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Не в розбраті мистецтво і природа,
Як дехто мислить: путь у них одна.
Мене обох їх надить глибина,
І поміж ними – обопільна згода.
Йоганн-Вольфганг Гете

Пояснювальна записка
Становленню національної ідентичності старшокласників із тяжкими
порушеннями мовлення (ТПМ), розумінню ними розмаїття сучасних культур,
здійсненню захоплюючої подорожі у просторі та часі покликаний навчальний
предмет «Художня культура».
Художня культура відноситься до предметно-орієнтованого циклу старшої
школи. Згідно з Додатком 11 до наказу МОН України № 416 від 9.04.2015 р. у
Типовому навчальному плані спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
ІІ ступеня для дітей з тяжкими порушеннями мовлення з навчанням українською
мовою у 9−10 класах у рамках освітньої галузі «Естетична культура» передбачено
вивчення навчального предмета «Художня культура» 1 год. на тиждень, що, через
відсутність необхідного навчально-методичного забезпечення, спонукало до
розробки відповідних навчальних програм.
Слід зазначити, що основою навчальних програм стали програми для
загальноосвітніх навчальних закладів «Художня культура» (9−11 класи) (укл.
Л. Масол, Н. Миропольська) та підручники Л. Климової і Л. Масол.
Розроблені
програми
ґрунтуються
на
засадах
демократизму,
полікультурності,
інтегративності,
дитиноцентризму,
спрямованості
на
поліхудожнє виховання учнів, рівного доступу до якісної освіти, врахування
вікових особливостей, розумового, фізичного і психічного розвитку кожного
школяра, креативності, варіативності змісту, методів і технологій, діалектичної
взаємодії культурологічного та антропологічного підходів, індивідуалізації,
диференціації, цілісності і наступності. Вчитель, спираючись на діалогову
стратегію педагогічної взаємодії та враховуючи пізнавальні, мовленнєві та
психоемоційні особливості учнів цього віку, здійснює паралельне вирішення
загальних навчально-виховних і корекційно-розвивальних завдань.
Програми мають табличну структуру та складаються з трьох колонок (див.
табл. 1). Перша з них розкриває зміст основної ланки загальної освіти, тобто такий
комплекс наукових відомостей, знань, навичок і способів дій, з якими знайомляться
та які засвоюють учні у рамках освітньої галузі «Естетична культура», повністю
узгодженої з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.
Друга колонка висвітлює державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
учнів, адаптовані до вимог школи для дітей із тяжкими порушеннями мовлення.
Третя являє собою корекційно-розвивальні лінії, які враховують мовленнєвий,
пізнавальний, особистісний розвиток дітей із ТПМ, особливості їх сенсомоторики
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та емоційно-вольової сфери, а отже, розкривають спрямованість корекційнорозвивальної роботи.
Тематика запропонованих завдань, обсяг і ступінь їх складності повністю
відповідають віковим і психофізичним особливостям учнів і в цілому узгоджені з
обсягом матеріалу та визначеного навчального часу.
Основною тематичною лінією уроків художньої культури є синтез мистецтв,
усвідомлення учнями полікультурності світу, тому доцільним є проведення саме
бінарних уроків, які дозволяють варіювати навчальний матеріал відповідно до
інтересів школярів із ТПМ, їх психомовленнєвих можливостей, інтегрують знання,
отримані на уроках історії України та всесвітньої історії, української та світової
літератури, образотворчого та музичного мистецтва, поєднують загальнолюдські,
національні та етнокраєзнавчі аспекти змісту освіти.
Уроки художньої культури спрямовані на реалізацію ряду функцій:
 навчально-виховної;
 корекційно-розвивальної;
 прогностичної;
 стимулюючо-мотиваційної;
 естетичної;
 навчально-пізнавальної;
 духовно-виховної;
 комунікативно-мовленнєвої;
 емоційно-терапевтичної.
Акцент на уроках художньої культури припадає на український зміст
мистецької освіти в гармонійному поєднанні у загальнолюдському вимірі для
збереження саме національних пріоритетів освіти. Вчителеві необхідно помічати
наявні у школярів спеціальні художні здібності (музичний слух, вокальні дані,
відчуття ритму, кольору, пропорцій, симультанне образне сприймання тощо) та
створювати всі умови для їх подальшого розвитку, спонукати учнів до творчої
самореалізації як в особистісній, так і соціокультурній діяльності.
Завершує програми трикомпонентний перелік орієнтовних показників
сформованості галузевої компетентності школярів на кінець навчального року,
що обумовлений основними завданнями курсу та корекційно-розвивальними
потребами учнів:
а) художньо-інформаційний компонент;
б) художньо-мовленнєвий компонент;
в) художньо-практичний компонент.
Запропонована навчальна програма дасть змогу педагогам познайомити
школярів з емоційно і творчо насиченим світом художньої культури, її
найкращими світовими та вітчизняними зразками.
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Таблиця 1

Зміст
основної загальної
освіти

 Види мистецтва та специфіка їх
художньо-образної мови.
 Просторові,
часові
та
просторово-часові (синтетичні)
види мистецтв.
 Поняття «образ» у мистецтві.
Світ людини й образ світу у
мистецьких шедеврах.
 Мистецтво  основа художньої
культури.
Орієнтовні
тематичні
завдання: відвідування театрів,
філармоній, концертних залів,
музеїв,
картинних
галерей;
участь у мистецьких вікторинах,
складанні
та
розв’язуванні
кросвордів; виконання творчих
робіт,
індивідуальних
та
колективних проектів; пояснення
значення крилатих висловів,
афоризмів
про
мистецтво;
складання описових розповідей;

9 клас
МИСТЕЦТВА НЕПОВТОРНИЙ СВІТ
Державні вимоги
до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Розділ 1. Мистецтво в просторі культури (17 год.)
Тема 1. Види і мова мистецтв (1 год.)
Учень / учениця:
 знає, що основою художньої культури є мистецтво, яке в
художніх образах різнопланово відображає дійсність, підкреслює
особливості естетичного ставлення до світу;
 має уявлення про художній образ як своєрідне відображення
життя, де автор за допомогою слів, звуків, фарб, пластики тощо
створює іншу дійсність;
 розуміє багатозначність поняття «мистецтво» як творчої
художньої діяльності та майстерності;
 усвідомлює та розповідає про роль мистецтва у власному житті та
житті інших людей, розкриває пізнавальне значення мистецтва,
його вплив на світогляд та етичну позицію людей;
 називає відомі музеї і галереї світу, найвидатніших світових
зарубіжних і вітчизняних митців та їхні твори, усвідомлює
універсальну цінність такої духовної та особистісної спадщини;
 має уявлення про класифікацію різних видів мистецтв:
– за способом (-ами) сприймання (музика – слух, живопис – зір,
кінофільм – зір + слух);
– за засобами створення художнього образу (кіно – актор);
– за тривалістю подій, що відображаються (скульптура –
одномоментно, танок – розтягнуто в часі);
– за особливостями виражальних засобів:
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Спрямованість
корекційно-розвивальної
роботи

Уточнення значення іменників на
позначення мистецьких термінів
(анімація,
графіка,
дизайн,
катарсис).
Вправляння у вживанні слів,
утворених
складанням
основ
(хореографія,
кінематограф,
кольоромузика).
Удосконалення
навичок
словотворення самостійних частин
мови (синтез – синтетичний;
мистецтво –
мистецький –
мистецтвознавець; література –
літературний – літературознавчий),
уточнення розуміння значення
кожного з них відповідно до
загальновживаної
лексичної
системності.
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Збагачення емоційно-мистецького

