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I сåмåсòð

Вступ. Що таке жанри мистецтва (3 год)

№ 
з/п Тема уроку Клас Дата

1 2 3 4

1. Жанр: єдність змісту і форми. 
Основні жанри образотворчо-
го мистецтва: пейзаж, портрет, 
натюрморт, батальний, історич-
ний, побутовий, анімалістич-
ний, міфологічний. Визначення 
специфічних засобів виразності 
в кожному жанрі образотворчо-
го мистецтва.
створення композиції на вільну 
тему в обраному жанрі.

2. Зародження жанрів образо-
творчого мистецтва. «Високі» 
та «низькі» жанри в академічній 
ієрархії.
виготовлення паспарту.

3. Новаторство в мистецтві. Осо-
бливості абстракціонізму в об-
разотворчому мистецтві.
створення живописної абстрак-
тної композиції в стилі сучасного 
мистецтва.
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Розділ 1. Анімалістика. Пейзаж (9 год)

№ 
з/п Тема уроку Клас Дата

1 2 3 4

4. Анімалістичний жанр. Озна-
йомлення із зображенням тва-
ринного світу в різних художніх 
культурах. Знайомство з твор-
чістю художників-анімалістів.
Розвиток здібностей емоційно-
естетичного сприймання краси, 
грації, пластичності будови та 
забарвлення тварин, вміння ви-
ділити характерні особливості її 
форми і будови.
зображення улюбленої тварини.

5. Поглиблення знань учнів про 
анімалізм як жанр образотвор-
чого мистецтва. Роль рисун-
ка з живої натури — основний 
спосіб пізнання особливостей 
зображення тварин. Начерк — 
найшвидший спосіб відтворен-
ня на папері перших вражень 
від натури.
виконання начерків тварин у русі.

6. Анімалістика в скульптурі. Озна-
йомлення з матеріалами та ін-
струментами скульптора-аніма-
ліста. Образи тварин у творах 
художників-анімалістів. Сприй-
мання та передавання природної 
форми, пропорцій та рухів тва-
рин в круглій скульптурі.
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зàсòосоâóє:
 y різні техніки та матеріали у процесі виконан-
ня натюрморту.

Жанри: істо- 
ричний, мі-
фологічний, 
релігійний, 
батальний

Учåнь 
знàє і ðозóміє:
 y особливості історичного, міфологічного, ре-
лігійного, батального жанрів;

 y специфіку компонування елементів сюжет-
но-тематичних композицій;

óміє: 
 y виконувати замальовки, начерки, ескізи ком-
позиції;

 y створювати сюжетно-тематичні композиції  
історичного, батального, релігійного, міфо-
логічного жанрів;

 y обирати техніку виконання залежно від за-
думу;

зàсòосоâóє: 
 y закони композиції та кольорознавства при 
створенні  сюжетно-тематичної картини.
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Нàпðикінці 6 клàсó óчåнь âияâляє зäàòнісòь:
 y інтерпретувати твори образотворчого мистецтва різних жан-
рів; 

 y виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого 
мистецтва, оформлювати шкільні тематичні виставки;

 y розуміти зв’язок образотворчого мистецтва з гуманітарними 
та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредмет-
ні компетентності у творчій діяльності;

 y висловлювати оцінні судження щодо творів образотворчо-
го мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення 
до художньої діяльності, брати участь у дискусіях з приводу 
мистецтва, порівнювати власну думку з думками інших і то-
лерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодо-
помогу у груповій роботі;

 y проявляти активність у процесі пізнання образотворчого 
мистецтва, використовувати у пошуковій діяльності медіаре-
сурси (радіо, телебачення тощо).


