
Управління освіти Святошинської районної у 

м. Києві державної адміністрації 

Центр позашкільної роботи 

Святошинського району міста Києва 

 

 

 

 

 

            ПОРТФОЛІО 

      Гришук Надії Володимирівни 

 

 

 

 

                                               Керівника творчого об’єднання 

                                                       «Майстерня «Забава»» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Творче кредо 

    « Ми повинні думати про те, що ми 

вкладаємо в душу людини… Вірте в 

талант і сили кожного учня. »  

В. Сухомлинський. 

Стаж 21 рік. 

 

 



ПРОГРАМА ГУРТКА 

ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА «ВЕРНІСАЖ» 

Адресат програми вихованці від 7 до 18 років. 

Рівні навчання: початковий, основний і вищій рівні 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

В умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості, 

розвиток її найдієвіших сил і можливостей. Одним із важливих 

параметрів повноцінного та гармонійного зростання особистості є її 

здатність творити. Розвиток цього творчого потенціалу покладається як 

на шкільну так і на позашкільну освіту. Універсальними у вирішенні 

завдань художнього й особистісного розвитку дітей, громадського та 

духовного становлення підростаючого покоління є заняття з 

образотворчого мистецтва. Це зумовлено тим, що вже у ранньому віці 

образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і 

емоційнозахоплюючих форм творчості дитини.  

У процесі малювання, ліплення та конструювання вихованці набувають 

активності, самостійності й ініціативності, у них виховуються товариські 

відносини, почуття взаємодопомоги та взаємоповаги.  

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами 

студії образотворчого мистецтва. Основні завдання полягають у 

формуванні таких компетентностей:  

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, 

які стосуються образотворчого мистецтва. 

 2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками живопису, графіки, 

конструювання, скульптури, декоративного мистецтва 

 



           3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей: 

спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, 

художньообразного сприйняття побаченого та його творчого 

відображення засобами мистецтва, варіативності та асоціативності.  

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого 

ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування 

естетичного смаку; популяризації народних промислів.  

Програма розрахована на роботу з дітьми віком від 5 до 18 років. Заняття 

проводяться двічі на тиждень, загальною кількістю 6 год.  

Програма інтегрує знання гуртківців з образотворчого мистецтва, 

народознавства, креслення.  

Основною формою навчання образотворчому мистецтву дітей у групах 

початкового рівня є гра, під час якої відбувається поступовий перехід від 

простих до складніших видів творчості 

У цьому віці учні займаються малюванням, ліпленням, аплікацією, 

конструюванням.  

Виконання малюнків кольоровими олівцями — одне з найулюбленіших 

занять дітей, яке сприяє розвитку їхньої фантазії та творчої активності. 

Творча робота, що виконується кольоровими олівцями, має свої 

особливості. Спочатку зображення вимальовується за допомогою лінії, а 

потім заштриховується. Така послідовність сприяє розвитку 

аналітичного мислення дитини. Крім того, лінійні контури допомагають 

у розфарбуванні об'єкту олівцем, ясно вказуючи на межі окремих частин. 

Під час малювання можна також використовувати м'який матеріал: 

вугілля, сангіну, пастель. Ці матеріали дозволяють зосередити увагу 

вихованців на формі та фактурі зображення.  



Використання фарб має велике значення для розвитку в учнів почуття 

кольору та форми, оскільки фарбами краще передавати кольорове 

розмаїття\ 

навколишнього світу. Виконання подібного завдання олівцем набагато 

складніше, бо це потребує розвинутих технічних навичок.  

На уроках ліплення використовується м'який пластичний матеріал 

(пластилін або глина), який легко піддається дитячій руці. Діти 

виконують роботу на площині та в об'ємі за гнучкою методикою: 

спочатку вивчають прості, а потім створюють складні форми. Заняття 

аплікацією — це знайомство з матеріалами різних видів, вивчення 

законів композиції. Виконання аплікаційних зображень дає дітям 

можливість оволодіти навичками роботи з ножицями, прийомами 

клеєння тощо.  

Метою завдань з конструювання є розвиток художньо-творчого 

мислення й творчої фантазії вихованців. Діти вчаться виготовляти 

оригамі з домальовкою, ялинкові прикраси, сувеніри, вітальні картки та 

ін.  

Художньо-творча активність дітей спрямована не лише на відтворення 

художнього образу, але й на обговорення малюнка. Основою 

спілкування між педагогом і дитиною є діалог. Уроки малювання 

чергуються з уроками ліплення, аплікації та конструювання; в їхню 

структуру включаються рухливі паузи, вправи, що сприяють зняттю 

м'язової напруги руки, тулуба, покращують позитивний емоційний стан 

дитини.  

На заняттях основного рівня завдання педагога полягає в тому, щоб 

найбільш ефективно розвинути творчі здібності учнів, забезпечити 

формування у них практичних навичок образотворення.  

Відомі педагоги А. А. Левін, А. А. Мелік-Пашаєв, 3. Н. Новлянська 

наголошують, що для того, щоб продукт дитячої творчості набув статусу 



витвору мистецтва або вважався технічною новацією, щоб акт творчості 

стався у повному, соціальному значенні слова, дорослий повинен 

перебрати на себе функцію відсутнього у дитини «внутрішнього 

критика». Маючи необхідні знання, художній смак, він не лише відхиляє 

невдале, а й обирає серед багатьох варіантів той, який має технічну або 

художню цінність. Дитячий твір необхідно сприймати таким, яким він є, 

не додаючи до нього жодного власного штриха. Педагог лише визначає, 

що одна з дитячих робіт заслуговує на увагу а інша не зовсім досконала 

з тих чи інших причин. У жодному разі не можна протиставляти за 

ступенем «талановитості» роботи однолітків. Негативне суперництво 

всередині дитячого колективу неприпустиме та згубне, адже воно робить 

небезкорисливими мотиви дитячої творчої діяльності.  

Педагог має спрямувати свої зусилля на формування у гуртківців 

особистої пізнавальної активності шляхом досягнення позитивних 

емоцій, вольових якостей, самодисципліни та самооцінки. Остання в 

свою чергу впливає на формування самоповаги та упевненості дитини в 

собі; формування демократичного ставлення до процесу навчання, 

вміння вихованців висловлювати свою точку зору, розвиток 

усвідомлення ними важливості та корисності виконаної роботи. 

Важливим етапом навчання основного рівня є вивчення дітьми видів, 

жанрів і специфіки художнього образу, знайомство їх із синтезом 

мистецтв і засобами художньої виразності, засвоєння різноманітних 

технічних прийомів створення художніх робіт.  

