. Стриманість декоративно-прикладної творчості епохи класицизму (4 

год.) 

 



Теоретична частина. Класицистична орнаментика. Розвиток художнього 

ткацтва. Асортимент та візерунки тканин. Шпалери, килими, оббивні тканини. 

Гобелени французьких мануфактур. Класицистичний художній метал. Античні 

декоративні елементи. Срібні та бронзові вироби. Техніки оздоблення виробів. 

Архітектурний метал. Характерні особливості композицій. Кераміка Д. Веджвуда. 

Класицистичні меблі, їх особливості та декорування. 

Практична частина. Фіксація в конспектах елементів класичної 

орнаментики. Виступи та повідомлення учнів. 

 

9. Декоративно-прикладне мистецтво стилю модерн (4 год.) 

 

Теоретична частина. Роль орнаменту у мистецтві модерну. Образи 

символізму у декоруванні виробів. Оформлення інтер’єрів стилю модерн. 

Характерні риси і форми меблів. Кераміка Гауді. Скло Галле. Художній метал 

модерну. Ювелірні вироби (Р. Лалік, фірма «Картьє)». Бронзові вироби. Кована 

металопластика. Комплекс костюму. 

Практична частина. Створення проекту інтер’єру в стилі модерн. 

 

Розділ ІІІ 

Декоративно-прикладне мистецтво Сходу 

 
10. Специфіка декоративно-прикладного мистецтва країн Сходу 

(Арабський Схід, Індія, Китай, Японія) (10 год.) 

 

Теоретична частина. Декоративно-прикладне мистецтво країн Арабського 

Сходу. Особливості орнаментики (арабеска). Архітектурно-декоративна кераміка. 

Ткацтво та килимарство. Декоративно-прикладне мистецтво Індії. Індійський 

орнамент. Художні тканини. Костюм. Ювелірні вироби. Декоративно-прикладне 

мистецтво Китаю та Японії. Особливості орнаментики. Художні меблі. Китайський 

фарфор. Особливості оздоблення китайського та японського художнього фарфору. 

Нецке, мистецтво лаку. 

Практична частина. Контрольна робота 

 

Розділ ІV 

Історія декоративно-прикладного мистецтва України  

 
11. Декоративно-прикладне мистецтво Київської Русі (6 год.) 

 

Теоретична частина. Кераміка давньоруської держави. Центри виробництва. 

Розвиток дрібної пластики. Художня обробка металу. Техніки декорування 

художніх виробів з металу. Ювелірні вироби: прикраси, церковне начиння. 

Ковальство. Прядільно-ткацькі вироби Київської Русі. Давньоруські пам’ятки 

вибійчаних тканин. Художня обробка деревини. 

Практична частина. Виступи учнів, підготовка презентацій та рефератів. 

 



12. Декоративно-прикладне мистецтво України доби середньовіччя (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Інтер’єр. Художня обробка деревини. Розвиток 

меблярства. Основні типи меблів. Плоскорельєфне різьблення іконостасів. 

Художня обробка каменю та кістки. Розвиток дрібної пластики. Художній метал. 

Українське художнє лиття. Ювелірні вироби. Церковне начиння. Гармати. 

Орнаментальні мотиви художніх тканин. Мистецтво вишивки, вибійки, 

килимарство, візерункове ткацтво. Кераміка. Посудно-побутова кераміка. 

Архітектурно-декоративна кераміка. Острозькі кахлі. Гутне скло. Типи скляного 

посуду. 

Практична частина. Виступи учнів, підготовка презентацій та рефератів. 

 

13. Декоративно-прикладне мистецтво України доби Відродження і 

Бароко (6 год.) 

 

Теоретична частина. Доба Відродження. Інтер’єр. Художня обробка 

деревини. Меблярство. Техніки декорування меблів. Основні типи меблів. 

Декоративне різьблення іконостасів. Орнаментальні мотиви. Церковне начиння. 

Вироби з кістки та рогу. Нові способи художньої обробки металів. Лиття гармат і 

дзвонів. Ювелірне мистецтво. Ренесансні мотиви в оздобленні речей церковного 

вжитку. Дрібна пластика. Кераміка. Новації у формотворенні та декоруванні 

посуду. Пластичне декорування кахлів. Розвиток гутного скла. Художні тканини. 

Вишивання та гаптування. 

Доба Бароко. Інтер’єри культових, світських та цивільних споруд. Художня 

обробка деревини. Орнаментальні мотиви. Різьблення на меблях. Основні групи 

меблів: панські, міщанські, селянські. Розвиток меблевих форм під впливом 

бароко, рококо. Речі побутового і ритуального призначення, герби українських 

міст. Різьблення по кістці. Мотиви орнаментів на порохівницях. Художні і технічні 

новації  в обробці металу. Ювелірні твори. Провідні техніки декорування. 

Українські ювеліри. Церковне та світське начиння, прикраси, освітлювальні 

прилади. Орнаментальне оздоблення металевого посуду. Монументальне лиття 

гармат. Майстри-ливарники. Орнаментування гармат. Кераміка. Типи посуду, 

декорування. Засвоєння ренесансних традицій в архітектурно-декоративній 

кераміці. Зародження порцелянових осередків на Україні. Корецька, Барановська 

порцеляна. Художнє скло. Декорування. Штофи. Столовий посуд. Фігурний посуд. 

Художні тканини. Вишивка, гаптування, килимарство, декоративне шиття. 

Практична частина. Виступи учнів, підготовка презентацій та рефератів. 

 

14. Декоративно-прикладне мистецтво України ХІХ — початку ХХ ст. (2 

год.) 