Продовження таблиці

читання
та
переказ часові – сприймаються на слух (музика, література);
бібліографічних
літературних
 просторові (пластичні, або візуальні) – мають статичний
джерел про видатних митців;
характер; зображувальні (живопис, графіка, скульптура) та
виконання роботи «Величний
такі, що не зображують конкретних предметів (декоративне
храм мистецтв»; участь у бесідах
мистецтво, архітектура, дизайн);
та дискусіях із тем: «Одвічне
 часо-просторові (синтетичні) – поєднують різні художні
прагнення людини до краси та
засоби у вигляді звука, слова чи зображення; видовищногармонії»; «Художня культура –
ігрові (хореографія, театр, естрада, цирк, кіно) та технічні
невід’ємна частина духовної
(художня фотографія, кольоромузика, дизайн, комп’ютерна
культури людства», «Художня
графіка та анімація);
культура як духовне явище»;  оцінює
значення
різновидів
мистецтва
для
сучасної
«Мистецтво
в
просторі високоосвіченої людини;
культури»,
«Мистецтво
–  лексично та граматично правильно зв’язно розповідає про
пізнання
і
спілкування»,
враження, отримані під час спілкування з різними видами
«Мистецтво – підручник життя»,
мистецтва;
«Мистецтво – основа художньої  користується мистецькою термінологією під час колективних
культури»;
«Жива
клітина»
дискусій, бесід, у побутовому мовленні;
мистецтва» (художній образ),  показує на історичній та / чи географічній карті пам’ятні місця
«Поєднання реального світу і
рідного краю, пов’язані з розвитком мистецтва і культури;
творчого задуму творця в  знаходить (у домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет) і
художньому образі; «Які вони, використовує на уроках довідкову чи поглиблену тематичну
види мистецтв?»; «Відкриття інформацію для мистецької самоосвіти
секретів мистецьких шедеврів»,
«Чарівний синтез мистецтв»

 Архітектура. Види, художні
засоби.
 Скульптура.
Об’ємнопросторова пластична мова

Тема 2. Візуальні мистецтва (4 год.)
 знає, розрізняє та називає візуальні види мистецтва (архітектура,
скульптура, графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво,
художня фотографія), характеризує специфічні художньо-мовні
засоби;
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досвіду.
Удосконалення
мистецького
бачення.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Розвиток естетичного та етичного
ставлення до навколишнього світу
і самого (-ої) себе.
Виховання
інтересу
до
навчального предмета «художня
культура»
Формування знань та уявлень про
візуальні мистецтва.
Формування
світоглядних
орієнтацій і компетенцій у сфері

Продовження таблиці

(кругла скульптура, рельєф).
 Графіка. Художні засоби (лінія,
пляма,
контур).
Види:
оригінальна,
тиражна,
промислова.
 Живопис. Художні засоби.
Основи кольорознавства. Види:
монументальний,
станковий.
Жанри:
пейзаж
(сільський,
архітектурний,
марина),
портрет,
натюрморт;
анімалістичний,
історичний,
міфологічний,
біблійний,
батальний, побутовий.
 Декоративно-ужиткове
мистецтво. Різновиди: вишивка,
ткацтво,
килимарство,
гончарство, іграшка, художня
обробка металу, дерева, шкіри,
вироби з бісеру. Український
костюм. Костюми народів світу.
 Художня фотографія.
 Комп’ютерна графіка. Художні
можливості та застосування в
культурі.
Орієнтовні
тематичні
завдання: відвідування театрів,
концертних
залів,
музеїв,
картинних галерей, виставок
художньої фотографії; створення

 знає, що кожен із видів візуального мистецтва відрізняється
способом відображення дійсності, творчими завданнями митців,
специфікою матеріалів, потрібних для створення художнього
образу;
 має уявлення про:
– архітектуру як мистецтво проектування й зведення штучного
середовища для життя і праці людей у вигляді будівель, споруд і
комплексів відповідно до їхнього призначення, можливостей та
естетичних уявлень суспільства певної історичної доби;
– композицію як загальні архітектурні форми, що утворюють
основну об’ємно-просторову структуру будівлі;
 називає три основні вимоги до архітектури, запропоновані
давньоримським зодчим Вітрувієм (користь, міцність і краса),
розкриває їх суть;
 розповідає про функціональну, конструктивну і художню
сторони архітектури (з опорою на фотографічний та / чи
ілюстративний матеріал);
 знає ключове слово архітектурної мови – простір, що
виражається у тектоніці (особливостях поверхні), пластиці,
фактурі, кольорі та масштабі;
 називає окремі архітектурні форми (колони, карнизи, фронтони,
наличники вікон і дверей, скульптурні деталі зовні і всередині
споруди) (з опорою на наочність);
 знає, розрізняє та називає основні види архітектури (а.):
– а. об’ємних споруд: а) житлова – міські будинки, сільські хати;
б) суспільно-громадська (школи, університети, бібліотеки, театри,
стадіони, вокзали, магазини, храми); в) промислова а. (заводи,
фабрики, електростанції, транспортні мережі, аеропорти, річкові та
морські ворота міст);
– ландшафтна а.: а) садово-паркове мистецтво – сквери, бульвари,
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художньої культури.
Формування уявлень про форми
збереження культурної спадщини,
про роль музеїв та медіа у
поширенні мистецтва.
Формування культури людських
почуттів.
Формування потреби у творчому
самовираженні та естетичному
самовдосконаленні
в
процесі
опанування художніх цінностей і
способів художньої діяльності.
Збагачення емоційно-естетичного
досвіду, пробудження особистіснопозитивного
ставлення
до
мистецьких цінностей.
Сприяння
особистісному
художньо-естетичному розвитку,
художньо-творчому
самовираженню.
Удосконалення вміння створювати
ескізи.
Вправляння
в
умінні
використовувати
комп’ютерні
технології, зокрема ресурси
Інтернету, для виконання проектів,
презентації результатів проектної
діяльності, віртуальних екскурсій
музеями України та світу.
Розширення вмінь виконувати

Продовження таблиці

анімації діалогів персонажів,
інсценізації подій («Картини, що
ожили»); участь у мистецьких
вікторинах,
складанні
та
розв’язуванні
кросвордів,
шкільних культурно-мистецьких
заходах, у підготовці виставки
художньої фотографії («Літопис
шкільного життя», «Портретна
галерея», «Краса довкілля»);
виконання
творчих
робіт,
індивідуальних та колективних
проектів; пояснення значення
крилатих висловів, афоризмів про
мистецтво; складання описових
розповідей; читання та переказ
бібліографічних
літературних
джерел про видатних митців;
участь у рольових іграх –
«Телеведучий» (передачі про
архітектурну спадщину міста
(села);
візуальні
подорожі;
порівняння художніх образів
(скульптурних і музичних тощо);
виготовлення зразків скульптур
малих форм «Нецке»; створення
ескізів архітектурних споруд,
титульного аркуша улюбленої
книги, декоративної композиції,
народної ляльки, фрагментів