Учні опановують ускладнення палітри кольорів, створення загальної 

гами творчої роботи та передавання фактури предметів різними 

засобами. Педагогові слід докласти зусиль, аби його вихованці засвоїли 

основні положення образотворчої грамоти. Колір на картині й колір у 

природі — дві різні речі. Невідповідність діапазону кольорів природи і 

палітри художника змушують його не копіювати, а зображувати. Від 



того мистецтво живопису поєднує у собі пізнання про дійсність, а не її 

копію, а зображення не є повторенням побаченого, а образом. У зв'язку 

з цим художник завжди виконує переведення нескінченої кількості 

кольорових гармоній природи на обмежений набір фарб, а об'ємно-

просторове життя кольору — на суму кольорових плям на площині. 

Разом із вирішенням колористичних завдань діти засвоюють 

композиційні прийоми та способи композиційної організації площини, 

вивчають закони перспективи. Під час занять із вихованцями 

використовуються різні методи. Наприклад, 

 

 

правильному зображенню форми, кольору та розташування предмета у 

площині картини передує його детальне вивчення.  

Малюнок може бути виконаний учнями згідно з власною фантазією. Під 

час такої роботи значна увага має приділятися створенню композиції. 

Спочатку юний художник придумує ескіз, який має висловити його 

задум. Потім зображення переноситься на аркуш більшого розміру, де 

предмети або об'єкти зображуються ретельніше. Робота фарбами 

починається з розробки форми або контрформи.  

На заняттях слід використовуються зразки, особливо коли ведуться 

декоративні та дизайнерські роботи, а тому метою завдання стає 

засвоєння різноманітних прийомів.  

Ще одним методом роботи з дітьми цієї вікової категорії є імпровізація, 

яка заохочує вихованців. Протягом перших трьох років навчання на 

основному рівні проводяться заняття за однією темою, але з різним 

програмним змістом для дітей кожної вікової категорії. Вищий рівень 

передбачає засвоєння таких головних тем: простір, об'єм, форма, колір і 

закони композиції. Значна частина занять присвячується використанню 

кольору, як засобу гармонізації форми та художньої виразності.  



Велика увага приділяється засвоєнню поняття про специфіку 

декоративного образу, про декор, як засіб збагачення форми й 

композиційної організації образотворчої поверхні та створення 

декоративних композицій. На заняттях живописом вихованці працюють 

у жанрах натюрморту, пейзажу та портрету Така робота вимагає знання 

основних законів зображення: вибору точки зору, врахування явищ 

лінійної перспективи, дотримання колористичної єдності зображення, 

відтворення особливостей будови окремих складових частин композиції, 

взаємозв'язок частин і цілого.  

На заняттях із малюнка вивчаються правила перспективи, передавання 

форми й пропорцій, прийоми зображення світлотіні. Роботи 

виконуються у 

 

графічній техніці за допомогою штриха, лінії, плями, крапки. Значна 

частина занять відводиться малюванню людини і тварин, вивченню 

їхньої будови та зовнішнім особливостям.  

Студійцям пропонуються завдання на створення одно- та 

багатофігурних композицій, малювання людей і тварин у русі.  

На основі набутих знань із живопису та малюнка студійці вивчають 

декоративно-прикладне мистецтво. Вони знайомляться з народною 

творчістю та освоюють прийоми роботи народних майстрів, виконують 

розписи тканини у техніці батика та займаються писанкарством. 

Обов'язковою є робота на пленері — малювання тварин і рослин із 

натури, відтворення стану природи у пейзажах і натюрмортах.  

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно 

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651. 



 Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити зміни 

та доповнення до її змісту, враховуючи умови. Кількість годин та їхній 

розподіл за темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу 

може сам визначати доцільність такого розподілу і вносити до програми 

відповідні корективи. 

 

 

                                         

                             Початковий рівень 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

усьог

о 

теоретич

ні 

заняття  

практич

ні 

заняття 

1

. 

Вступне 

заняття 

2 2 _ 

2

. 

Малювання 48 8 40 

3

. 

Ліплення 20 2 18 

4

. 

Аплікація 20 2 18 

5

. 

Конструюван

ня 

20 2 18 

6

. 

Екскурсії, 

конкурси, 

свята, 

виставки 

12 _ 12 



7

. 

Підсумкове 

заняття 

2 2 _ 

 Разом 144 20 124 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

                               Вступне заняття (2 год)  

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік. Правила 

поведінки в колективі. Організаційні питання. Прилади та матеріали для 

малювання (кольорові олівці, пастель, воскова крейда, крейда, гуаш, 

фломастери, пензлі, папір). 

                                  Малювання (48 год) 

 Урок-бесіда «Кольоровий світ». Мистецтво малювання. Кольори, які 

оточують нас. Основні кольори. Порівняльний аналіз кольорів. 

Можливості та символіка кольору. Симетрія як засіб гармонізації форми. 

Узгодження силуетної форми і декору. Можливості силуетних 

геометричних форм. Коло. Види ліній, їхні напрямки. Розташування 

зображень предметів на аркуші. Види декоративного мистецтва. 

Розташування різних орнаментальних елементів на площині. Прийоми 

зображення простих форм. Поняття про формат і раціональне 

заповнення його зображенням. Практична робота: ⎯ малювання звірів, 

птахів, риб і комах: ведмедик, смугастий кіт, курчатко, черепаха, 

кольорові риби, павучок, кольорові метелики тощо; ⎯ малювання дерев, 

квітів та інших рослин: ялинка, кольорові листочки з різних дерев, 

самоцвіт-семицвіт, травичка, гриби тощо; ⎯ малювання окремих об'єктів 

і явищ: будиночок для гнома, веселка, зірочки на небі, сніжинки, 

повітряні кульки тощо; ⎯ малювання овочів і фруктів: вишеньки, морква, 

огірок, помідор, яблуко тощо; ⎯ декоративне малювання: розмальовки 

глечика, яйця, розпис тарілки, прикрашення килимка та рушника тощо.  



                                                Ліплення (40 год)  

Урок-бесіда «В майстерні у скульптора». Матеріали для ліплення: 

пластилін, глина. Формування навиків модифікації (видозміни) форм. 

Передавання основного характеру об'ємної форми. Формування навиків 

відтворення предметів простої форми. Предмети складної форми. 

Порівняльний характер форм і розмірів та їхніх складових частин. 