 

Теоретична частина. Художня обробка деревини. Меблярство. 

Деревообробка Карпат і Прикарпаття. Провідні осередки гончарства. Регіональні 

особливості декорування художніх виробів. Основні способи декорування дрібної 

пластики. Художній метал. Розвиток народних традицій обробки металу в 



Карпатському регіоні. Художнє скло. Різьблення по кістці. Осередки українського 

килимарства. Орнаментальні мотиви гобеленового мистецтва. Регіональні 

особливості вибійки. Розвиток мистецтва вишивки.  

Практична частина. Виступи учнів, підготовка презентацій та рефератів. 

 

15. Підсумок (2 год.) 

 

Практична частина. Семестрова контрольна робота. Оцінювання. Підсумки 

роботи за рік. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

Учні мають знати: 

• загальні характеристики декоративно-прикладного мистецтва як виду 

просторових (пластичних) мистецтв; 

• основні тенденцій розвитку українського та світового декоративно-

прикладного мистецтва; 

• специфіку розвитку декоративно-прикладного мистецтва в межах окремих 

історичних періодів; 

 

Учні мають вміти: 

• визначати головні закономірності розвитку декоративно-прикладного 

мистецтва; 

• характеризувати окремі стилі й напрями світового й українського 

декоративно - прикладного мистецтва; 

• здійснювати мистецтвознавчий аналіз програмних пам’яток декоративно-

прикладного мистецтва; 

• застосовувати набуті знання в практичній творчій діяльності. 

 

Учні мають набути досвіду: 

• Практичної діяльності в галузі мистецтвознавчого аналізу пам’яток 

декоративно-прикладного мистецтва та створення власних проектів; 

• Застосування отриманих знань у власних творчих роботах; 

• самореалізації в соціумі засобами мистецтва та творчої активності. 

 

Формою демонстрації досягнень учнів є результати тестувань та контрольних 

робіт, творчі практичні проекти.  
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МАЙСТЕРНЯ «ХУДОЖНІЙ РОЗПИС ТКАНИН» 

 
Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 1 рік навчання. 

Автор: Пілюгіна Н. С.– педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник майстерні «Художній 

розпис тканин». 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Художньо-естетична освіта сьогодні покликана сприяти засвоєнню учнями 

національного та світового культурно-мистецького досвіду, а також формувати 

умови й можливості для активної участі молодого покоління в художньо-

комунікативних процесах сучасного суспільства. 

Мистецтво прикрашати тканини прийшло до нас з глибини віків. Фарбування 

та вибійка тканини є одним з найдавніших ремесел, батьківщиною їх вважається 

Китай та Індія. В Україні розпис тканин — порівняно новий вид декоративно-

прикладного мистецтва. Унікальний, не тиражований, і разом з тим недовговічний, 

нестійкий, такий собі метелик у родині старіючих поважних мистецтв. Батик став 

не просто модою, але адаптованим естетичним знаком і символом прекрасного в 

нашому сьогоднішньому суспільстві. Уміння та навики, набуті на заняттях з 

художнього розпису тканини, мають велике виховне значення, розвивають 

багатство творчої фантазії, удосконалюють технічну майстерність. 

Пропонована навчальна програма реалізується у Школі образотворчого 

мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді і побудована на основі 

авторської програми «Художній розпис тканини» (Програми шкіл допрофесійної 

підготовки Рівненського міського Палацу дітей та молоді / відп. за вип. Кириленко 

С. В.; М-во освіти і науки України; Наук.-метод. центр серед. освіти; Рівнен. міськ. 

Палац дітей та молоді. – Рівне: Волин. обереги. – 2000. – 420 с.) з доповненнями 

змістової частини. Навчальна програма пройшла апробацію, яка засвідчила її 

високу ефективність у досягненні прогнозованих результатів. До програми внесено 

доповнення, що відображають збагачення її змісту новими сучасними техніками 

художнього розпису, орієнтацію на системний творчий розвиток вихованців. 

Особлива увага при формуванні змісту програми приділялася встановленню 

міждисциплінарних зв’язків (малюнок, живопис, композиція, історія мистецтва) з 

метою дотриманні наступності та безперервності навчання в Школі образотворчого 

мистецтва. В основу програми покладена ідея додаткової підготовки дітей як 

складової системи профільної освіти в Школі образотворчого мистецтва, 

спрямованої на розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності 

до сприймання і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій 

самореалізації та духовному самовираженні. Пропонована навчальна програма 

побудована на основі особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Навчальна програма розрахована на дітей середнього шкільного віку, на 1 

рік (72 години) навчання, по 2 академічні години 1 раз на тиждень. 



Головною метою навчальної програми майстерні «Художній розпис 

тканини» є створення умов для розвитку художньо-творчого потенціалу шляхом 

вивчення основ та техніко-технологічних особливостей мистецтва батику.  

 Завдання програми:  

 сформувати знання і уявлення про батик, його історію, розвиток і роль у житті 

людини; 

 сформувати практичні навички художньо-творчої діяльності, розуміння зв’язку 

художньо-образних завдань з ідеєю та задумом творів; 

 сформувати систему умінь застосовувати різні прийоми, техніки, палітру 

виражальних засобів батику у відтворенні художньої форми; 

 сформувати практичні навички роботи з різними художніми матеріалами і 

приладдям; 

 розвинути художньо-естетичний смак, емоційні почуття до сприйняття творів 

мистецтва; 

 розвинути внутрішню культуру дітей, сформувати художньо-естетичне 

ставлення до дійсності і здатність реагувати на прояви естетичного у 

навколишньому світі; 

 розвинути художньо-творчу уяви, оригінальне мислення; 

 сформувати вміння порівнювати, виявляти, зіставляти подібність предметів і 

явищ; 

 навчити дітей відчувати колір, матеріал; 

 розвинути творчу індивідуальність учня. 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

 сприяти професійному самовизначенню. 