парки; б) архітектура малих форм – тераси, альтанки, фонтани,
сходи, місточки;
– містобудування: а) забудова міст, сіл; б) реконструкція старих
районів;
 має уявлення про скульптуру як один із видів просторових
мистецтв, в якому із різних матеріалів створюються об’ємні
зображення і де основним предметом зображення є людина;
 називає:
– ключове слово скульптурної мови – світло;
– основні інструменти скульптора (стеки, різці, молоток) та
способи скульптурної обробки (моделювання (з окремих частин),
різьблення, висікання);
– жанри
скульптури
(портрет,
тематична
композиція,
анімалістичний жанр);
– основні види скульптури, характеризує їх:
 за формою: а) кругла – вільне розміщення в просторі,
можливий огляд з усіх боків; б) рельєф – розміщення на
площині; підвиди: горельєф, барельєф, контррельєф;
 за призначенням: а) монументальна – значущість ідей,
масивність, високий ступінь узагальнення; статуї,
барельєфи; б) декоративно-монументальна – оздоблення
споруд і комплексів; атланти, каріатиди, садово-паркова,
фонтанна скульптура; в) станкова – поглиблений зміст,
психологізм, символічність; голова, бюст, торс, поясне
зображення, фігура, скульптурна група; г) скульптура малих
форм, або дрібна пластика – не більше метра заввишки;
статуетки);
 знає, що скульптура виконується з твердих або пластичних
матеріалів (каменю (мармур, граніт), глини, кістки, дерева,
металу (бронзи), гіпсу, воску тощо);
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творчі роботи, індивідуальні або
колективні мистецькі проекти з
використанням
традиційних
і
комп’ютерних технологій.
Формування категоріального рівня
лексичних узагальнень іменників
(атлант,
барельєф,
вітраж,
горельєф,
зодчество,
колона,
контррельєф, ландшафт, литво,
літографія,
мобіл,
монотипія,
офорт, пастель, сангіна, сепія,
скань, тектоніка, фасад).
Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
синонімії на матеріалі іменників
(зодчий – архітектор, архітектура –
зодчество,
користь
–
функціональність,
живопис
–
малярство)
та
відносних
прикметників
(релігійний
–
біблійний,
постановний
–
картинний); антонімії на матеріалі
прикметників (симетричний –
асиметричний
(споруди);
багатозначності
на
матеріалі
іменників (різець – інструмент
скульптора і передній зуб плоскої
форми у людей і тварин; мозаїка –
зображення
або
візерунок,
складений з окремих, щільно
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архітектурних споруд різних
епох,
рекламної
продукції
вітчизняного
виробництва;
креслення проекту будинку «Де б
мені
хотілося
жити»;
розігрування діалогів за змістом
картин; малювання пейзажів
рідного краю, плакатів на
екологічну
тему;
створення
скульптури
малих
форм
(ліплення, паперопластика,) або
зразка народної іграшки (з
костюмом,
прикрасами);
виконання
графічних
та
живописних робіт у різних
жанрах (індивідуальна робота за
вибором)
або
декоративної
композиції

панно
для
шкільного інтер’єру (колективна
робота); створення і оформлення
шкільних музейних колекцій,
галерей, віталень; бесіди та
дискусії:
«Тріади
Вітрувія»;
«Мовчазна музика» (В. Гюго про
архітектуру),
«Мистецтво
вписувати
лінії
у
небо»
(архітектура
за
висловом
В. Гюго), «Сім чудес світу»,
«Єдність
і
гармонія
між
будівлями та довкіллям»;

 має уявлення про графіку як вид чорно-білого образотворчого
мистецтва, що охоплює малюнок та гравюру, виконані за
допомогою крапок, ліній і штрихів;
 знає, розрізняє та називає різні види графіки:
– в залежності від способу виконання і можливостей тиражування:
а) оригінальна (унікальна, рукотворна) – існування твору в
єдиному примірнику; б) друкована – виготовлення форм для
отримання потрібної кількості відбитків (тиражна – гравюра,
естамп, промислова, або прикладна – художнє оздоблення
етикеток, упаковки, оформлення театральних, концертних
програм, квитків, буклетів, поштових конвертів і листів, марок);
– за призначенням: а) станкова (гравюра, рисунок, лубок);
б) книжкова та газетно-журнальна (ілюстрації, віньєтки, мініатюри,
карикатура); в) промислова (поштові, грошові, товарні знаки,
емблеми, етикетки); г) монументальна (плакат, афіша, вивіска,
реклама); г) комп’ютерна;
 має уявлення, що за способом нанесення малюнка гравюри
поділяють на опуклі (ксилографія, ліногравюри), плоскі
(літографія) й заглиблені (офорти)
 називає
складові
конструкції
книги
(обкладинка,
суперобкладинка, форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитул) (на
конкретному матеріалі);
 має уявлення, що:
– живописні образи створюються за допомогою малюнка,
світлотіні, колориту й перспективи;
– виражальними засобами живопису в картині втілюються знання
художника про оточуючий світ;
 знає, розрізняє та називає:
– види живопису за призначенням та особливостями художнього
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припасованих один до одного
різнокольорових шматочків скла,
мармуру,
камінців
тощо;
мистецтво
складати
такі
зображення,
візерунки;
інсталяція –
просторова
композиція,
створена
з
промислових виробів, природних
об’єктів, текстової та візуальної
інформації; монтаж споруд; процес
установлення
програми
на
комп’ютер; ритм – в архітектурі −
це поєднання й чергування об’ємів,
колірних плям, фігур, світла і тіні;
рівномірний, злагоджений хід,
протікання чогось; графік –
художник;
зображення
з
допомогою ліній для наочного
зіставлення різних моментів якогонебудь процесу; план роботи з
точними показниками норм і часу
їх
виконання;
пластика
–
мистецтво різьблення; мистецтво
ритмічних рухів тіла; чітке,
гармонійне поєднання форм) і
прикметників (круглий – вид
скульптур; який має форму круга,
циліндра, кулі; рівний, цілий;
повний;
станковий
–
вид
живопису; закріплений на станку,

Продовження таблиці

«Мовчазна потаємна музика»
(скульптура); «Графіка – ритми
ліній»,
«Лаконічна
мова
графіки»;
«Скарбничка
моєї
родини»; «Відображення світу
мовою живопису»; «Спогади про
минуле, мрії про майбутнє,
радість
у
теперішньому»
(фотомистецтво),
«Є
тільки
мить»