Формування навичок відтворення предметів різних розмірів. Практична 

робота: ⎯ ліплення посуду: барильце, глечик, куманець, тарілка, чашка 

тощо; ⎯ ліплення овочів і фруктів: буряк, виноград, груша, капуста, 

яблуко тощо; ⎯ ліплення звірів, птахів, риб та інших тварин: ведмедик, 

зайчик, собачка, скалярія, ящірка тощо; ⎯ ліплення дерев та квітів: 

береза, яблуня, конвалія, пролісок, троянда тощо. 4. Аплікація (20 год) 

Вивчення прийомів вирізування та склеювання. Формування навиків 

роботи з ножицями. Композиційно правильне розташування об'єктів на 

аркуші. 

Практична робота: ⎯ виготовлення аплікацій: будинок, вантажівка, 

квітка, кошеня, птах. 

 

 

                          Конструювання (20 год)  

Формування навиків робіт із ножицями та папером. Конструювання 

об'ємної форми з окремих елементів. Практична робота: ⎯ виготовлення 

вітальної листівки; ⎯ виготовлення об'ємних предметів: маски, ялинки, 

ялинкової гірлянди тощо.  

         Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год)  



Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси. 

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю. 

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних та художніх музеїв. 

Відвідування виставок дитячих робіт. Відвідування художніх виставок. 

Підготовка та проведення виставок робіт вихованців студії (аналіз та 

відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте 

відкриття виставок). 

                          Підсумкове заняття (2 год)  

Творчий звіт гуртківців. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо. 

Основний рівень 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Розділ, 

тема 

Кількість годин 

усьог

о 

теоретич

ні 

заняття  

практич

ні 

заняття 

1. Вступне 

заняття 

2 2 _ 

2. Станковий і 

декоративн

ий живопис 

52 4 40 

3. Графіка 60 4 18 

4. Тематична і 

декоративна 

композиція 

40 4 18 

5. Скульптура  20 2 18 

6. Екскурсії, 

конкурси, 

свята, 

виставки 

24 _ 12 



7. Робота на 

пленері 

16 - _ 

8. Підсумкове 

заняття 

2 2  

Разом 144 18 198 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

                               Вступне заняття (2 год)  

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік. Правила 

поведінки в колективі. Організаційні питання. Інструменти та матеріали, 

їхнє призначення (акварель, кольорові олівці, пастель, олійна пастель, 

воскова крейда, крейда, гуаш, фломастери, пензлі, ручка з пером, 

кулькова ручка, папір, тонований папір, ножиці, ніж для нарізання 

паперу, клей, металеві лінійки, пластилін, глина, стеки).  

               Станковий і декоративний живопис (52 год)  

Види образотворчого мистецтва. Засоби художньої виразності у 

живописі. Закономірності кольорового кола. Теплі та холодні кольори. 

Основні й похідні кольори. Відтворення стану природи засобами 

живопису. Освоєння просторових явищ. Елементарні закони 

перспективи. Пропорції і будова частин обличчя людини. Лінія, пляма, 

крапка. Практична робота: ⎯ малювання веселки; ⎯ малювання 

натюрморту з квітами, фруктами, ужитковими речами; ⎯ пейзажі: «Моє 

місто», «У селі навесні», «Кораблі на морі», «Золота осінь», «Квітучі 

дерева»; ⎯ портрети: «Моя мама», «Мій друг», «Автопортрет».  

                                        Графіка (60 год)  



Лінія, пляма, крапка. Формування графічних навичок. Практична робота: 

⎯ графічні роботи за темами: «Флора і фауна», «Які бувають дерева?», 

«Чарівні бані соборів», «Морські мешканці», «Світ комах».  

         Тематична і декоративна композиція (40 год)  

Закони композиції. Станкова композиція. Досягнення врівноваженості 

шляхом рівномірного розташування елементів на площині. Образ 

людини в композиції. Декоративна композиція. Урок-бесіда «Твори 

декоративно-прикладного мистецтва». Види декоративно-прикладного 

мистецтва. Вивчення зразків. Збагачення силуетної форми декором. 

Симетрія як засіб композиційної організації площини, рівновага в 

композиції. Народні традиції у декоративно-прикладному мистецтві. 

Практична робота: ⎯ станкова композиція; ⎯ малювання за темами: 

«Дари осені», «Збір урожаю», «Спорт», «Цирк», «Кольорові будиночки». 

⎯ декоративна композиція; ⎯ малювання за темами: «Панно з квітами», 

«Хустка з рослинним орнаментом», «Розпис тарілки», «Орнамент для 

оздоблення рушника», «Писанка», «Петриківський розпис».  

Скульптура (20 год)  

Об'ємне ліплення. Взаємозв'язок основної форми і додаткових елементів. 

Прийоми декоративної розробки форми і методи їхнього засвоєння. 

Перетворення реалістичної форми зображення у декоративну. Ліплення 

на площині. Стилізація. Практична робота: ⎯ об'ємне ліплення посуду, 

зображень тварин і квітів; ⎯ ліплення на площині; ⎯ рельєфні 

зображення: рослинний та геометричний орнаменти.  

                            Робота на пленері (24 год)  

Практична робота: ⎯ малювання живої природи (тварин та рослин) з 

натури; ⎯ відтворення стану природи у пейзажах. Натюрморти.   

              Екскурсії, конкурси, свята, виставки (16 год)  



Пізнавально-ігрові програми, конкурси. Екскурсії для ознайомлення з 

природою, історією та культурою краю. Відвідування краєзнавчих, 

природничих, історичних і художніх музеїв. Відвідування виставок 

дитячих робіт. Відвідування художніх виставок. Вироблення у 

вихованців навичок сприйняття творів. їхнього аналізу та інтерпретації 

у власній художній діяльності. Підготовка та проведення тематичних і 

персональних виставок робіт вихованців студії, а також виставок, 

присвячених пам'ятним подіям чи святам (аналіз і відбір учнівських 

робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття 

виставок).  

                              Підсумкове заняття (2 год)  

Звітна виставка вихованців студії. Відзначення кращих учнів. Завдання 

на літо. 

Вищий рівень 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Розділ, 

тема 

Кількість годин 

усьог

о 

теоретич

ні 

заняття  

практич

ні 

заняття 

1. Вступне 

заняття 

2 2 _ 

2. Живопис  74 4 70 

3. Графіка 54 2 52 

4. Композиція  80 4 76 

5. Декоративн

о-ужиткове 

мистецтво 

64 4 60 



6. Робота на 

пленері 
28 _ 28 

7. Екскурсії, 

конкурси, 

свята, 

виставки 

20 _ 20 

8. Підсумкове 

заняття 

2 2 _ 

Разом 324 18 306 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступне заняття (2 год) 

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік. Правила 

поведінки в колективі. Організаційні питання. Інструменти та матеріали.  