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять, 

екскурсій, участь у конкурсах та виставках. Основою змісту теоретичної частини є 

бесіди про зміст і завдання роботи, розкриття тем, інструктажі про послідовність та 

технологію виготовлення виробів. На практичних заняттях діти розвивають вже 

набуті та отримують нові уміння та навички по роботі з резервом та аніліновими 

барвниками. Протягом року найбільша увага приділяється ознайомленню та 

оволодінню різними техніками розпису тканини,  практичному виконанню завдань. 

Ефективність занять залежить від зацікавленості дітей батиком, від емоційного 

задоволення, яке отримують учні під час занять. Під час уроків бажано 

користуватися наочними посібниками, альбомами з репродукціями, творами 

майстрів та роботами учнів, відвідувати художні виставки, музеї та галереї. 

Найкращі роботи дітей рекомендується оформлювати для участі у виставках та 

Благодійних аукціонах Палацу дітей та молоді, міських та обласних виставках, як 

окрасу інтер’єрів приміщень. 

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: 

науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, 

послідовність і поступовість викладення матеріалу.  

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання творчих робіт, участь 



в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться в кінці І та ІІ семестру 

під час загального перегляду учнівських робіт Школи образотворчого мистецтва. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне заняття. Ознайомлення з мистецтвом 

батика 

2 2 - 

2. Техніки розпису тканини 12 1 11 

3. Холодний батик як один з головних видів 

розпису тканини 

18 1 17 

4. Гарячий батик – найдавніша техніка розпису. 

Сітка кракле 

18 1 17 

5. Техніка бандан, непередбачуваність ефектів 10 1 9 

6. Техніки «по-сухому» та «по-мокрому» – 

спільне й відмінне 

6 1 5 

7. Вільний розпис тканини – техніка 

необмеженого кольору та дитячої уяви 

4 1 3 

8. Підсумок 2 2 - 

 Всього 72 10 62 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступне заняття. Ознайомлення з мистецтвом батика (2 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з мистецтвом батика, яке зародилося в 

Китаї та Індії: історія виникнення, інструменти, матеріали. Розпис тканин як 

складова частина декоративно-прикладного мистецтва. Програма, зміст роботи та 

завдання на рік. Інструктаж з техніки безпеки. 

Зоровий ряд: Роботи учнів та педагога, виконані в різних техніках, ілюстрації, 

матеріали та інструменти (підрамники, тканини, анілінові барвники, трубочки, 

резерв). 

 

2. Техніки розпису тканини (12 год.) 

 

Теоретична частина. Детальне знайомство з основними техніками розпису 

тканини. Яскравість розпису тканини, неповторність залежить від обраної техніки. 

Характеристика технік від найдавніших до сучасних, авторських. Особливості 

виконання кожної.  

Практична частина. Перші практичні спроби на зразках. Виконання зразків 

у різних техніках розпису батику. 



Зоровий ряд. Приклади основних технік на зразках роботи учнів попередніх 

років, ілюстрації. 

Матеріали та інструменти. Підрамники, тканина, кнопки, пензлі, 

барвники, резерв. 

 

3. Холодний батик як один з головних видів розпису тканини (18 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з історією походження техніки 

холодного батику, особливостями її виконання в історичному зрізі від минулого до 

сучасного. Витончена техніка розпису тканини, яка вимагає замкненість контуру, 

чіткого поділу кольорових площин. 

Практична частина. Практичне опанування техніко-технологічних 

особливостей холодного розпису. Розвиток навиків користування трубочкою і 

резервом. Особливості нанесення резервуючої сполуки скляною трубочкою на 

тканину. Виконання робіт на теми: 

 «Барви осені» – золота пора року багата на гаряче різнобарв’я, спонукає на 

ліричний настрій.; 

 «Осінній натюрморт» – важлива передача співвідношення форм та кольорової 

гами, притаманної саме осінній порі; 

 «Місто моєї мрії» – вимагає від дитячої фантазії творчого польоту. 

Матеріали та інструменти. Підрамники, тканина, кнопки, папір, олівці, 

пензлі, анілінові барвники, скляні трубочки, резерв, електрична плитка. 

Зоровий ряд. Ілюстрації, замальовки, роботи учнів попередніх років. 

 

4. Гарячий батик – найдавніша техніка розпису. Сітка кракле (18 год.) 

 

Теоретична частина. Гарячий батик - одна з перших й найдавніших технік 

розпису. Ознайомлення з давньою історією техніки, її першими зразками, складом 

резерву, інструментами, особливістю виконання, перевагами над іншими 

техніками, художніми можливостями. Технологія виконання перегукується з 

писанкарством. Поступове накладання шарів воску, від самого найсвітлішого до 

темного. застосування професійних інструментів. декоративний самобутній ефект 

сітки кракле. 

Практична частина. Практичне опанування професійних інструментів: 

батик-штіфт, писачок (т’ян-тінг) та пензлі. Виконання робіт у техніці гарячого 

батику на теми: 

 «Підводний світ» – цікавий, таємничий, неповторний, загадковий світ; 

 «Абстрактна робота» – передати настрій в роботі кольором і композицією; 

 «Космічний простір»; 

 «Квіти». 