виконання: а) монументальний (фреска, мозаїка, вітраж,
настінний розпис); б) декоративний розпис (панно); в) станковий
(картина); г) театрально-декораційний; д) іконопис;
– жанри живопису: а) за об’єктами зображення – портрет, пейзаж,
натюрморт; б) за сюжетно-тематичною спрямованістю –
міфологічний, біблійний (релігійний), історичний, побутовий,
анімалістичний, батальний;
– напрями декоративного мистецтва: а) декоративно-ужиткове;
б) монументально-декоративне (архітектурний декор, вітражі,
статуї та рельєфи на фасадах та в інтер’єрах); в) театральнодекораційне (оформлення сцени, створення декорацій, костюмів);
г) оформлювальне (прикрашання експозицій у музеях, вітрин
магазинів та офісів, оформлення свят);
– види декоративно-ужиткового мистецтва: а) за призначенням
(меблі, посуд, хатні прикраси, одяг, ювелірні вироби, іграшки);
б) за матеріалом (художня обробка дерева, каменю, кістки, рогу,
шкіри, емалі, глини, металу, скла, бісеру); в) за технологією
(художнє плетіння, ткацтво, килимарство, вишивання, розпис,
батик, писанкарство, вибійка, випалювання, гравіювання,
різьблення, карбування, художнє литво, скань, витинання,
мереживо);
 має уявлення, що:
– монументальному живопису властиві філософсько-епічне
розуміння дійсності, суспільно значущий зміст, масштабність
задуму, громадянський пафос, зверненість на велику аудиторію;
що він пов’язаний із площиною будівлі; що його призначення –
оздоблювати витвори архітектурного мистецтва, створювати
гармонійне середовище приміщень;
– декоративний живопис призначений для оздоблення та входить
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друкований
–
вид
графіки;
опублікований).
Вправляння в розрізненні та
уточненні значень паронімічних
пар іменників (мобіл – побіл,
фреска – тріска, офорт – комфорт,
стека – стела, графік – графіт,
плакат – прокат, монумент –
момент, скульптура – культура,
пластика – пластина, фактура –
фактор, сквери – склери).
Удосконалення
лексичної
системності у вживанні іменників
(колір – колорит).
Удосконалення вміння будувати
паритетний пошуковий діалог,
незважаючи на різновекторність
думок,
позицій
іншого
з
одночасним
толерантним
і
коректним обстоюванням власних
поглядів.
Удосконалення вміння визначати
мету
художньо-практичної
діяльності, способи та організацію
її досягнення.
Розвиток здатності до самоаналізу
та самооцінки.
Розвиток
просторового,
критичного, поняттєво-логічного

Продовження таблиці

до складу архітектурного ансамблю або творів декоративноужиткового мистецтва;
 знає, що художня фотографія відрізняється від інших творів
фотомистецтва тим, що не прагне об’єктивно відтворювати
дійсність, а фіксує сцени, спеціально обрані або організовані для
фотографування, з метою втілення художнього задуму;
 знає, розрізняє та називає:
– жанри фотомистцетва (портретний і репортажний – культурне
життя народу, духовність у повсякденних проявах);
– види художньої фотографії: а) документальна – моментальна,
хронікальна; б) репортажна – прямий контакт із життям;
в) постановна, або картинна – передача краси навколишнього світу
та людини;
 має уявлення, що комп’ютерна графіка охоплює оригінальні
заставки до телепрограм, ігри, рекламні плакати, логотипи,
комп’ютерну мультиплікацію;
 знає, розрізняє та називає:
– напрями комп’ютерної графіки – створення оригінальних
зображень і обробка вже наявних (колажна композиція);
– категорії комп’ютерної графіки за засобом виконання:
а) двовимірні (логотипи, книжкові ілюстрації, художні шрифти,
заставки та меню до комп’ютерних ігор; векторна та растрова
графіка); б) тривимірні (3D) (ілюзія об’єму, простору подібного до
реального);
 використовує спеціальну мистецьку термінологію в навчальній та
побутовій комунікації;
 знаходить інформацію для художньої самоосвіти, користуючись
домашньою, шкільною бібліотекою, мережею Інтернет
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та
асоціативно-образного
мислення, почуття кольору, лінії,
ритму,
композиції,
колориту,
художнього смаку і творчих
здібностей.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання мистецького бачення.
Виховання
емоційно-ціннісного
ставлення
до
мистецтва
та
дійсності, художніх інтересів,
естетичних ідеалів
Виховання духовних та моральних
ціннісних орієнтирів, активної
життєвої позиції.
Виховання потреби у творчій
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самореалізації
та
духовному
самовдосконаленні
у
процесі
опанування
цінностями
української
та
зарубіжної
культурно-мистецької спадщини
 Музика
вокальна,
інструментальна, театральна.
 Музичні жанри і форми 
вокальні (пісня, романс, гімн),
хорові
(кантата,
ораторія),
камерно-інструментальні
(соната, сюїта, квартет тощо),
симфонічні
(симфонія,
увертюра, концерт), музичнотеатральні
(опера,
балет,
оперета, мюзикл).
 Напрями
музики
масових
жанрів (джаз, диско, поп, рок).
Орієнтовні
тематичні
завдання: слухання музичних
творів; спів; музичні диктанти;
відвідування театрів, філармоній,
концертних
залів,
музеїв,
галерей; написання творів-есе на
основі вражень від побаченого та
почутого;
виготовлення
концертних
афіш;
запис
музичних творів для шкільної

Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва (3 год.)
 характеризує художньо-мовні засоби музичного мистецтва;
 знає, розрізняє та називає:
– види музичних творів: а) вокальні, пов’язані з людським голосом
і словом, де надзвичайно важлива інтонація; б) інструментальні, що
виконуються на музичних інструментах;
– види інструментальної музики від складу виконавців: а) камерноінструментальна (невеликий склад виконавців); б) симфонічна
(симфонічний оркестр);
– музичні
жанри: 1) за
способом
виконання:
а) вокальні,
інструментальні; б) сольні та ансамблеві (дует, тріо, квартет,
квінтет); в) оркестрові та хорові (кантата, ораторія); 2) за місцем та
умовами виконання: а) камерна (пісня, романс, арія, серенада,
балада); б) симфонічна музика;
– напрями музики масових жанрів (джаз, рок-, поп-музика);
– види співу (народний, академічний, естрадний);
– жанри театральної музики (опера, балет, оперета, мюзикл);
– жанри професійної музики: а) вокальні – вокально-хорові
(кантата, ораторія, реквієм, хоровий концерт); камерні (пісня,
романс, серенада, балада); б) інструментальні – симфонічні
(симфонія, концерт, сюїта, увертюра); камерні (соната, ноктюрн,
етюд, елегія, балада); в) музично-театральні (опера, балет, оперета,
мюзикл, музика до спектаклів);
– жанри народної музики: а) вокальні (обрядові, ліричні, побутові,
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Розширення знань про жанрову
палітру музичного мистецтва.
Формування категоріального рівня
лексичних узагальнень іменників
(елегія, ноктюрн, ораторія, реквієм,
серенада, увертюра).
Вправляння в розрізненні та
уточненні значень паронімічних
пар іменників (романс – роман,
кантата – канат, балет – багет,
сонати – фанати, диско – диск).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів; ймовірного
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фонотеки
(за
жанрами,
напрямами); участь у концертахвікторинах («Популярна музика»,
«Відгадай мелодію»), вечорах
українського
романсу,
індивідуальних та колективних
проектах; пояснення значень
крилатих висловів, афоризмів про
мистецтво; складання описових
розповідей; дискусії та бесіди:
«Мистецтво
невичерпне,
як
життя»
(Ромен
Роллан),
«Торкання музикою струн серця»
 Основні елементи художньообразної мови театрального
мистецтва. Театральні професії
(актор, режисер та ін.).
 Хореографія  вид сценічного
мистецтва.
Орієнтовні
тематичні
завдання:
розігрування
театральних
етюдів;
виготовлення театральних масок
(грецької,
японської,
африканської,
слов’янської),
костюмів театральних героїв,
ляльок (вертепних, рукавичок,
маріонеток), ескізів афіш