Живопис (74 год) 

Урок-бесіда про живопис. Мова фарб. Різноманітність технік і матеріалів 

живопису. Натюрморт. Грізаль. Тепла гама. Холодна гама. Можливості 

образотворчих засобів живопису. Кольорові контрасти. Пейзаж. Зміна 

кольорів природи в різні пори року. Портрет. Передавання характерних 

особливостей людини. Вироблення навичок малювання людської 

фігури. Практична робота: ⎯ малювання натюрмортів; ⎯ малювання 

пейзажів: «Засніжені будинки», «У лісі навесні», «Морський краєвид» та 

інших; ⎯ малювання людини. Зображення людини у русі.   

Графіка (54 год) 

Урок-бесіда про види графіки. Вибір типів ліній. Передавання фактури 

різними графічними засобами виразності (крапкою, плямою, штрихом, 

лінією). Практична робота: ⎯ виконання графічних робіт за темами: 



«Листя дерев», «Дахи будинків», «Струмок», «Бані соборів», «Риби» та 

ін. 

Композиція (80 год) 

Станкова композиція. Урок-бесіда про будову людського тіла. Пропорції 

людського тіла. Образ людини в композиції. Декоративна композиція. 

Можливості силуетної форми та контрастних сполучень. Практична 

робота: ⎯ станкова композиція. Виконання робіт за темами: «Збір 

урожаю», «Олімпійські ігри», «Фантазії моря», «Свято Великодня», «На 

Різдво», «Подорож до Африки» тощо; ⎯ декоративна композиція. 

Виконання робіт за темами: «Диво-птах», «Квітуча галявина», 

«Метелики», «Соняшники» тощо. 

Декоративно-ужиткове мистецтво (64 год) 

Різні види зображення на тканині. Батик. Холодний батик. Гарячий 

батик. Урок-бесіда «Вивчення прийомів поетапної роботи на тканині». 

Узгодження декоративного оздоблення із силуетною формою. Розпис. 

Писанка. Народні традиції писанкарства. Значення символів. Розпис по 

склу та кераміці. Колаж. Вибір матеріалів за фактурою, формою та 

кольором (папір, кольоровий картон, тканина, природні матеріали — 

суха трава, листя, насіння). Заповнення зображення площини згідно 

законів композиції. Практична робота: ⎯ виконання робіт з холодного та 

гарячого батику; ⎯ виконання розпису по склу та кераміці; ⎯ розпис 

писанки; ⎯ виконання колажів з кольорового паперу тканини, природних 

матеріалів.  

Робота на пленері (28 год) 

Малювання живої природи (тварин і рослин) з натури. Відтворення стану 

природи у пейзажах. Натюрморти.  

 



Екскурсії, конкурси, свята, виставки (20 год) 

Пізнавально-ігрові програми, конкурси. Екскурсії для ознайомлення з 

природою, історією і культурою краю. Відвідування краєзнавчих, 

природничих, історичних і художніх музеїв. Відвідування виставок 

дитячих робіт. Відвідування художніх виставок. Вироблення у 

вихованців навичок сприйняття творів, їхнього аналізу та інтерпретації 

у власній художній діяльності. Підготовка та проведення тематичних та 

персональних виставок робіт вихованців студії, а також виставок, 

присвячених пам'ятним подіям чи святам (аналіз і відбір учнівських 

робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття 

виставок). 

Підсумкове заняття (2 год) 

Звітна виставка вихованців студії. Відзначення кращих учнів. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Учні повинні знати: 

 ⎯ правила користування графічним матеріалом;  

⎯ основні кольори та їхні особливості;  

⎯ прийоми розташування предметів на площині;  

⎯ способи відтворення простих предметів;  

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

 ⎯ способи передавання форми та об'єму предметів засобами світлотіні з 

урахуванням тональних відношень;  

⎯ правила виконання художніх робіт із матеріалів різних видів;  

⎯ закони композиції;  

⎯ пропорції людського тіла.  

Учні повинні вміти:  

⎯ сприймати малюнок як основу усіх видів образотворчого мистецтва;  

⎯ працювати олівцем, пастеллю, вугіллям, тушшю, крейдою;  



⎯ передавати колір предметів та кольорові співвідношення між 

предметами;  

⎯ використовувати у роботі основні закони композиції;  

⎯ користуватися законами лінійної перспективи;  

⎯ володіти різними видами розпису; ⎯ користуватися олівцем, пастеллю, 

крейдою, вугіллям;  

⎯ зображувати прості предмети;  

⎯ працювати з різними матеріалами;  

⎯ володіти прийомами вирізування та склеювання;  

⎯ створювати прості об'ємні форми. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОБОТИ СТУДІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

Основне обладнання Кількість 

Моделі об'ємні 

Гіпсові фігури геометричних тіл (куби, кулі, 

циліндри, конуси,…) 

1 к-т 

Гіпсові голови 1 к-т 

Гіпсові резетки 5 шт 

Гіпсові частини обличчя 1 к-т 

Предмети побуту (глечики, горщики, тарілки тощо) 20 шт 

Моделі площинні 

Картонні фігури людини 10 шт 

Картонні фігури тварин з рухомими частинами 10 шт 

Інструменти 

Ножиці побутові 20 шт 

Пензлі різних розмірів 20 наб. 

Набір різців по лінолеуму 2 наб. 

Пера 20 шт 

Лінійка дерев'яна 300 мм 20 шт 

Обладнання 

Дошки  

За 

кількістю 

робочих 

місць 

Дерев'яні підрамники 

Електроприлад для розігріву воску 

Мольберти 

Станки для ліплення 

Спорядження екскурсійне 

Планшет 20 шт 



Етюдник 10 шт 

 

Акварельні фарби 20 наб. 

Анілінові барвники 20 наб. 

Воскові олівці 20 наб. 

Вугілля для малювання 20 наб. 

Гуаш 20 наб. 

Клей ПВА 20 наб. 

Кольорові олівці 20 наб. 

Кольоровий картон 20 наб. 

Кольоровий папір 20 наб. 

Папір для акварелі 20 наб. 

Папір для малювання 20 наб. 

Пастель 20 наб. 

Прості олівці 20 наб. 

Крейда 20 наб. 

Фломастери 20 наб. 

Основне обладнання 

Таблиці з образотворчого мистецтва 2 к-т  2 к-т 

Картини 

Репродукції картин класиків 1 к-т 

Репродукції картин сучасних художників 1 к-т 
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Художник и педагог. — М., 1983. 14. Платонова Н. И., Синюкова В. Д. 