Матеріали та інструменти. Підрамники, тканина, кнопки, пензлі, 

барвники, електрична плита, фен, батік-штіфт, писачки (т’ян-тінги), парафін, віск. 

Зоровий ряд. Роботи дітей з фондів Школи образотворчого мистецтва, 

ілюстрації. 

 



5. Техніка бандан, непередбачуваність ефектів (10 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з технікою вузлового батика., що 

найчастіше використовується для розпису одягу. Непередбачувані ефекти, 

кольорові плями, які з’являються при зав’язуванні вузлів. Техніка паланги – 

прототип сучасного бандана. Фарба автоматично закріплюється при кип’ятінні. 

Практична частина. Практичне опанування техніко-технологічних 

особливостей вузлового батика: правильне складання тканини, композиція, 

розміщення малюнку, підбір кольорової гамми. Фарбування тканини для одягу. 

Матеріали та інструменти. Тканина, нитки, ножиці, електрична плитка, 

каструля, анілінові барвники. 

Зоровий ряд. Зразки, ілюстрації, одяг виконаний в техніці бандан. 

 

6. Техніки «по-сухому» та «по-мокрому» – спільне й відмінне (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями використання вологої 

та сухої основи. Поняття про те, що волога основа дає м’які кольорові ефекти, а 

суха ґрунтована — імітує папір. 

Практична частина. Виконання робіт у техніках «по-сухому» та «по-

мокрому». Правильне натягування тканини на підрамник. Ґрунтування сольовим 

або желатинним розчином, що надає фону міцності, гладкості та дозволяє уникнути 

розтікання фарб. В цих техніках можна виконувати графічні роботи. 

Матеріали та інструменти. Підрамник, тканина, пензлі, анілінові барвники, 

сіль, желатин.  

Зоровий ряд. Ілюстрації, роботи майстрів. 

 

7. Вільний розпис тканини – техніка необмеженого кольору та дитячої 

уяви (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з технікою вільного розпису тканини. 

Технологічні особливості та естетичні функції батика знаходяться між собою у 

складній відповідності. Вільний розпис дозволяє фарбам вільно розтікатися по 

тканині, виконувати м’які переходи кольорів та фон. 

Практична частина. Вільний розпис тканини, без застосування резервуючої 

сполуки. Використання теплої і холодної гамми.  

Матеріали і інструменти. Підрамники, тканина, пензлі, анілінові барвники. 

Зоровий ряд. Роботи учнів попередніх років, ілюстрації. 

 

8. Підсумок (2 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд та аналіз робіт, виконаних протягом року.  

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вимоги до рівня досягнень учнів: 



Учні мають знати: 

 характерні особливості унікального виду декоративно-ужиткового мистецтва – 

батику, його історію, розвиток і роль у житті людини; 

 Особливості різних видів, технік, прийомів мистецтва художнього розпису 

тканини; 

 виражальні засоби мистецтва художнього розпису;  

 Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів батику; 

 застосовувати різні прийоми, техніки, палітру виражальних засобів художнього 

розпису при створенні власної творчої роботи; 

 відчувати колір, матеріал; 

 працювати з різними художніми матеріалами і приладдям. 

Учні мають набути досвіду: 

 роботи у різних техніках батику (холодний, гарячий, техніка бандан, вільний 

розпис); 

 застосування палітри виражальних засобів при створення робіт з художнього 

розпису; 

 створення власних творчих робіт; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь у 

виставках та конкурсах, створення робіт для традиційних Благодійних аукціонів 

Рівненського Палацу дітей та молоді. 
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МАЙСТЕРНЯ «СОЛОМОПЛЕТІННЯ»  

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 1 рік навчання. 

Автор: Андрєєва О. С. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

У наші дні традиції українського соломоплетіння знаходять своє нове 

виявлення. Народні майстри збагачують їх новими техніками, прийомами та 

художніми образами, створюючи з соломи високохудожні вироби. Оригінальність 

соломи як природного матеріалу дає можливість дітям утілювати 

найрізноманітніші творчі задуми й конструктивні рішення. При постійному 

спілкуванні з природою, під час роботи з природним матеріалом у дітей 

пробуджуються естетичні почуття, розвивається художній смак, формуються 

трудові навички. Робота з природним матеріалом розвиває посидючість, терпіння, 

наполегливість, залучає дітей до цікавого й самобутнього виду українського 

декоративно-прикладного мистецтва — плетіння з соломи. Пропонована навчальна 

програма майстерні «Соломоплетіння» реалізується у Школі образотворчого 

мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді і побудована на основі 

авторської програми «Соломоплетіння» (Програми шкіл допрофесійної підготовки 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді / відп. за вип. Кириленко С. В.; М-во 

освіти і науки України; Наук.-метод. центр серед. освіти; Рівнен. міськ. Палац дітей 

та молоді. – Рівне: Волин. обереги. – 2000. – 420 с.). Навчальна програма пройшла 

апробацію, яка засвідчила її високу ефективність у досягненні прогнозованих 

результатів. Програма побудована на основі особистісно-орієнтованого та 

діяльнісного підходів. 

Метою навчальної програми «Соломоплетіння» є створення умов для 

творчого розвитку дітей шляхом вивчення особливостей соломоплетіння, 

формування художніх компетентностей, оволодіння художньо-практичною 

діяльністю, розвиток сенсорної моторики, художньо-образного мислення та 

образної оцінки світу. 

