
https://bohdan-books.com/catalog/book/186552/


? дай відповідь на запитання

запам’ятай

лайфхак на майбутнє

проаналізуй власну роботу

виконай творчу роботу

! 

Дорогий п’ятикласнику/п’ятикласнице!

У твоїх руках альбом із образотворчого мистецтва для п’ятикласників. Він запрошує тебе до захоплюючої 
подорожі у чарівний світ, де поряд співіснують казка та реальність, розмаїття кольорів і вигадливість форм 

та ліній. З його допомогою ти зможеш стати творцем Країни Мистецтва – зображати ріки і поля, міста та 

села, людей і тварин, вигадувати орнаменти, розписи і витинанки, оздоблювати предмети побуту. 

Працюючи з альбомом, ти зможеш скористатися не тільки із розміщеними в ньому зображеннями, а й 

численними відеороликами та майстер-класами, які допоможуть тобі опанувати різні художні техніки та 

глибше ознайомитися з творчістю відомих митців України й цілого світу. Для цього тобі буде необхідно ско-
ристатися власним ґаджетом, просканувати QR-коди, подані до кожної теми.

Важливим є вміння демонструвати та презентувати результати власної творчості, пояснювати свій задум, 

критично оцінювати успіхи й досягнення. З цією метою в альбомі існує рубрика «Проаналізуй власну робо-
ту». Даючи відповіді на запитання, ти зможеш об’єктивно оцінити результати власної творчої діяльності. 
Мистецький досвід, який ти набуваєш на уроках образотворчого мистецтва, має поширюватися і застосо-

вуватися в різних твоїх життєвих  ситуаціях. Для цього в альбомі-посібнику представлено рубрику «Лайф-

хак на майбутнє» (лайфхак — це маленька хитрість чи корисна порада, яка значно економить час для до-
сягнення мети. Тут ти можеш записати висновки, зроблені тобою на уроці, для власного життєвого досвіду.

Бажаємо тобі цікавої та захоплюючої подорожі у світ Прекрасного! І пам’ятай: все, що ти бачиш, можна 

відобразити в художніх образах. Лише тоді сповна відчуєш суть побаченого.

                                                 Автори
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К. Дудник. «Заціловані сонцем»

майстер-клас на youtube-каналі

Митець або мисткиня — людина, яка займається творчою діяльністю в будь-

якому виді мистецтва.

Глядач або глядачка — людина, яка споглядає, сприймає твори мистецтва.

Як, на твою думку, образотворче мистецтво пов’язане з іншими видами 

мистецтва? Впиши власні судження поблизу малюнків, які символізують 
той чи інший вид мистецтва.

Познач «+», якщо вдалося, та «–», якщо ні.

?

!



живопис, графіка, скульптура, 

архітектура, декоративне мисте-
цтво, фотомистецтво, дизайн

Проскануй та переглянь:

Чи відповідають використані тобою 

кольори настрою літа?

Чи вдалося тобі створити образи 

літніх спогадів?

Чи вдалося тобі за допомогою кон-

турного зображення створити яскра-

вий образ літа?

УРОК 1(2). У КОЛІ МИСТЕЦТВ. 

Значення образотворчого мистецтва в житті людей
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Виконай творчу композицію «Літній настрій», наслідуючи етапи з майстер-класу, подані на с. 4.



Мода і природа

Форма — зовнішній вигляд, 

обрис предмета.
!

майстер-клас на youtube-каналі

Переглянь світлини та репродукції картин. Визнач до якого виду образотвор-

чого мистецтва вони належать. Підпиши їх назви.
?

Познач «+», якщо вдалося, та «–», якщо ні.

Чи вдалося тобі використати при-

родну форму листя для створення ху-

дожнього образу?

Чи вдалося тобі створити гармонійну 

композицію, розмістивши листя в за-

даному форматі?
Чи вдалося тобі за допомогою графіч-

них матеріалів створити виразний 

фантазійний образ? 6

УРОК 2(4). РОЗМАЇТА ВИДОВА ПАЛІТРА  

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. 

Форма. Природа як джерело натхнення митця.

Проскануй та переглянь:



Виконай асоціативну творчу роботу «Листяні фантазії», наслідуючи зразки, подані на с. 6.



С. Ганжа. Килим «Ой, Січ-мати»

Композиція — побудова художнього твору, співвідношення окремих частин 
та елементів, що зумовлено його ідейно-образним змістом, характером і при-
значенням.
Символ — умовне позначення якогось предмета, поняття або явища.
Стилізація — художнє спрощення форми предмета на основі відбору його 
найвиразніших рис.
Пригадай найпоширеніші види декоративно-прикладного мистецтва, скориставшись 
підручником. Визнач, які з них представлені на світлинах, і надпиши їхні назви.

Проаналізуй твір Степана Ганжі  
«Ой, Січ-мати» та дай відповіді.

1. Які емоції викликає в тебе цей твір?

2. Що розміщене в композиційному центрі 
килима?

3. Чим відрізняється центральне зобра-

ження від зображень по краях?

4. Завдяки яким засобам виразності май-

стер досяг яскравості та гармонійності  
у своїй роботі?

Познач «+», якщо вдалося, та «–», якщо ні.

?

?

!



Чи вдалося тобі створити гармоній-

ну та врівноважену композицію?

Чи вдалося тобі виділити компози-

ційний центр?

Чи вдалося тобі досягти виразнос-
ті зображення завдяки поєднанню 

контрастних кольорів?

УРОК 3(6). ІЗ ВИТОКІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА 

Композиція, символ, стилізація як засоби виразності  
в ужитковому мистецтві

майстер-клас на youtube-каналі 8

Проскануй та переглянь:



Створи з кольорового паперу аплікаційну роботу «Килим» з геометричним орнаментом, скориставшись підказкою, на с.8.
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