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ПЕРЕДМОВА

При розробці цього навчально-методичного комплексу (орієнтовне календарно-тематичне 
планування, розробки уроків, комп’ютерний диск з аудіо- та візуальними матеріалами до 
всіх уроків, робочий альбом-посібник для учнів) враховувалось, що у змісті дисциплін, які 
реалізують освітню галузь «Мистецтво» в основній школі, домінуюча роль належить активній 
художній діяльності та творчому самовираженню учнів у сфері мистецтва. Тому основним 
завданням у 6 класі є ознайомлення з жанрами образотворчого мистецтва, поглиблення в 
учнів знань про мистецтво, залучення їх до художньої творчої діяльності шляхом опанування 
ними певних правил-понять з курсу предмета, що переростають у такі навчальні цілі:

 оволодіння навичками образотворчої діяльності; 
 формування здатності логічно, доказово міркувати;
 розвиток умінь виділяти істотні ознаки видів образотворчого мистецтва, понять та 

об’єктів навколишнього середовища, порівнювати їх за певними ознаками, узагаль-
нювати або класифікувати;

 розвиток мистецького мовлення, розширення і поглиблення індивідуального досвіду 
пізнання навколишньої дійсності;

 розвиток організованості, зосередженості, самостійності оцінних суджень, естетичного 
смаку, вміння «занурюватися» у світ мистецтва.

Розробки уроків підготовлені відповідно до чинної програми. Вони ґрунтуються на заса-
дах особистісно зорієнтованого, компетентнісного,  діяльнісного та інтегративного підходів 
для формування розуміння особливості мови різних видів образотворчого мистецтва шляхом 
розвитку:

 композиційних умінь та навичок;
 відчуття і розуміння форми предметів (конструктивні особливості);
 відчуття кольору;
 відчуття об’єму;
 просторової уяви;
 відчуття руху;
 образного та творчого мислення.
Для цього учням потрібно не тільки оволодіти певними знаннями, вміннями та техніч-

ними засобами образотворчого мистецтва, а й зрозуміти і відчути глибинну його суть, мету 
художнього творення (створення художнього образу, передавання у творчій роботі певного 
настрою). Щоб досягти вказаної мети, вчитель повинен проводити навчання, використовуючи 
всі чотири види діяльності, з яких і складається курс образотворчого мистецтва у школі ІІ 
ступеня (сприйняття мистецтва, зображення на площині, прикладна діяльність, зображення 
в об’ємі). Тому в пропонованому посібнику календарний план складається з певних поня-
тійно-тематичних блоків, основою яких є одне-два з основних навчальних завдань курсу 
образотворчого мистецтва.

Враховуючи сучасні вимоги до безперервності викладання предметів художньо-естетичного 
циклу в загальноосвітніх навчальних закладах (1-7 класи – образотворче та музичне мисте-
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цтво, 8-9 класи  – мистецтво, 10-11 класи – художня культура), тому значне місце в цьому 
методичному посібнику приділено збагаченню емоційно-естетичного досвіду учнів, форму-
ванню культури почуттів, пробудженню особистісно-позитивного ставлення до мистецьких 
цінностей через формування в учнів навичок щодо аналізу творів мистецтва та вираження 
власних оцінних суджень. 

Відтак використання пропонованого навчально-методичного комплексу допоможе вчите-
лям у підготовці до проведення уроків образотворчого мистецтва у 6 класі в контексті сучас-
них вимог до викладання предметів художньо-естетичного циклу, сприятиме гармонійному 
розвитку учнів, долученню їх до глибинних джерел культури та духовності людства.
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Дата
Клас

Додатковий  
матеріал до уроку

УРОК № 13

Тема уроку:   
 Зображення на площині. Портретний  жанр. Пропорції фігури чоло-

віка та жінки. 
Мета і завдання: 

•	 закріпити знання учнів щодо пропорційної будови фігури людини;
•	 ознайомити учнів з особливостями пропорційної будови фігури чо-

ловіка та жінки;
•	 розвивати в учнів спостережливість.

Обладнання: 
•	 для вчителя: DVD-диск, підручник, наочність, графічні матеріали;
•	 для учня: робочий альбом-посібник, олівець, гумка, кольоровий па-

пір, ножиці, клей.

Хід уроку

№ 
п/п

Орі-
єнтов-
ний 
час

Діяльність учителя
Діяль-
ність 
учнів

Очіку-
ваний 

результат

І. Пояснення нового матеріалу 

1.1 2,5 хв. Сприйняття мистецтва. 
Учитель пропонує учням роз-
глянути зображення (підручник, 
DVD-диск) і висловити свої 
враження від побаченого.

Учні оз-
найом-
люються 
із зобра-
женнями 
та ви-
словлю-
ють свої 
вражен-
ня

Емоційне 
налашту-
вання на 
сприйнят-
тя теми 
та мети 
уроку

1.2 0,5 хв. Повідомлення теми та мети уроку. Учні 
сприй-
мають 
повідом-
лення 
вчителя

Нала-
штування 
учнів на 
сприйман-
ня нового 
матеріалу

1.3 1,5 хв. Сприйняття мистецтва. 
Учитель  пропонує учням оз-
найомитися з інформацією про 
Національну галерею Лондона 
(підручник, DVD-диск).

Учні 
сприй-
мають 
повідом-
лення 
вчителя

Долучен-
ня учнів 
до пізна-
вального 
процесу

1.4 7 хв. Учитель пропонує учням висло-
вити свої міркування щодо від-
мінностей у вигляді фігури чо-
ловіка та жінки.
Узагальнюючи міркування уч-
нів, на прикладі навчальних зо-
бражень, учитель пояснює осо-
бливості пропорційної будови 
чоловіка та жінки.