Завдання навчальної програми: 

 ознайомити з українськими народними ремеслами і промислами, традиціями 

мистецтва соломоплетіння; 

 сприяти накопиченню теоретичних знань і творчих навичок з основ 

соломоплетіння; 

 сформувати систему умінь застосовувати різні прийоми, способи, 

соломоплетіння у відтворенні художньої форми; 

 дати практичні навички роботи з різними матеріалами, інструментами і 

приладдям, виготовлення власних виробів. 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів митців 

декоративно-ужиткового народного мистецтва, явищ художньої культури; 



 виховати бережливе ставлення до довкілля, природи, цінування прекрасного. 

 виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій; 

 розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний 

стиль роботи; 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

Навчальна програма розрахована на дітей віком 10-14 років, на 1 рік навчання, 

72 години, по 2 години на тиждень.  

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять, 

екскурсій, участь у конкурсах та виставках. Зміст запропонованої програми 

спрямований не лише на формування трудових навичок, творчих здібностей, а й на 

духовне виховання особистості, розвиток емоційної чуттєвості й активної життєвої 

позиції учнів. Основою змісту теоретичних занять є вступні бесіди про зміст і 

завдання роботи. На практичних заняттях діти вивчають та опановують матеріали, 

інструменти і приладдя, отримують навики виготовлення виробів з соломи. Як 

результат роботи над змістом програми учні повинні виконати творчі роботи.  

Навчально-виховний процес здійснюється на основі особистісно-

орієнтованого навчання і виховання. Під час занять застосовуються як традиційні, 

так і інноваційні технології. Вихованці вивчають традиційні техніки плетіння з 

природних матеріалів, а також створюють іграшки з використанням сучасних 

прийомів соломоплетіння на основі традиційних. Програмою передбачено 

вивчення обрядів, пов’язаних з виготовленням солом’яних виробів.  

Формами контролю за результативністю навчання є виконання творчих робіт, 

участь в конкурсах, виставках.  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ. Ознайомлення з мистецтвом 

соломоплетіння 

2 2 - 

 

2 Історія промислу 2 2 - 

3 Мандрівка в природу — заготівля 

сировини 

4 - 4 

4 Обробка, сортування і зберігання 

соломи 

2 - 2 

 

5 Види і способи плетіння з соломки 2 - 2 

6 Підготовка соломи для прямого 

плетіння 

6 1 5 

7 Пряме «полотняне» переплетіння 6 1 5 

8 Готуємось до Різдвяних свят. 

Новорічна символіка. Різдвяні 

павуки 

4 1 3 



9 Екскурсія в музей, ознайомлення з 

Поліським побутом кінця ХІХ — 

поч. ХХ ст. 

2 2 - 

 

10 Плескате плетіння — основа для 

виготовлення прошивних виробів 

6 1 5 

11 Спіральне плетіння — один з 

найдавніших способів плетіння 

6 1 5 

12 Готуємось святкувати Великдень 4 1 3 

13 Народна іграшка — солом’яна 

скульптура 

8 1 7 

14 Декоративне оформлення виробів із 

соломки 

4 1 3 

15 Об’ємне плетіння. Застосування 

його в грошових виробах 

6 1 5 

16 Прикрасимо свій дім. Сучасні зразки 

соломоплетіння 

6 1 5 

17 Підсумок 2 2 - 

Всього 72 18 54 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

 

 

Теоретична частина. Уявлення про народне мистецтво соломоплетіння як 

складову частину духовної культури українського народу. Ознайомлення з 

мистецтвом соломоплетіння, матеріалами, інструментами і приладдям. Вироби з 

соломи як складова частина декоративно-прикладного мистецтва. Програма, зміст 

роботи та завдання на рік. Внутрішній розпорядок, розподіл робочих місць. 

Інструктаж з техніки безпеки. 

 

2. Історія промислу (2 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з історією плетіння з природного 

матеріалу. Виникнення плетіння, його розвиток і вдосконалення. Основні відомості 

з історії соломоплетіння, сучасний стан соломоплетіння на Поліссі та Волині. 

Ознайомлення з матеріалами, інструментами і приладдям для плетіння, видами 

солом’яних виробів, їх особливостями та призначенням. 

 

3. Мандрівка на природу — заготівля сировини (4 год.) 

 

Практична частина. Ознайомлення з особливостями та термінами заготівлі, 

сортування й зберігання соломи. Заготівля сировини для соломоплетіння, її 

обробка, сортування і та підготовка до зберігання. Заготівля соломи. 



Обмолочування колосків. Обробка соломи (видалення вузликів, очищення від 

листя), сортування соломки по довжині і товщині.  

 

4. Обробка, сортування і зберігання соломи (2 год.). 

 

 

Практична частина. Практична демонстрація підготовки соломи. Показ 

процесу відбору, замочування, зв’язування соломи. Практична робота дітей. 

Нарізання, очищення, підбір та замочування соломи. Підготовка соломи для 

виготовлення крил птаха, добір соломи за товщиною та довжиною. 

 

5. Види і способи плетіння з соломи (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з різноманітними видами способами 

плетіння, а також особливостями виготовлення з соломи іграшок, картин, прикрас, 

інкрустації по дереву, металу. 

 

 

6. Підготовка соломи для прямого плетіння (6 год.) 

 

Теоретична частина. Розповідь з практичною демонстрацією основних 

етапів підготовки соломи до прямого плетіння. 

Практична частина. Відбір, замочування, розщеплення, розгладжування по 

ширині стрічки. Практична робота дітей. 

 

7. Пряме «полотняне» переплетіння (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з практичним показом з технологією 

прямого плетіння, співставлення його з полотняним переплетенням. Звернути 

увагу. Декоративний ефект світлотіньової гри прямого плетіння, що підкреслює 

його малюнок і фактуру. Різне сприйняття оком при певному напрямку світла 

вертикальних та горизонтальних соломин. 