історичні, жартівливі, сатиричні); б) інструментальні (танці,
інструментальна музика);
– жанри естрадної музики (авторська (бардівська) пісня,
танцювальна музика, диско, рок-музика);
 виконує пісні різних жанрів, інтерпретує прослухані музичні
твори;
 порівнює звучання музичних інструментів різних народів світу,
визначає спільні та відмінні риси;
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
Тема 4. Театр як синтез мистецтв (2 год.)
 розкриває специфіку театрального мистецтва;
 має уявлення, що тематичне або жанрове спрямування зумовлює
наявність театрів естради, пісні, моди, історичного портрета,
детективу, драми і комедії, мелодрами, камерного, фольклорного
театрів;
 знає, розрізняє та називає:
– види театрального мистецтва: а) драматичний театр; б) музичний
театр (опера, балет, оперета, мюзикл, театр-кабаре); в) пантоміма;
г) театр ляльок;
– види театрів за цільовою аудиторією: а) дитячий театр (глядачі та
виконавці – діти); б) юного глядача (дорослі актори грають для
дітей); в) молодіжні театри; г) театри міміки та жестів (для
глухонімих); д) самодіяльні (аматорські);
 називає театральні професії (сценограф, звукооператор, режисерпостановник, художник-постановник, художник-постановник з
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прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання інтересу до основних
культурних музично-мистецьких
світових і вітчизняних здобутків

Формування вміння помічати та
характеризувати художньо-мовні
засоби театру як синтезу мистецтв.
Формування категоріального рівня
лексичних узагальнень іменників
(аматор, балетмейстер, декоратор,
звукооператор, кабаре, маріонетка,
продюсер, режисер, сценограф,
хормейстер).
Вправляння
в
словотворенні
іменників-назв
театральних
професій, утворених способом
складання
основ
(сценограф,
звукооператор,
балетмейстер,
хореографія, хормейстер).
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(реклами) до театральних вистав
(колективні, підгрупові роботи);
участь
у
підготовці
шоупрезентацій
(«Танці
народів
світу»); дискусії та бесіди:
«Театр, театр!», «Зазираючи за
театральну завісу», «На сцені –
як у житті»; «Хореографія як
мистецтво»,
«Слово,
рух,
музика», «Втілення себе у русі»

 Екранні мистецтва: кіно, відео.
Телебачення як мистецтво і
засіб комунікації.
 Художні засоби кінематографу.
Видатні режисери світового

 костюмів,
художник-декоратор,
художник
зі
світла,
балетмейстер-постановник,
хормейстер-постановник,
театральний продюсер, драматург, режисер, актор);
 має уявлення, що хореографія – це мистецтво композиції танців і
балету;
 знає, що в хореографії виділяють: а) сценічний (естрадний
танець і балет); б) побутовий (народний, або фольклорний,
бальний) танець;
 відтворює засобами хореографічного мистецтва зміст пісенних,
віршованих рядків;
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет

Тема 5. Екранні мистецтва (3 год.)
 має уявлення про художньо-мовні засоби екранного мистецтва як
відображення духовного світу людини;
 знає, що до екранних мистецтв відносять кіно, телебачення,
відео, називає їх;
 знає, розкриває значення телебачення в житті людини;
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Вправляння в розрізненні та
уточненні значень паронімічних
пар іменників (актор – автор,
танець – ранець, бал – бар).
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання інтересу до театральних
професій,
бажання
більше
дізнаватися про них
Формування
уявлень
про
відображення духовного світу
людини
засобами
екранного
мистецтва.
Формування категоріального рівня
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кіно.
Види
кіно:
ігрове,
анімаційне,
документальне.
Жанри
кінематографу.
Відеокліп.
Орієнтовні
тематичні
завдання:
організація
та
проведення
телепередач;
підготовка запитань для інтерв’ю
зі
знаменитим
актором;
обговорення
телепередач;
виконання зображення свого (-їх)
улюбленого (-их) героя (-їв);
малювання ескізів нагород за
кращий фільм вказаного жанру;
складання каталогу відеотеки
певної тематики; написання та
обговорення
кінорецензій;
дискусії та бесіди: «Мистецтво
голубого
екрану»,
«Фільм!
Фільм! Фільм!», «Кіномистецтво
країн світу», «Мультиплікатор»
(малювання м/ф)

 має уявлення:
– що в основу кіно покладено технічний винахід, де художня
атмосфера фільму створюється своєрідним ритмом монтажу кадрів
і одна сюжетна лінія доповнює іншу;
– що сутністю кіномистецтва є розмаїття виражальних засобів,
синтетичність, утворення усіма елементами кінострічки єдиної
гармонійної системи з естетичними властивостями театру,
літератури, образотворчого мистецтва, фотографії, музики,
досягненнями оптики, механіки, хімії, фізіології, комп’ютерної
техніки;
– про кіномистецтво України, Америки, Європи;
– про відеокліп як нетривалу за часом, художньо змонтовану
послідовність кадрів, у якій простежується візуально-сюжетна лінія
подій і застосовуються спецефекти;
 знає, розрізняє та називає:
– види кіномистецтва: а) художній (ігровий) кінематограф −
засобами виконавської творчості втілюється художній задум;
б) документальний кінематограф – особливий засіб образної
публіцистики; в) мультиплікація (анімація) – оживлення графічних
чи лялькових персонажів; г) науково-популярний кінематограф –
використовується для пропаганди знань;
– категорії кінематографа: а) кіно як мистецтво (велике кіно) –
фільми зробили перворот у кінематографі; б) класичні (звичайні)
фільми – розраховані на масову аудиторію; в) авторське кіно –
розкривають оригінальні теми, в основі авторська ідея;
г) нецелулоїдне кіно (відеопродукти) – неплівкове, специфічне
телебачення; д) відео-арт (інсталяції, видовища); е) любительські
фільми (домашнє кіно); є) інтернет-кіно (комп’ютерні відео або
тривимірні ігри);
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лексичних узагальнень іменників
(бойовик, вестерн, екшн-фільм,
карате-фільм
(кунгфу-фільм),
кіберпанк,
неоготика,
постапокаліптика,
трилер,
фантасмагорія,
фарс,
фентезі,
фільм-біографія) та відносних
прикметників
(гангстерський,
детективний (фільм).
Вправляння у вживанні іменників
відповідно
до
нормативної
лексичної системності (програма –
передача).
Вправляння в розрізненні та
уточненні значень паронімічних
рядів іменників (кадр – кедр, кіно –
сіно, актор – автор, жанр – жар –
шар – дар – бар, драма – рама –
лама – дама, фарс – фарш, фарс –
барс, жах – жар, жах – дах).
Вправляння
в
словотворенні
іменників шляхом складання основ
(кіномистецтво,
кінематограф,
кіноіндустрія,
кінорежисер,
кінорецензія,
кінокомедія,
телебачення,
телепередача,
відеокліп).
Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
синонімії на матеріалі іменників

Продовження таблиці

– жанри ігрового кіно: бойовик (екшн-фільм), вестерн,
гангстерський фільм, карате-фільм (кунгфу-фільм), фільмбіографія, пригодницький фільм, детективний фільм, драма,
трагедія, історичний фільм, воєнний фільм, кінокомедія, пародія,
фарс, мелодрама, родинний (сімейний) фільм, музичний фільм,
трилер, містичний трилер, психологічний трилер, фільмкатастрофа, фільм жахів, фантастичний фільм, фентезі,
фантасмагорія, космічна опера, кіберпанк, постапокаліптика,
неоготика;
 переглядає фільми, визначає види і жанри кіно;
 пригадує зміст і зв’язно, лексично та граматично правильно
переказує улюблені кінокартини;
 називає професії кіноіндустрії (кінорежисер, актор, оператор,
сценарист, художник, композитор);
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
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(мультиплікація
–
анімація),
відносних
прикметників
(родинний – сімейний, класичний звичайний
(фільм),
любительський – домашній (кіно);
багатозначності
на
матеріалі
іменників (оператор – робітник,
який керує роботою складного
механізму; людина, яка знімає
кінофільми
або
здійснює
телепередачі).
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання бажання створювати
відео
кліпи,
організовувати
телепередачі