Энциклопедический словарь юного художника. — М., 1983. 15. Теория и 

методика изобразительной деятельности в детском саду. — М., 1985. 16. 

Юный художник. — М., 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ГУРТКА ІГРАШКИ 

Початковий та основні рівні 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Національно-культурне відродження України передбачає зростання ролі 

процесу виховання підростаючого покоління на основі народних традицій, 

народної культури, оволодіння технікою народних ремесел. Заняття в гуртку 

іграшки виховують у дітей почуття національної самосвідомості, любові до 

своєї країни і рідного краю, залучають гуртківців до активної праці, 

прищеплюють повагу до народного мистецтва. Вміння помічати й розуміти 

прекрасне, цінувати його, створювати своїми руками витвори мистецтва, 

збагачують духовний світ дітей. Під час роботи з іграшками в учнів 

розвиваються старанність, працьовитість, фантазія, творча уява, 

прищеплюються акуратність, послідовність, формується творче відношення 

до праці, виробляються певні навики та вміння, які можуть знадобитися в 

житті.  

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами 

колективу іграшки. Основні завдання полягають у формуванні таких 

компетентностей:  

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, 

які стосуються народної творчості.  

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення 

різноманітних виробів.  

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.  

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого 

ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування 

естетичного смаку; популяризації народних промислів. У гуртку займаються 

діти віком від 7 до 16 років. У кожній групі має бути 15 вихованців. Програма 

гуртка містить теоретичну й практичну частини. Для реалізації теоретичних 



завдань використовуються розповідь, яка супроводжується показом 

репродукцій, бесіда з оглядом іграшок та аналізом їхніх конструкцій.  

Практична робота включає замальовку моделі іграшки, заготовку лекал, 

підбір матеріалу, з якого буде виготовлятися іграшка, розкрій тканини і хутра, 

зметування, шиття деталей, заповнення форми наповнювачем, з'єднання 

деталей та оздоблення іграшки. Для виконання особливо складних робіт і в 

період підготовки до виставок дитячих робіт проводяться індивідуальні 

заняття для найбільш обдарованих дітей.  

Програма гуртка розрахована на два рівні навчання — початковий та 

основний. Початковий рівень (один рік навчання) розрахований на 144 год на 

рік із розрахунку 4 год занять на тиждень; основний рівень (один рік навчання) 

розрахований на 216 год на рік з розрахунку 5 год занять на тиждень.  

Протягом першого року навчання гуртківці здобувають навички 

художньої творчості, уявлення про пропорції, виразність форм, засвоюють 

види швів, основні технологічні процеси виготовлення іграшки, послідовність 

виконання окремих операцій в її створенні та оформленні.  

Заняття початкового рівня навчання мають на меті навчити дітей робити 

прості анімалістичні іграшки. Для цього вони вчаться правильно 

замальовувати моделі, підбирати та розкроювати тканину, шкіру, хутро, 

оздоблювати свою роботу. Вони вивчають властивості матеріалів, з яких 

виготовляється найпростіша іграшка (тканина, шкіра, хутро, нитки), 

оволодівають прийомами й методами роботи з матеріалами та інструментами, 

вчаться акуратно ремонтувати пошкоджені іграшки та дотримуватися у своїй 

роботі правил техніки безпеки.  

На початковому рівні гуртківці знайомляться також з історією 

виникнення та вдосконалення іграшки, а також із розвитком народних 

промислів, пов'язаних з виготовленням іграшки. На другому році навчання 

(основний рівень) вихованці вдосконалюють набуті знання і навички. Цей 



курс навчання ставить за мету розвиток у дітей вміння працювати з різними 

матеріалами, передбачає перехід до виконання складніших, порівняно з 

початковим рівнем, виробів. Гуртківці вчаться створювати тематичні 

композиції, самостійно підходять до вирішення творчих завдань, зокрема, 

проектують і виготовляють оригінальні конструкції іграшок, створюють 

композиції з іграшок за сюжетами українських народних казок, творів 

українських письменників, поетів, дитячих мультфільмів.  

Для виконання складних композицій можна використовувати 

колективну роботу. Ця форма організації праці дозволяє ефективно 

виконувати трудомістку роботу, згуртовує дітей, надихає їх до творчості, 

викликає бажання змагатися один з одним і допомагати товаришу. Вихованці 

гуртка беруть активну участь у різноманітних конкурсах і виставках різного 

рівня. Дуже корисними є екскурсії у місцеві музеї, зустрічі з народними 

умільцями.  

Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, 

креслення.  

У програмі передбачено індивідуальну роботу з учнями згідно 

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.  

Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити зміни 

та доповнення до її змісту, враховуючи умови. Кількість годин та їхній 

розподіл за темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу може 

сам визначати доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні 

корективи.  

 

 

 



                                          ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Початковий рівень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (2 год) 

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. 

Правила поведінки в колективі. 

Організаційні питання. 

Робоча кімната. 



Інструменти та матеріали. 

Правила безпеки на заняттях. 

Розподіл робочих місць.  

2. Історія української народної іграшки. Ляльки «Жуйка», «Мати-

земля» (6 год) 

Лялькоподібні фігурки, як предмети культово-релігійного 

призначення, та іграшки. Виникнення української народної іграшки. 

Лялька — модель людини. Гра дитини з лялькою — підготовка до 

майбутнього дорослого життя. Одягання ляльки — набуття уявлень 

про історію одягу. Підготовка креслень для іграшки. Виготовлення 

іграшки зі штучного хутра. Використання лекал. Використання 

швів: шов «назад голку», «уперед голку», обкидний шов. Монтаж 

каркасу іграшки. Набивання ватою. Куляста деталь у виробах та 

способи її виготовлення. Кольори іграшки. Поняття про теплі та 

холодні кольори. 

Практична робота: 

⎯ виготовлення ляльок «Жуйка», «Мати-земля».  

3. Анімалістична іграшка (2 год) 

Тварини, які нас оточують. Домашні та дикі тварини. Демонстрування 

ілюстративного матеріалу про анімалістичну іграшку. Виразність 

образів тварин в анімалістичній іграшці. Наділення їх рисами, 

притаманними людині. Простота й лаконічність анімалістичної 

іграшки. Пропорції та виразність форм. Декоративне оформлення і 

кольори. 