Практична частина. Плетіння способом прямого переплетіння, Кріплення 

поздовжніх стрічок до паперу, переплетення поперечними стрічками через одну 

(дві, по діагоналі та ін.). Робота дітей. Індивідуальна допомога. Аналіз робіт. 

 

8. Готуємось до Різдвяних свят. Новорічна символіка. Різдвяні павуки. (4 

год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з новорічною та різдвяною символікою. 

Поняття про різдвяні обряди та символіку. Оздоблення Дідуха та декоративне 

оформлення «павуків». 

Практична частина. Виготовлення солом’яних «павуків». 

 

9. Екскурсія в музей, ознайомлення з поліським побутом кінця ХІХ — 

поч. ХХ ст. (26 год.) 



 

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з плетеними виробами, 

виконаними в техніці, притаманній нашому регіону. Розповідь про поліські вироби 

із соломи. Способи соломоплетіння на території нашої області. Замальовки 

предметів, виконаних в техніці найбільш притаманній для Полісся (спіральне і 

плоске плетіння). Деталі чоловічого нарядного вбрання, виконані із соломи та лика. 

 

10. Плескате плетіння — основа для виготовлення прошивних виробів (6 

год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з плескатими плетінками як основою 

для прошивних виробів. Техніка плескатих стрічок і нарощування соломи. 

Дотримання правильних вимог під час нарощування соломки при виплітанні 

стрічки. Техніка прасування плетінки. Зшивання плескатих плетінок.  

Практична частина. Групове та індивідуальне навчання техніки  плетення 

плескатих стрічок і нарощування соломи. Плетення плескатих плетінок з 4, 5 і 7 

соломин для подальшого застосування у прошивних виробах. Прасування 

плетінки. Зшивання кошичків напівсферичної форми. Індивідуальна робота дітей. 

Аналіз виконаних робіт. 

 

11. Спіральне плетіння — один з найдавніших способів плетіння (6 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями та технологією 

спірального плетіння. Переваги виробів, виконаних в техніці спірального плетіння: 

міцність, можливість використання в домашньому господарстві, для зберігання 

продуктів (сухофруктів, круп, зерна і т.п.). 

Практична частина. Групове та індивідуальне навчання техніці спірального 

плетіння. Виплітання площини. Дотримання однакової товщини витка, міцне 

затягування шнурком (шпагатом) чи лозовою стрічкою, надання задуманої форми, 

поступове нарощення соломи.  

 

12. Готуємось святкувати Великдень (4 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з Великодньою символікою (крашанки, 

дряпанки, писанки, мальованки). Крашанка — символ народження весняного сонця. 

Рушник як обов’язковий атрибут Пасхи, а також його роль в житті українського 

народу, сім’ї, людини. Світ в німбі рушника. Легенди та повір’я. 

Практична частина. Оформлення крашанок аплікацією із соломки 

(інкрустація). Складання рослинного та геометричного характеру. Використання 

кольорової соломки. Аплікація із соломки різних кольорів, відтінків. Кошики для 

пасхальних яєць. 

 

 

10. Підсумок (1 год.) 

 

Перегляд та аналіз робіт, виконаних протягом року. Оцінювання робіт. 



 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

 

Учні мають знати: 

 характерні особливості традиційного виду декоративно-ужиткового мистецтва 

– плетіння з природного матеріалу; 

 теоретичні відомості про народні ремесла і промисли України; 

 обрядову атрибутику народних свят; 

 різні види, техніки, прийоми та способи соломоплетіння та особливості їх 

застосування; 

 історію соломоплетіння, особливості сучасного стану плетіння з природного 

матеріалу в Західному регіоні України;  

 особливості заготівлі, обробки та зберігання матеріалу для соломоплетіння; 

 творчість відомих майстрів соломоплетіння. 

 

Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів соломоплетіння; 

 застосовувати різні способи, техніки та прийоми плетіння з природного 

матеріалу при створенні власної творчої роботи; 

 працювати з різними матеріалами, інструментами і приладдям, застосовувати 

особливості заготівлі, обробки та зберігання матеріалу для соломо плетіння у 

практичній діяльності. 

 виконувати найпростіші прийоми соломоплетіння; 

 виконувати прийоми прямого та плоского плетіння; 

 виконувати найпростіші плетінки з різної кількості соломин; 

 виготовляти традиційні іграшки із соломки; 

 

Учні мають набути досвіду: 

 роботи у різних техніках та прийомах художньої вишивки, способи вишивки 

при створенні власної творчої роботи; 

 застосування палітри виражальних засобів при створення робіт з художньої 

вишивки; 

 створення власних творчих робіт з природного матеріал;. 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва та соціально-творчої активності 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь у 

виставках та конкурсах. 
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МАЙСТЕРНЯ «МЕРЕЖИВОПЛЕТІННЯ»  

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для Школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 1 рік навчання. 

Автор: Каландюк Л. М. – педагог Школи образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

Програмою передбачено ознайомлення учнів з одним із найдавніших і 

найпоширеніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – мереживоплетінням. 

Пройшовши через віки, в’язання гачком дійшло до наших днів, отримало 

величезний розвиток і займає не останнє місце серед видів декоративно-

ужиткового мистецтва. Сьогодні в’язання гачком проходить новий етап 

популярності, а ручна робота цінується і в Україні, і в усьому світі. Робота з 

виготовлення мережива пробуджує естетичні почуття, розвиває просторову уяву, 

художній смак, посидючість, наполегливість, терпіння, залучає учнів до цікавого 

оригінального вирішення творчих завдань, прищеплює любов до праці. 