Учні 
сприй-
мають 
повідом-
лення 
вчителя

Розвиток 
спосте-
режли-
вості та 
аналітична 
діяльність 
учнів

57



58

1.5 4 хв. Учитель пропонує учням вико-
нати завдання, подане на верх-
ній сторінці альбома-посібника: 
розглянути представлені твори, 
що належать до різних видів об-
разотворчого мистецтва. Висло-
вити свої судження з приводу 
того, що допомогло митцям до-
сконало та реалістично відтво-
рити  образ людини.

Учні ви-
конують 
постав-
лене зав-
дання 

Погли-
блення 
компе-
тентнісно-
го рівня з 
теми

1.6 7 хв. Педагогічний малюнок 
Посередині вертикально розмі-
щеного аркуша паперу проводи-
мо осьову лінію та визначаємо 
довжину тіла чоловіка.
1. Ділимо отриманий відрізок 

навпіл (найбільша ширина 
таза).

2. Верхню половину розділяє-
мо навпіл (лінія грудей).

3. Верхню четвертину розділя-
ємо навпіл (висота голови).

4. Другу четвертину розділяємо 
навпіл (лінія талії).

5. Визначаємо ширину талії 
(1,25 довжини голови).

6. Визначаємо ширину таза 
(1,5 довжини голови).

7. Визначаємо ширину плечей 
(2 висоти голови по гори-
зонталі).

8. Зображуємо руки, що вільно 
опущені вздовж тіла (лікоть 
на рівні талії, зап’ястя на 
рівні лінії таза плюс довжи-
на кисті).

9. Зображуємо ноги, розмі-
стивши коліна на половині 
їхньої довжини.

Жіноча фігура:
Як і в попередньому малюнку, 
проводимо осьову лінію та ви-
значаємо довжину тіла. Звіря-
ючись із зразком у підручнику, 
виконуємо зображення жінки у 
тій же послідовності, що й тіло 
чоловіка, враховуючи вказані 
особливості її пропорційної бу-
дови.

Аналіти-
ко-піз-
навальна 
діяль-
ність 
учнів

Погли-
блення 
компе-
тентнісно-
го рівня з 
теми 

1.7 1 хв. Демонстрація кращих учнівських 
робіт на задану тему 

Учні 
сприй-
мають 
роботи 
одноліт-
ків

Психо-
логічне 
налашту-
вання на 
виконання 
практич-
ної роботи
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ІІІ. Підсумок уроку
3.1 3 хв. 1. Жанр в образотворчому мис-

тецтві, присвячений відобра-
женню подій та зображенню ге-
роїв, про яких розповідається у 
міфах – це:

А) історичний;     
Б) релігійний;     
В) міфологічний.

2. Шведський художник, автор 
картини «Бій Тора з гігантами»:

А) Ніколя Пуссен;  
Б) Франсуа Буше;   
В) Мортен-Ескіль Вінге.

3. Національний художній му-
зей Швеції розташований у:

А) Стокгольмі;      
Б) Гьотеборзі; 
В) Мальмьо.

Учні ви-
конують 
постав-
лене зав-
дання 

Погли-
блення 
компе-
тентнісно-
го рівня 

3.2 4 хв. Учитель розміщує на дошці 3-4 
учнівські роботи, в яких най-
більш виразно виявляється вда-
ле застосування понять, що за-
своювалися на уроці, та роботи, 
які містять характерні учнівські 
помилки, і спільно з учнями їх 
аналізує. 

Учні під 
керів-
ництвом 
учителя 
прово-
дять 
аналіз 
творчих 
робіт 
одно- 
класни-
ків

На підста-
ві аналізу 
відбу-
вається 
система-
тизація та 
узагаль-
нення по-
няттєвих 
компетен-
цій учнів

3.3 1 хв. Учитель пропонує учням випе-
реджувальне домашнє завдання:  
знайти інформацію про істо-
рію заснування свого обласного 
центру або  населеного пункту.
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УРОК № 35

Тема уроку:   
Узагальнення вивченого за рік.

Мета і завдання: 
•	 перевірка та повторення вивченого впродовж навчаль ного року.

Обладнання: 
•	 для вчителя: DVD-диск, підручник.

Хід уроку

№ 
п/п

Орі-
єнтов-
ний 
час

Діяльність учителя

І Пояснення нового матеріалу
1.1 1 хв. У вступній бесіді учитель повідомляє, що на сьогодніш-

ньому уроці буде проведено виставку кращих учнівських 
робіт з усіх тем, що вивчалися у 6-му класі. 

Для того, щоб перевірити рівень знань учнів та їхні компетентнісний 
рівень, про понується виконати завдання, що подані у підручнику (або 
на DVD-диску).

1.2 5 хв.
3 хв.

1-ше завдання – знайти відповідність.
2-ге завдання – розв’язати ребус.

1.4 20 хв. Проведення виставки робіт 

1.5 12 хв. Завершальним етапом уроку є аналіз картини Генріха 
Семирадського «Ніч перед Івана Купала» за поданим 
планом:
1. Визначте вид та жанр представленого твору мистецтва.
2. Яке враження на вас справляє твір? 
3. Кого та які події зображено на картині? 
4. Виділіть головне з того, що бачите. Спробуйте поясни-
ти, чому саме це здається головним. 
5. Якими засобами художник виділяє головне? 
6. Як у творі закомпоновано об’єкти зображення? 
7. Яка назва твору? Як вона співвідноситься з його сю-
жетом та символікою?

ІІ Підсумок уроку
2.1 4 хв. Учитель аналізує рівень знань учнів та ступінь їх актив-

ності на уроці.

Дата
Клас

Додатковий  
матеріал до уроку
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