4. Домашні тварини. Іграшки «Братик Кролик», «Кіт-Воркіт», 

«Цуценя Гав» (24 год) 

Бесіда з дітьми про їхніх домашніх улюбленців. Основні характерні 

риси кожної з цих тварин. Умовність кольорового вирішення кожної 



окремої іграшки. Декоративні властивості матеріалу та їхнє 

використання при виготовленні іграшки. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів (щільне сукно, штучне хутро, тонкий мотузок, 

яскрава тканина, червона шкіра для очей і носика, клей) та 

інструментів (лінійка, олівець, ножиці, голка з нитками) 

 ⎯ підготовка лекал із картону; ⎯ виготовлення іграшок «Братик 

Кролик», «Кіт-Воркіт», «Цуценя Гав». 

5. Використання декоративних іграшок у сучасному інтер'єрі. 

Іграшки «Вогняний бичок», «Теличка» (24 год) 

Декоративні іграшки, які прикрашають наш побут. Демонстрування 

декоративних іграшок: подушка-іграшка, грілка на чайник, підставка 

для олівців тощо. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів (мішковина, сукно, тасьма, штучна шкіра, клей) 

та інструментів (лінійка, олівець, ножиці, голка з нитками); 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виготовлення іграшок «Вогняний бичок», «Теличка». 

6. Історія створення сувенірів та їхнє призначення. 

Іграшкисувеніри «Півник», «Поросятко Хрю» (16 год) 

Сувенір — подарунок на спогад про якусь людину чи подію. Поняття 

про особистий сувенір. Поняття про сувенір загального значення, який 

несе у собі інформацію про країну та її історію, художню культуру 

народу, його традиції та естетичні ідеали. Сувенір, зроблений 

власноруч — найкращий подарунок. 

Практична робота: 



⎯ підготовка матеріалів та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону;  

⎯ виготовлення іграшок «Півник», «Поросятко Хрю». 

7. Поетизація стихій природи нашими предками. Іграшки 

«ЖарПтиця», «Лебідь», «Коза-Дереза» (24 год) 

Українське народне мистецтво — багатовікове уявлення про красу й 

гармонію. Наділення різних явищ природи, тварин і рослин у фольклорі 

особливими властивостями (сонце і вода — символи життя, верба — 

символ дерева роду, калина — поетичний символ України, священні 

образи тварин і комах — лелека, бджола). 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виготовлення іграшок «Жар-Птиця», «Лебідь», «Коза-Дереза». 

8. Народний гумор у піснях, прислів'ях, приказках. Іграшка 

«Жабка» (10 год) 

Бесіда з дітьми. Наведення прикладів пісень, казок, прислів'їв, 

приказок. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виготовлення іграшки «Жабка». 

9. Житло та побут людей у фольклорі. Іграшка «Домовичок» (10 

год)  

Бесіда про мир та злагоду у кожному домі. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів та інструментів; 



⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виготовлення іграшки «Домовичок». 

10. Новорічний обряд в Україні. Іграшки «Морозко», 

«Снігуронька» (12 год) 

Народні обряди на Різдво, Василя, Водохреща. Коляда. Вивчення 

колядок, щедрівок. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виготовлення іграшок «Морозко», «Снігуронька». 

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год) 

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси. 

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю. 

Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Зустрічіз 

народними майстрами. Святкування Дня знань, Дня вчителя, Нового 

року, Різдвяних свят, Днів іменинника тощо. 

12. Підсумкове заняття (2 год) 

Творчий звіт гуртківців. 

Відзначення кращих учнів. 

Завдання на літо.  

 

                                               Основний рівень 

Тематичний план 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (2 год) 

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. 

Правила поведінки в колективі. 

Організаційні питання. 

Робоча кімната. 

Інструменти та матеріали. 



Правила безпеки на заняттях. 

Розподіл робочих місць. 

2. Умовність образу ляльки (4 год)  

Українська фольклорна лялька — яскравий вид народної творчості. 

Умовність, узагальнене зображення іграшки. 

Декоративність, відчуття матеріалу, симетрія. 

Логічна відповідність між формою, матеріалом і технікою виконання. 

Особливості вибору кольору при виготовленні ляльки. 

Практична робота: 

⎯ замальовка народного костюма; 

⎯ виконання ескізів ляльки з використанням елементів народного 

одягу. 

3. Казка в українському фольклорі. Композиція «Солом'яний 

бичок». Ляльки «Дід», «Баба», «Бичок» (32 год) 

Казка — невичерпне джерело духовного життя народу. 

Поняття про добро і зло у казці. Відображення міфологічних уявлень у 

казці. Світогляд, звичаї, вірування у казках. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виконання композиції «Солом'яний бичок»; 

⎯ виготовлення ляльок «Дід», «Баба», «Бичок». 

4. Природа в українській народній творчості. Ляльки «Лісовик», 

«Русалка», «Мавка» (32 год) 

Культ рослин у давніх віруваннях українців. Зелені свята, Свято Трійці, 

свято Івана Купала. Ритуали, пов'язані із Зеленими святами. їхня мета у 

святковому дійстві — сприяння родючості землі, викликання дощу, 

забезпечення гарного врожаю. 

Міфологічні істоти у народній творчості. 



Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону;  

⎯ виготовлення ляльок «Лісовик», «Русалка», «Мавка». 

5. Народний гумор у піснях, прислів'ях, приказках. Лялька 

«Язиката Хвеська» (22 год) 

Бесіда з учнями про гумор, дотепність і кмітливість, властиві 

українському народу. 

Практична робота: 

⎯ конкурс відомих жартівливих пісень, прислів'їв, приказок; 

⎯ підготовка матеріалів (клаптики різнокольорового шовку, мішковина, 

штучна шкіра) та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виготовлення ляльки «Язиката Хвеська». 

6. Культ родини в Україні. Дерево роду. Композиція «Колискова» 

(12 год) 

Бесіда з дітьми: «Запитаймо, хто ми і звідки ми є». Поняття про дерево 

роду. Дерево роду кожного гуртківця. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів (мішковина або полотно для основи, клаптики 

білої та яскравої тканини, шкіри) та інструментів; 

⎯ підготовка лекал з картону; 

⎯ виконання композиції «Колискова». 

7. Житло та побут людей у фольклорі. Композиція «Кум і кума» 

(24 год) 

Трипільська цивілізація. Біла українська хата — один із символів 

України, який прийшов до нас із прадавніх часів. Звичай прикрашати 

житло вишитими рушниками і витворами народного мистецтва. 

Особлива роль печі — вогнища, яке дає їжу і тепло. Гостинність та 

охайність, притаманні українцям. 



Практична робота:  

⎯ підготовка матеріалів (клаптики білої тканини, мішковина, атлас або 

звичайна тканина червоного і синього кольору, клаптики тканини 

інших кольорів, клаптики шкіри, гобелену) та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виконання композиції «Кум та кума». 