Завдяки закладеним у мереживоплетінні винятковим орнаментальним 

властивостям та порівняно простим технікам виконання, воно дає можливість 

максимально виявляти власну творчу фантазію. Саме тому вивчення техніко-

технологічних особливостей мереживоплетіння є важливою частиною реалізації 

художньо-естетичного напряму позашкільної освіти, а також невід’ємною 

складовою комплексу предметів декоративно-прикладного напряму в школах 

художньо-естетичного циклу. Вивчення мереживоплетіння в позашкільних 

навчальних закладах актуальне і з огляду на те, що сьогодні художньо-естетична 

освіта покликана сприяти засвоєнню учнями національного культурно-

мистецького досвіду, а також формувати можливості для активної участі молодого 

покоління в художньо-комунікативних процесах сучасного суспільства. 

Головною метою навчальної програми «Мереживоплетіння» є створення 

умов для розвитку художньо-творчого потенціалу дитини шляхом вивчення історії, 

регіональних традицій, різноманітних технік та технологічних особливостей 

мереживоплетіння, а також забезпечення наступності у підготовці дітей в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва в Школі образотворчого мистецтва.  

Завдання програми:  

 сформувати систему знань про унікальний вид українського декоративно-

прикладного мистецтва – мереживоплетіння; 

 розвинути соціально-творчу активність й естетичне ставлення до творів 

декоративно-ужиткового та народного мистецтва, явищ української художньої 

культури; 

 сприяти накопиченню теоретичних знань і творчих навичок з основ 

мереживоплетіння; 



 сформувати систему умінь застосовувати різні прийоми мереживоплетіння, 

палітру виражальних засобів, техніки способи мереживоплетіння у відтворенні 

орнаментально-художньої форми; 

 виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій; 

 сформувати художні здібності, здатність до творчості та потребу творчої 

діяльності в галузі мереживоплетіння; 

 сформувати практичні навички роботи з різними матеріалами і приладдям. 

 сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва та професійному 

самовизначенню. 

Навчальна програма реалізується у Школі образотворчого мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей і розрахована на вихованців віком 10-14 років, 

1 рік навчання, 72 години, по 2 години на тиждень.  

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять, 

екскурсій, участь у конкурсах та виставках. Основою теоретичної частини є бесіди 

з історії розвитку мереживоплетіння, послідовності та технології виготовлення 

мереживних взірців. Особлива увага приділяється знайомству з регіональним 

народним мистецтвом Волині та Полісся, вивченню та відродженню національних 

традицій волинського побуту, а саме втіленню в життя старих зразків прошв, зубців 

місцевого регіону. Проводиться творча робота із збереження та складання нових 

взірців і застосування народних мотивів у сучасному одязі, повсякденному 

інтер'єрі. Вивчення технології виготовлення виробів, в’язаних гачком, 

передбачається через проектно-технологічну діяльність. У процесі практичної 

діяльності діти оволодівають технікою мереживоплетіння, вдосконалюють її, 

опановуючи нові прийоми. На заняттях учні знайомляться з прийомами в'язання 

гачком, умовними позначеннями на схемах зразків. Виконують вправи за наданими 

схемами, змальовують та виконують взірці поліських мотивів, а також створюють 

самостійно власні зразки. На практичних заняттях засвоюється пров'язування 

стовпчиків різноманітної будови, іде ознайомлення з ажурними, фоновими та 

філейними узорами, опановується техніка пров'язування різних мотивів. Програма 

передбачає також створення самостійних творчих робіт. У процесі навчання діти 

також знайомляться з традиціями та особливостями українського одягу, вивчають 

народний костюм Полісся. Активному засвоєнню матеріалу і розвитку естетичної 

культури сприяє використання якісного візуального ряду на заняттях, вивчення 

старовинних мереживних зразків, відвідування виставок в музеях і галереях міста, 

участь у виставках Палацу дітей та молоді, міських та обласних виставках.  

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: 

науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, 

послідовність і поступовість викладення матеріалу.  

Протягом навчання проводиться діагностика успішності реалізації програми 

шляхом здійснення тематичного та підсумкового контролю знань, що спрямований 

на перевірку вміння застосовувати набуті учнями знання. Формами контролю за 

результативністю навчання є підсумкові заняття, виконання творчих робіт, участь 

в конкурсах, виставках. Підсумковий контроль проводиться в кінці І та ІІ семестру 

під час загального перегляду учнівських робіт Школи образотворчого мистецтва. 

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

№  

п/п 
Зміст 

Кількість годин 
Всього теоретичні практичні 

1 Вступ 1 1 - 

2 Виконання основних елементів 

мереживоплетіння 
4 

- 4 

3 Пров'язування стовпчиків 

різноманітної будови 
8 

- 8 

4 Записування візерунків 8 - 8 

5 Виконання робіт 5 - 5 

6 Народна символіка та орнаментика у 

виробах 
5 

1 4 

7 Історія розвитку трикотажного 

виробництва. Обробка трикотажу 
6 

1 5 

8 Елементи орнаментальної символіки 
6 

1 5 

9 Відродження та вивчення 

національних традицій волинського 

побуту 

4 

 

- 

 

4 

10 Орнаментальні мотиви візерунків 
8 

- 8 

11 Філейні оздоби в суцільній 

композиції 
8 

- 8 

12 Візерункові мотиви як елементи 

символіки стародавніх вірувань 
8 

- 8 

13. Підсумок  
1 

1 - 

Всього 72 5 67 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з історією розвитку та основами 

художнього в’язання, з інструментами праці, пряжею. Поняття про регіональні 

стильові особливості мереживоплетіння в Україні. Техніка безпеки. 

