
Образотворче мистецтво 

№ 

з/п 

№ 

з/п 

Тема уроку Дата Примітки 

Художній образ у графіці, живописі та скульптурі (8год) 

1 1 Художній образ у мистецтві. Літні враження   

2 2 Створення художнього образу за допомогою засобів 

виразності графіки. Дерева казкового лісу 

  

3 3 Значення вибору графічної техніки для створення 

виразного художнього образу. Незвичайний 

натюрморт 

  

4 4 Колір як засіб виразності живопису. Кольорові 

образи 

  

5 5 Значення вибору живописної техніки для створення 

виразного художнього образу. Живописні портрети 

квітів 

  

6 6 Форма, колір, декор у створенні певного за 

характером образу. Фантастичні кораблі 

  

7 7 Скульптура. Художній образ у об’ємі. Карнавал 

тварин 

  

8 8 Незвичайні матеріали художника-скульптора. Лісова 

царівна і гриб-чарівник 

  

Художній образ у декоративно-прикладному мистецтві,  

архітектурі та дизайні (8год) 

9 1 Декоративне зображення. Особливості 

декоративного образу. Народна іграшка 

  

10 2 Петриківський розпис. Світ Петриківки   

11 3 Мистецтво витинанки. Дерево життя   

12 4 Архітектура як будівельне мистецтво. Місто мрій   

13 5 Інтер’єр. Розташування предметів у закритому 

просторі з урахуванням межі зламу (підлог – стіна). 

У селянській хаті 

  

14 6 Дизайн та художнє конструювання. Дизайн 

годинника 

  

15 7 Шрифт у декоративній композиції. Новорічні 

прикраси 

  

16 8 Підсумковий урок за І семестр   

Образи природи, тварин, людей у мистецтві (9год) 

17 1 Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. 

Невідома планета 

  

18 2 Засоби створення художнього образу в пейзажі. 

Караван у пустелі 

  

19 3 Передавання плановості відкритого простору за 

допомогою кольору та тону. Подорож на Північ 

  

20 4 Усвідомлення залежності колірної гами від 

освітлення. Казкові звірі 

  



21 5 Казкові звірі та істоти у творах образотворчого 

мистецтва. Пташка щастя 

  

22 6 Фантастичні істоти за мотивами творів народних 

художників. Свято весняної природи 

  

23 7 Образи тварин у творах художників-анімалістів. 

Мудрий кіт 

  

24 8 Образи людей у портретному жанрі. Портрет 

богатиря 

  

25 9 Засвоєння знань про будову людського обличчя, 

пропорцій фігури. Свято краси 

  

Образ рідного краю в мистецтві (8год) 

26 1 Ознайомлення з художніми традиціями рідного 

краю. Мій рідний край 

  

27 2 Краса природи рідного краю. Пам’ятки архітектури    

28 3 Особливості природного середовища рідного краю. 

Парки, сквери, бульвари 

  

29 4 Зв'язок архітектури з природним середовищем. 

Веселий фонтан 

  

30 5 Різноманітність форм металевих виробів. Металеве 

мереживо 

  

31 6 Секрети вишитого рушника   

32 7 Оформлення вітрин як різновид прикладного 

мистецтва. Українські сувеніри 

  

33 8 Підсумковий урок за рік   

 