8. Обереги в житті українського народу. Лялька «Берегиня» (24 

год) 

 Обереги. Головні священні символи України — тризуб, хрест, коло. 

Рослинні образи-обереги (верба, дуб, тополя, калина, любисток, м'ята, 

волошка). Священні тварини — корова, лелека, бджола. Прадавні 

обереги-ляльки, символи родючості та материнства. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виготовлення ляльки «Берегиня». 

9. Український народний одяг. Ляльки «Одарка», «Карась» (32 

год) 

Одяг — своєрідний оберіг для людини. Народний одяг. Комплект 

традиційного народного одягу. Жіноче вбрання. Дівоче намисто. 

Головні убори української жінки. Жіноча сорочка. Чоловіче вбрання — 

сорочка, шаровари, пояс, взуття. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів (мішковина, сукно, шкіра, поролон, клаптики 

білої тканини, чорні нитки) та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виготовлення ляльок «Одарка», «Карась». 

10. Вишивка у побуті. Лялька «Солоха» (14 год) 



Українська народна вишивка. 

Практична робота: 

⎯ підготовка матеріалів (мішковина, клаптики шкіри і різнокольорових 

тканин, тонкий шнурок) та інструментів; 

⎯ підготовка лекал із картону; 

⎯ виготовлення ляльки «Солоха».  

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год) 

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси. 

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю. 

Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. 

Зустрічіз народними майстрами. Святкування Дня знань, Дня 

вчителя, Нового року, Різдвяних свят, Днів іменинника тощо. 

12. Підсумкове заняття (6 год) 

Творчий звіт гуртківців. Відзначення кращих учнів. Завдання на 

літо. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Учні повинні знати: 

⎯ історію виникнення української народної іграшки; 

⎯ основні міфологічні уявлення українців про стихії природи; 

⎯ роль оберегів у житті українців; 

⎯ особливості українського народного одягу; 

⎯ особливості української народної вишивки; 

⎯ властивості матеріалів, які використовуються для виготовлення 

іграшок; ⎯ поняття про теплі й холодні кольори; 

⎯ поняття про сувенір і декоративну іграшку 

 ⎯ способи використання лекал 

⎯ особливості анімалістичної іграшки; 

⎯ техніку та технологію виготовлення народних іграшок; 

⎯ правила техніки безпеки в роботіз інструментами. 

Учні повинні вміти: 

⎯ виконувати креслення; 



⎯ готувати матеріали, інструменти, лекала для виготовлення 

іграшок; 

⎯ підбирати матеріал за кольором і фактурою; 

⎯ виконувати розкрій, зметування; 

⎯ зшивати основу і деталі; 

⎯ наповнювати форму; 

⎯ оздоблювати іграшку. 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОБОТИ ГУРТКА ІГРАШКИ 
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              Творчі досягнення дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



                 Відзнаки 

 

  



  



 

  



 

  



 

  



                      Підвищення кваліфікацій 

 

 

  



 

 

  



                             Відкриті уроки 

План-конспект заняття  

з образотворчого мистецтва 

творчого об’єднання “Майстерня “Забава””. 

Керівник: Грищук Надія Володимирівна 

Група №2, початковий рівень,1 рік навчання. 

Дата проведення:19.02.2020р. о15:30. 

Місце проведення: школа №281.  

 

Тема: Фантастичний звір. 

Мета: -навчити учнів обирати формат, виявляти головне та другорядне 

під час створення декоративної композиції; ознайомити з творчістю 

української народної художниці М. Примаченко. 

-розвивати асоціативну пам’ять, уяву, фантазію, уміння аналізувати. 

-виховувати охайність під час роботи з художніми матеріалами. 

Оснащення. 

Матеріали та інструменти: папір для акварелі А3, олівець, ластик, гуаш, 

пензлі, ємкість з водою, серветки. 

Зоровий ряд: репродукції картин М.О.Примаченко. 

Тип уроку: комбінований. 

Хід уроку. 

1. Організаційний момент. 

Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку. 

2. Актуалізація опорних знань. 

Пригадайте, що називають композицією образотворчого мистецтва? 

Композиція (мистецтво) З одного боку, композиція — це побудова 

художнього твору, яка обумовлена його змістом, призначенням і 

характером. А з іншого боку композицією називають і сам твір, тобто 

кінцевий результат діяльності художника. Композиція є одним з 

основних організуючих компонентів кожного художнього твору. 



Композиція в живописі — це таке розміщення елементів зображення на 

картинній площині, яке дозволяє з великою силою і повнотою виразити 

задум. Щоб розповісти про що-небудь, потрібні слова. Щоб виділити 

важливу і цікаву думку, потрібні «емоційні» слова. Так і в живописі. 

Щоб привернути увагу і захопити глядача, художник намагається 

підібрати ефективні засоби зображення. У будь-якій картині художник 

хоче так побудувати композицію, щоб показати об'єкт в найбільш 

виразній формі. Усе зайве відкидається, другорядне підпорядковується 

основному, залишається лише те, що необхідне. Почуття захоплення від 

твору викликає внутрішній зміст, який виражений всією образною 

будовою картини. Діють всі елементи. 

 Як ви гадаєте, що таке декоративна композиція?/ Декоративна 

композиція — композиція яскрава, барвиста, дещо казкова. У ній 

художник спрощує, стилізує, декоративно переробляє всі елементи, які 

використовує. 

 Це композиція, яка має високу ступінь виразності. При цьому вона 

включає у себе елементи абстракції і стилізації, що в значній мірі 

підсилює її емоційний і чуттєве сприйняття. Композиція  може бути 

симетричною (коли одна половина зображення є дзеркальним 

відображенням іншої) і асиметричною (коли елементи композиції не 

віддзеркалюються). 

*Що зазвичай зображують у декоративних композиціях?/ сюжетне 

зображення; символічне зображення; орнамент./ 

3.Мотивація навчальної діяльності. 

Яких тварин ви знаєте? 

Яких із них можна побачити в зоопарках? 

А які тварини не живуть ані в наших домівках, ані на вулицях, ані в 

полях, ані в лісах, ані в зоопарку. 

Учитель. 

Сьогодні ми помандруємо у світ видатної української художниці Марії 

Оксентіївни Примаченко і познайомимось із незвичайними героями її 

творів, яких не можна побачити ані у природі, ані у зоопарку. 

4.Викладання нового навчального матеріалу. 

Учитель. Колись на Україні жила  цікава художниця. Її роботи зовсім не 

були схожі на роботи інших художників. Цю народну, талановиту 

майстриню звали Марії Оксентіївни Примаченко. 