Продовження таблиці

 Самооцінка знань з мистецтва у
формі тестування.
Орієнтовні
тематичні
завдання: дискусії та бесіди:
«Поліхудожність. Яка вона?»,
«Мистецтво синтезу образів»,
«Чому сучасній людині потрібні
всі
види
мистецтва?»,
«Неповторні
поєднання»
(асоціативний метод); тестові
завдання

Тема 6. Поліхудожній образ світу (1 год.)
 розуміє витоки (культура давніх цивілізацій) та пояснює
сутність поліхудожнього образу світу (сукупність різних видів
мистецтва);
 знає, що художня культура і витвори мистецтва невід’ємні та
існують тільки в суспільстві;
 має уявлення про:
− архітектурно-художній синтез (архітектура, монументальний
живопис і скульптура); комбінування поезії та музики (пісня,
романс, ораторія, опера); поєднання у мультимедіа текстів, звуків,
світлових ефектів, анімації;
− перфоманс як форму сучасного мистецтва, де твір складають дії
художника чи цілої групи у певному місці та в певний час;
− хепенінг як певну форму дій, під час яких митці намагаються
залучити глядачів до гри, сценарій якої намічений лише приблизно;
 втілює сприйняті за допомогою різних аналізаторів образи
дійсності у різних видах мистецтва (асоціативний метод);
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет

Узагальнення (2 год.)
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Формування категоріального рівня
лексичних узагальнень іменників
(інсталяції,
перфоманси,
хепенінги).
Уточнення розуміння іншомовного
лексичного елемента «полі-» на
позначення
значної
кількості
чогось (поліхудожній).
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів; зорового, слухового,
смислового
контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання
інтересу
до
поліхудожнього
образу
світу,
бажання втілювати сприйняте у
різних видах і жанрах мистецтва

Продовження таблиці

 Загальне уявлення про культуру
та її роль у суспільстві.
 Збереження
національної
культурної спадщини.
 Художня культура. Народна і
професійна взаємодія, духовна і
світська культура.
Орієнтовні
тематичні
завдання: виконання замальовок
до
почутих
музичних,
прочитаних літературних творів;
створення
альбомів,
комп’ютерних
презентацій
(«Світова культурна спадщина»,
«Музична (театральна та ін.)
творчість»); дискусії та бесіди:
«Обробка
душі»
(Цицерон),
«Культура – мета, якої ми маємо
прагнути»,
«Відображення
художньої
сутності
епох»;
«Авторське право», «Взаємодія
культур»,
«Діалог культур»,
«Полікультурність.
Твоє
бачення»; «Творчість відомих
народних майстрів України»,
«Елементи народної культури у
творчості митців», «Посилення

Розділ 2. Основи художньої культури (18 год.)
Тема 1. Художня культура як духовне явище (2 год.)
 розуміє культуру як сукупність досягнень суспільства в
результаті матеріального та духовного розвитку;
 має уявлення про основні аспекти культури: а) систему
матеріальних і духовних цінностей; б) діяльність людини зі
створення цінностей; в) споживання культурних цінностей,
засвоєння досвіду, накопиченого попередніми поколіннями;
 знає, розрізняє та називає види культур (к.):
– історичні к. (епохи) (давньосхідна, антична, середньовічна, епоха
Відродження, епоха Просвітництва);
– регіональні к. (географічні ареали) (слов’янська, американська,
скандинавська, романська);
– національні к. (народи) (українська, німецька, китайська);
– класові к. (соціальні верстви) (народна, професійна, елітарна);
 називає основні форми культури (матеріальна та духовна),
характеризує їх (матеріальна к. охоплює матеріально-виробничу
діяльність людини та її результати; до духовної к. належить
сфера інтелектуальної та творчої діяльності людини, її
результати);
 знає, що духовна культура людини формувалася упродовж віків
на основі трьох типів пізнання світу – міфологічного, наукового,
мистецького;
 має уявлення про роль культури в суспільстві та збереження
національної культурної спадщини;
 знає, що за джерелами формування культуру поділяють на
народну (фольклор, витвори народних промислів) та професійну,
наводить приклади їх взаємодії;
 знає, розрізняє та називає основні напрями художньої культури:
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Формування вміння порівнювати
зразки народної і професійної
художньої культури, знаходити
ознаки їх взаємодії.
Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
синонімії на матеріалі відносних
прикметників
(релігійний
–
культовий, елітарний – богемний
(культура); антонімії на матеріалі
відносних
прикметників
(елітарний – масовий (культура).
Удосконалення
лексичної
системності у вживанні відносних
прикметників (класний – класовий,
душевний – духовний (культура).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння, аналізу, синтезу,

Продовження таблиці

світла в
серця»

глибині

людського – світська к. – в основі буденне життя людини та духовні цінності;
– релігійна (культова) к. – основою виступають міфологія та
релігійні культи;
– елітарна (богемна) к. – зорієнтована на шанувальників мистецтва;
– масова к. – спрямована на сприйняття широкого загалу, в основі –
комерційний успіх;
 помічає, розкриває особливості розвитку художньої культури
рідного краю;
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
Тема 2. Художня культура і світ людини (2 год.)
 Культура і людина в сучасному  знає, що:
світі. Відображення емоцій і – ядром художньої культури є мистецтво;
почуттів, думок і мрій людини у – духовність найширше розкривається в духовних творах;
цінностях художньої культури.
 розповідає про вплив культури на розвиток людини;
 Художня культура як засіб  розрізняє види культурних цінностей: а) сукупність видатних
самопізнання
і
творчої
творів інтелектуальної, художньої, релігійної творчості;
самореалізації особистості.
б) принципи співіснування людей (мораль, звичаї, стереотипи
Орієнтовні
тематичні
поведінки та мислення, оцінки, думки тощо);
завдання: вираження власних  має уявлення, що людина творить культуру та використовує її як
думок і почуттів у реалістичній
засіб власного розвитку;
та / чи абстрактній композиції;  знає, що творчі можливості особистості виявляються у
«Мистецтво – те, що маємо в
природних схильностях, естетичних ідеалах, емоційних
собі», «Ти знаєш, що ти –
переживаннях;
людина?»
(В. Симоненко),  порівнює:
«Шедеври світового мистецтва», – засоби вираження внутрішнього світу людини у різних видах
«Художній образ – поєднання
мистецтва;
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умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання мистецького бачення

Удосконалення
ціннісного
ставлення особистості до світу.
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та

Продовження таблиці

дійсності
та
творчої – твори різних національних і авторських стилів, фольклор народів
індивідуальності
митця», світу;
«Художня культура – сукупність  висловлює власні враження, отримані під час спілкування з
духовних цінностей», «Втілення
шедеврами української та зарубіжної художньої культури,
принципів добра та краси в
зразками мистецтва рідного краю;
мистецтві»,
«Культура  вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
невіддільна
від
людини»,
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
«Культура в людині, людина в
культурі»
 Періодизація
розвитку
художньої культури. Поняття:
«стиль епохи», «національний
стиль», «індивідуальний стиль
митця».
 Великі
європейські
стилі:
античність, готика, Ренесанс,
бароко, класицизм, романтизм,
реалізм, імпресіонізм тощо.
 Художні напрями мистецтва
ХХ ст.: від модернізму до
постмодернізму.
 Особливості культур Заходу і
Сходу.
Орієнтовні
тематичні
завдання:
розгляд,
підбір
мистецьких творів, виконаних у
напрямах
реалізму
та
імпресіонізму, їх аналіз;