Зоровий ряд. Репродукції, творчі роботи педагога, дитячі роботи з фондів 

Школи образотворчого мистецтва. 

 

2. Виконання основних елементів мереживоплетіння (4 год.) 



 

Практична частина. Основні елементи мереживоплетіння. Техніко-

технологічні особливості, правильне положення рук і пальців під час роботи. 

Пров'язування основних елементів мереживоплетіння.  

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки № 10, ірис. 

Зоровий ряд. Зразки, творчі роботи педагога, дитячі роботи з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

3. Пров'язування стовпчиків різноманітної будови (8 год.) 

 

Практична частина. Оволодіння технікою пров'язування стовпчиків 

різноманітної будови: стовпчик без накиду, стовпчик з накидом в один, два, три 

прийоми, кілька стовпчиків з однією вершиною, пишний стовпчик, глуха петля, 

дужки з повітряних петель, кільце, піко. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Зразки, творчі роботи педагога, дитячі роботи з фондів Школи 

образотворчого мистецтва. 

 

4. Записування візерунків (8 год.) 

 

Практична частина. Користування текстовим записом та умовними 

знаками. Записування візерунків текстово та умовними знаками за схемами. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки, зошит, олівець. 

Зоровий ряд. Відбірка літератури з текстовим записом візерунків та умовними 

знаками. 

 

5. Виконання робіт (5 год.) 

 

Практична частина. Самостійна робота учнів. Виконання зразків у формі 

кола, квадрата. Виконання прихватки. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки, зошит, олівець. 

Зоровий ряд. Приклади дитячих робіт попередніх років. 

 

6. Народна символіка та орнаментика у виробах (5 год.) 

 

Теоретична частина. Ознайомлення з символікою, орнаментом у виробі та 

вишивкою. 

Практична частина. Пров'язування візерункового полотна. Виконання 

орнаменту у виробі. Вишиті в'язані вироби.  

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки, голка. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, дитячі роботи з фондів Школи образотворчого 

мистецтва. 

 

 

7. Історія розвитку трикотажного виробництва. Обробка трикотажу (6 

год.) 



Теоретична частина. Історія розвитку трикотажного виробництва та 

обробки трикотажу. 

Практична частина. Пров'язування зразків за схемами. Виконання ґудзиків, 

тасьми. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, дитячі роботи з фондів Школи образотворчого 

мистецтва. 

Кількість годин – 6. 

 

8. Елементи орнаментальної символіки (6 год.) 

 

Теоретична частина. Знайомство з основами ажурного в'язання. 

Практична частина. Пров'язування зразків за схемами. Виготовлення 

комірця. Обробка декоративних виробів. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, приклади дитячих робіт попередніх років. 

Кількість годин – 6. 

 

9. Відродження та вивчення національних традицій волинського 

побуту(4 год.) 

 

Практична частина. Знайомство з народним костюмом Полісся, специфікою 

традицій українського одягу.Детальне вивчення костюма Полісся. 

Матеріали та інструменти. Тканина, нитки. 

Зоровий ряд. Підбірка листівок «Український костюм Полісся». 

 

 

10. Орнаментальні мотиви візерунків (8 год.) 

 

Практична частина. Ознайомлення з горизонтальним візерунком, 

накладкою. Пров'язування зразків горизонтального візерунка. Обв'язування вирізу 

під прямим кутом. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, старовинні зразки виробів. 

 

11. Філейні оздоби в суцільній композиції (8 год.) 

 

Практична частина. Знайомство з філейними візерунками, прошивкою, 

квадратом. Вив'язування філейного квадрату прошиву, оздоблювальної прошивки. 

Об'єднання орнаментальних квадратів у суцільну композицію. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків, зразки виробів із фондів музею. 

 

 

12. Візерункові мотиви як елементи символіки стародавніх вірувань (8 

год.) 



 

Практична частина. Знайомство з ажурним, горизонтальним, 

оздоблювальним мотивом. Пров'язування ажурного, горизонтального мотиву, 

оздоблювального квадрату. Мотив для оздоблювального краю. 

Матеріали та інструменти. Гачок, нитки. 

Зоровий ряд. Схеми візерунків. Зразки виробів виставкових робіт, зразки 

виробів «із бабусиної скрині». 

 

13. Підсумок (1 год.) 

 

Теоретична частина. Перегляд, аналіз та оцінювання робіт, виконаних 

протягом року.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вимоги до рівня досягнень учнів: 

Учні мають знати: 

 теоретичні основи та характерні особливості мереживоплетіння як виду 

українського декоративно-прикладного мистецтва; 

 різні види, техніки, прийоми та способи мереживоплетіння та особливості їх 

застосування; 

 палітру виражальних засобів мереживоплетіння;  

 Учні мають вміти: 

 здійснювати емоційно-осмислене сприймання творів мереживоплетіння; 

 застосовувати різні техніки, способи та прийоми мереживоплетіння, палітру 

виражальних засобів при створенні власної творчої роботи; 

 працювати з різними матеріалами і приладдям. 

 Учні мають набути досвіду: 

 виконання робіт у різних техніках плетіння гачком; 

 створення власних творчих робіт з художньої вишивки; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва; 

 соціально-творчої активності. 

Формою демонстрації досягнень учнів є навчальні та творчі роботи, участь 

у виставках та конкурсах, створення робіт для традиційних виставок та 

традиційних Благодійних аукціонів Рівненського Палацу дітей та молоді, показів 

моделей майстерні «Мереживоплетіння». 
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