Її твори дуже казкові, а персонажі-загадкові тварини та 

птахи(демонстрування наочності). 

“Починалося все так,-згадувала художниця.- Якось біля хати, над 

річкою, на заквітчаному лузі пасла я гусей. На піску малювала всякі 

квіти, побачені мною. А потім помітила синюватий глей. Набрала його в 

пелену і розмалювала нашу хату... Кожен приходив подивитися на цю 

дивину, зроблену руками дівчинки. Хвалили. Сусіди просили і їх хати 

прикрасити. 

Подивіться уважно на її роботи(аналізування наочності). 

*Чи бачили ви таких тварин та птахів у природі або зоопарку? Правильно 

не бачили. Тому що вони створені фантазією художниці. 

*Що вас найбільше вразило у картинах М.Примаченко? 

*Зверніть на колірну гаму картин майстрині. Які кольори переважають у 

її роботах. 

Фізкультхвилинка 

Всі з – за парти піднялися, 

Руки вгору й потяглися! 

Вправо – вліво нахилились, 

У віконце подивились, 

Пострибали, пострибали 

І за парти посідали. 

5. Інструктаж. 

Учитель. Сьогодні ви також фантазуватимете та створюватимете істот, 

яких не існує. Але для того, щоб ваші роботи були цікавими, зверніть 

увагу, які прийоми використовувала відома художниця. Головний 

персонаж кожного її твору виділяється за розміром та кольором. У її 

роботах є ще й дрібні зображення квітів, листочків, дерев, орнаментів. 

Усе це робить картину цікавою, але не заважає спогляданню головного 

персонажа. А ще Марії Оксентіївни Примаченко дуже полюбляла 

яскраві кольори. Тому її картини такі веселі та святкові. 

6.Самостійна- практична діяльність учнів. 

Створення образу неіснуючої тварини. 

7. Актуалізація набутих знань. 



З творчістю якої художниці ми познайомилися на уроці? 

Що відрізняє твори М. Примаченко від творів інших художників? 

Яких тварин ми сьогодні малювали? 

Як звуть ваших тварин?  

Де б вони могли мешкати? 

8. Підбиття підсумків уроку. 

Підбиття підсумків(загальна оцінка уроку, перегляд дитячих робіт та 

демонстрування кращих). 

Визначення завдання для підготовки до наступного уроку: принести 

різнокольоровий папір, паперові серветки жовтого кольору, ножиці, 

клей; знайти вірші, присвячені квітам. 

Проголошення уроку завершеним. 

 

 

  



 

Українська традиційна лялька - як носій етнічності в сучасній  культури. 

Останнім часом українська традиційна лялька стала дуже популярною і з 

кожним днем зростає кількість її шанувальників. І це не дивно: традиції 

поколінь знову стають актуальними і цікавими. У зв′язку з цим виникає 

багато питаннь про сутність народної ляльки, її походження і місце в 

сучасному світі. 

Розвиток будь-якого мистецтва, як і саме життя, має спіральну структуру. З 

кожним витком воно проходить три стадії: конструктивну, декоративну і 

орнаментальну.  

На стадії конструктивного розвитку мистецтво цілеспрямоване, кожна 

створена річ чітко відповідає своєму призначенню. Цю рису можна вважати 

визначальною для народного мистецтва, особливо для таких витворів, які 

мали носити обрядовий характер. 

Зовнішнє прикрашання є основною рисою декоративної стадії розвитку 

мистецтва. На цьому етапі меншого значення набуває практичність і 

зручність. 

В процесі проходження орнаментальної стадії митець має прикрашання за 

головну мету і воно стає не доречним, а вульгарним і заяложеним. 

Остання сходинка веде до безвиході, тому мистецтво знову повинно 

повертатися до конструктивної стадії і починати новий виток. 

Розвиток ідентичного народного мистецтва можна зобразити як висхідну 

пряму, в порівнянні зі світським мистецтвом, яке знову і знову повертається 

до своїх помилок і починає чергову спіраль буття. 

Українська народна лялька — це результат багатовікового процесу   

формування духовної культури української нації. 

Етнічність — це система від-  

носин, що поєднує носіїв етнічних рис з їх етнічним середовищем. Саме в 

такому середовищі найповніше можна осягнути сутність традиційної 

народної ляльки.  

Етнічність — це вся багатобарвність культурної картини народу або   

народонаселення держави. 

Найважливішими ознаками етнічності для дослідження традиційно народної 

ляльки як її носія є:  



• мова (літературна українська);  

• етнопсихолохічні ментальні особливості українців;  

• етнічна територія (природне середовище);  

• вірування (міфологічні особливості).  

Саме ці ознаки, можуть найповніше виявити особливості такого   

виду народної ляльки, як традиційна українська народна лялька. 

Існують три типи сучасних традиційних народних ляльок:  

• автентичні традиційні вузлові ляльки, що нині зникають;  

• подібні до традиційних (реконструйовані) — сконструйовані   

завдяки наслідуванню образно-пластичних форм певної місце-  

вості;  

• авторські традиційні ляльки. 

основними ознаками   

традиційної ляльки як носія етнічності є: 

• наївність, що виражається в простоті форм, які свідчать про ви-  

тонченість смаку та кративний розум українців;  

• зв’язок традиції створення ляльки з певним етносоціальним   

осередком;  

• зв’язок з сімейними традиціями й обрядовістю. 

За своїм призначенням народні ляльки розділяються на три великі групи: 

обережні, ігрові та обрядові.  

В старовинні часи обережних ляльок створювали з метою охорони власного 

дому, сім′ї, господарей, дітей від усякого лиха та недобрих людей.  

Ігрові ляльки розважали дітей та мали розвивальну мету: на їх образах діти 

вчилися соціальним ролям у суспільстві, засвоювали стереотипи сімейних 

стосунків. Вони забавляли малих дітей в той час, коли батьки працювали.  

Обрядові ляльки створювались для проведення якогось обряду на свята. 

Наприклад, ляльку гречаничку робили на свято врожаю і наповнювали 

зерном, щоб члени родини завжди були нагодованими і багатими. 

Що стосується народних лялькарів, то їх основне завдання – це відтворення 

архетипу, первинного образу ляльки. Бо не можна лише повторювати те, що 



вже відомо. Народ збирав, накопичував досвід і розсіював його впродовж 

всієї історії. Тому ці процеси завжди співіснують і доповнюють один одного. 

Виходячи з цього, справжній митець не тільки суворо дотримувався правил 

традиційності, але й закладав у ляльку особливі якості душі. 

/О. А. Скляренко. 
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