Тема 3. Художні напрями та стилі (6 год.)
 усвідомлює, розповідає про роль художньої спадщини в житті
людини та суспільства;
 аналізує та інтерпретує художній зміст творів мистецтва (з
опорою на зразок, план та самостійно);
 має уявлення, що:
– композиційні, пластичні, колористичні та ін. ознаки визначають
стиль того чи іншого часу (стиль епохи);
– стиль має певну спільність художньої мови, загальну систему
виражальних засобів і прийомів;
– поєднання особистісних рис митця, власного світосприйняття,
досвіду спілкування з оточуючими лежить в основі
індивідуального стилю;
 знає, що у кожну історичну епоху переважав певний вид
мистецтва;
 має уявлення, що:
– основним принципом античного стилю було дотримання
геометричних пропорцій і симетрії;
– романський стиль відрізнявся монументальністю конструкцій,
~ 22 ~

синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання бажання підвищувати
свій культурний рівень

Формування вміння класифікувати
твори мистецтва за художніми
напрямами.
Закріплення усвідомлення ролі
засобів масової інформації у
поширенні мистецьких цінностей.
Вправляння
у
встановленні
асоціативних зв’язків під час
сприймання
творів
мистецтва
(розгляду картин, слухання музики
тощо).
Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
багатозначності
на
матеріалі
іменників (стиль – сукупність
ознак, характерних для мистецтва
певного часу і напряму; сукупність
використання мовних засобів,
характерних для письменника,

Продовження таблиці

підготовка
комп’ютерних
презентацій про творчість митців
різних
стилів
і
напрямів
мистецтва;
створення
живописних,
графічних
композицій у різних художніх
стилях («Петриківський розпис»,
«Два
кольори»,
«Чарівні
візерунки»);
складання
порівняльних таблиць («Художня
культура
античності
та
Середньовіччя»,
«Східна
та
західна культури»); замальовки
елементів архітектури різних
стилів; добір музичних творів до
тематичних шкільних (класних)
вечорів; дискусії та бесіди:
«Мистецтво – збільшуване скло»;
«Кожна
епоха
має
своє
середньовіччя»
(Єжи
Лец),
«Стиль – це саме життя»,
«Індивідуальний стиль митця»,
«Античність
–
культура
і
мистецтво»,
«Античне
мистецтво –
основа
загальноєвропейської та світової
художньої
культури»,
«Мистецькі
стилі»,
«Стилі
періоду культури новітньої

широким застосуванням напівкруглих склепінь, які спираються на
колони;
– готичний стиль був культовим за призначенням та релігійним за
тематикою;
– стиль епохи Відродження характеризується тим, що митці почали
звертатися до культурних надбань античної культури;
– стилю епохи бароко притаманні церемоніали, етикет,
ушляхетнення образу життя, зовнішнього вигляду людини;
– у стилі епохи класицизму все упорядковано відповідно до ієрархії
жанрів, кожний з яких має свої ознаки;
– стиль епохи романтизму проголошував перемогу особистісного
естетичного смаку, повну свободу творчості;
 оглядово характеризує стилі за різних історичних періодів;
 має уявлення, що:
– художній напрям реалізму сформувався до середини ХІХ ст. і
його характерною рисою було реалістичне зображення
навколишньої дійсності, достовірний показ усіх сфер життя і
духовного світу людини,
– напрям імпресіонізму набув поширення в кінці ХІХ ст. і
відрізнявся зверненням до реальної дійсності з метою передачі
безпосереднього враження від неї;
– напрям модернізму характеризується умовністю, прагненням до
пошуку нових, нетрадиційних форм;
– напряму постмодернізму притаманне поєднання у межах одного
твору стилів, образних мотивів та прийомів, запозичених від різних
епох, регіонів і культур;
 порівнює відомі архітектурні пам’ятки світу, музичні та
живописні твори різних художніх напрямів;
 помічає, розповідає про відмінності східної і західної культур;
~ 23 ~

літературного
твору;
метод,
характерний для певної діяльності;
характерна
манера
говорити,
одягатися, поводитися; спосіб
літочислення);
синонімії
на
матеріалі якісних прикметників
(реалістичний – достовірний).
Формування
усвідомлення
важливості вивчення іноземних
мов для кращого розуміння
походження термінології, у т. ч. й
мистецької (латинська: romanus –
римський, antiquus – стародавній,
realis – дійсний; італійська: gotico –
незвичний;
французька:
renaissance – відродження,
classicisme – зразковий, impresion –
враження, moderne – новітній).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння, аналізу, синтезу,
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доби»; «Напрями мистецтва»; висловлює власні враження, отримані під час спілкування з
«Схід і Захід – два світи»,  шедеврами української та зарубіжної художньої культури,
«Визначні та водночас зрозумілі
зразками мистецтва рідного краю;
предмети мистецтва», «Хоку –  вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
гармонійне поєднання людини та
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
природи»

 Форми збереження культурної
спадщини (бібліотеки, музеї,
театри, галереї тощо).
 Провідні художні музеї світу
(Лувр, Прадо, Дрезденська
галерея, Ермітаж тощо).
 Дизайн і реклама  складові
художньої культури.
 Роль засобів масової інформації
у
поширенні
мистецьких
цінностей.
Орієнтовні
тематичні
завдання: відвідування театрів,
філармоній, концертних залів,
музеїв,
галерей;
здійснення
віртуальних подорожей музеями,
бібліотеками, галереями світу;
участь у мистецьких вікторинах,









Тема 4. Художня культура і середовище (2 год.)
має уявлення, що національна культурна спадщина – результат
духовної і матеріальної діяльності нації, сукупність історичних,
археологічних, літературних, архітектурних, містобудівних,
ландшафтних і мистецьких цінностей, успадкованих від
попередніх поколінь;
усвідомлює, що дбайливе ставлення до історичних пам’яток,
творчої спадщини – один із показників культурної політики
держави, обґрунтовує свою думку;
називає установи культури, спрямовані на збереження та
популяризацію творів мистецтва (бібліотеки, театри, музеї,
галереї тощо), характеризує їх діяльність;
має уявлення про класифікацію музеїв: а) загальна (науковопросвітницькі, дослідницькі, навчальні); б) спеціалізовані
(історичні,
технічні,
художні,
природничо-наукові,
мистецтвознавчі, літературні, краєзнавчі тощо), розповідає про
найвідоміші з них, у т. ч. спираючись на власний досвід їх
відвідування;
показує на карті місцезнаходження найвизначніших пам’яток
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умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання оцінки значущості
мистецтва у діалозі культур
Формування
вміння
бачити
взаємозв’язки між художньою
культурою та станом середовища.
Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
синонімії на матеріалі іменників
(індустріальний – промисловий
(дизайн).
Вправляння в розрізненні та
уточненні значень паронімічних
пар іменників (музей – муза,
галерея – галера, Лувр – Лавра,
Прадо – Прага, Прадо – кредо).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
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складанні
та
розв’язуванні
кросвордів; виконання творчих
робіт,
індивідуальних
та
колективних проектів; пояснення
значення крилатих висловів,
афоризмів про мистецтво; аналіз
мистецьких
телепередач;
створення
рекламних
афіш;
складання описових розповідей;
дискусії та бесіди: «Прекрасне
зачаровує
назавжди»
(вираз
Дж. Кітса), «Одна з найбільших
художніх колекцій світу –
французький Лувр», «Російський
Ермітаж»,
«Найвідоміший
національний музей живопису й
скульптури Іспанії» (Прадо),
«Софія,
Софія,
Софія»
(Софійський собор), «Дзвони
Києво-Печерської
Лаври»,
«Кирилівська
церква»,
«Національний художній музей
України»;
«Реклама
–
найвизначніше
мистецтво
ХХ ст.» (вислів М. Маклюена),
«Реклама як ім’я речі», «Реклама
як художнє явище»; «Користь і
краса» (дизайн), «Взаємозв’язок
дизайну та реклами»

української та зарубіжної художньої культури;
 має уявлення про сучасне проектування предметів способом
дизайну як комплексну творчу діяльність із формування
мистецького середовища, розуміє місце дизайну у розвитку
проектної культури;
 знає, що дизайн зорієнтований на формування естетичних і
функціональних властивостей товару, конструювання та
проектування естетичного образу предметного середовища;
 називає окремі об’єкти дизайну: промислові вироби (меблі, одяг,
посуд, побутова техніка), елементи і складові міського
виробничого та житлового середовища, візуальна інформація
(журнали, газети, телебачення), види дизайну (промислових
виробів, середовища, графічний, комп’ютерний);
 розповідає про екологічний напрям у дизайні, розуміє його
значущість;
 знає, що в основі реклами лежить інформація та переконання,
розповідає про роль реклами у сучасному суспільстві,
класифікацію видів (на радіо, телебаченні; публікації в пресі;
поліграфічна; в мережі Інтернет);
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
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пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання
вміння
цінувати
національну
самобутність
і
культурну спадщину України як
складової
загальнолюдської
культурної скарбниці.
Виховання
бажання
зберегти
національну культурну спадщину
для наступних поколінь
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 Пам’ятки культури і мистецтва
рідного краю.
 Культурно-мистецькі заклади,
(театри, музеї, концертні зали
тощо).
 Пам’ятні місця краю, пов’язані
з життям і творчістю відомих
митців.
 Регіональні центри народних
промислів
і
ремесел.
Етнорегіональний
фольклор
(музичний, танцювальний).
Орієнтовні
тематичні
завдання: участь у візуальних
подорожах,
складанні
карт
туристичних
маршрутів
(«Визначні пам’ятки України»);
участь у підготовці фотовиставки
«Славетний
рідний
край»,
записах
зразків
музичного
фольклору; дискусії та бесіди:
«Пізнання малої батьківщини»,
«Осередки культури рідного
краю»,
«Золотий
фонд»
архітектурної
спадщини
України», «Музеї просто неба»,
«Острів Хортиця – одне з семи
чудес України», «Селище-музей
Пирогове», «Музей архітектури.
















Тема 5. Художня культура рідного краю (3 год.)
має уявлення про духовні багатства українського народу;
знає, що до мистецької скарбниці входить спадщина
архітекторів, письменників, майстрів образотворчого мистецтва,
музикантів, композиторів, акторів;
має уявлення, що найбільшими серед пам’яток культури й
мистецтва є історико-культурні заповідники – місцевості, на
території яких у недоторканому вигляді збережені ландшафт та
архітектурні комплекси старовини;
знає, що головними осередками збереження національної
культури є краєзнавчі та етнографічні музеї, де зберігаються
цінні експозиції предметів народного побуту, витворів
декоративно-ужиткового мистецтва, національного одягу,
називає відомі культурно-мистецькі заклади України;
називає групи краєзнавчих джерел (археологічні, етнографічні,
літературні, пам’ятки архітектури та скульптури, зразки
живопису, графіки, декоративного мистецтва, документальні
матеріали, кіно- та фотодокументи);
знає, називає регіональні центри народних промислів;
знає, називає, коротко характеризує пам’ятні місця краю,
пов’язані з життям і творчістю відомих мистецьких діячів;
характеризує (з незначною допомогою педагога) декоративний
розпис, вишивку, кераміку, різьблення по дереву, ткацтво та
килимарство українських майстрів;
приймає участь у візуальних подорожах, складанні карт
туристичних маршрутів осередків художньої культури;
називає пам’ятки, які прикрашають і якими славиться рідне
місто (селище), розповідає про їх історію;
знаходить твори регіонального народного мистецтва, досліджує
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Становлення
національної
ідентичності.
Уточнення розуміння значення
відносних
прикметників
відповідно до загальновживаної
лексичної
системності
(декоративний – декораційний,
історичний – краєзнавчий –
етнографічний).
Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
багатозначності
на
матеріалі
відносних прикметників (багатий –
заможний; який має в достатку щонебудь).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
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Львів»; «Справжнє мистецтво –
творчість місцевих професійних митців;
синтаксичному рівнях; зорового,
мистецтво вічне», «Життя і  вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в слухового, смислового контролю;
Творчість
–
нерозривні»,
просторового
орієнтування;
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
«Вшанування
видатних
емоційно-вольової сфери, фантазії,
особистостей»;
«Прагнення
творчої уяви.
народу до творчості»
Виховання
національнопатріотичної свідомості.
Виховання поваги до української
культури
Тема 6. Полікультурний образ світу (2 год.)
 Поняття «художня картина  має уявлення, що:
Формування
усвідомлення
світу», «художній образ світу». – кожен народ та епоха залишають після себе багату культурну важливості
збереження
 Полікультурність суспільства спадщину;
національної самобутності.
сучасної доби.
лексико– художня картина світу являє собою дійсність, яка існує всередині Удосконалення
мовних
явищ
Орієнтовні
тематичні художнього твору та являє собою специфічну художню реальність; семантичних
завдання: виконання творчих – художній образ може розглядатися як явище, втілене в багатозначності
на
матеріалі
робіт,
індивідуальних
та художньому творі, що поєднує в собі безпосереднє спостереження іменників (цінність – те, що має
колективних проектів; пояснення за реальним світом і його відображенням митцем крізь власні матеріальну чи духовну вартість;
значення крилатих висловів, відчуття та оцінювання;
вартість у грошовому вираженні;
афоризмів
про
мистецтво;  порівнює реальну та художню дійсність;
важливість,
значущість
чогозаповнення
щоденника  створює власні художні образи, використовуючи зображення, небудь).
мистецьких вражень «Мистецькі
інтегративної
певний матеріал (папір, глина, деревина тощо), рухову Поліпшення
цікавинки»; дискусії та бесіди:
діяльності
аналізаторів,
діяльність, окремі звуки чи мовлення в цілому;
«Мозаїка художньої картини  усвідомлює, що мистецтво окремої країни є духовною цінністю міжпівкульної взаємодії.
світу», «Художня картина – образ
зорового, слухового
не лише народу, який мешкає в ній, а й усієї світової спільноти Розвиток
світу», «Сучасна картина мого
сприймання, уваги та логічної
та кожної особистості зокрема;
світу»;
«Синтез
мистецтв»,  називає:
пам’яті,
усного
зв’язного
«Єдності в розмаїтті», «Роль – джерела міжнаціонального спілкування (електронні бібліотеки, описового
монологічного
національних культур у
мовлення;
асоціативного
засоби масової інформації, мережа Інтернет);
~ 27 ~

Продовження таблиці

створенні художньої картини
світу», «Культурне розмаїття»,
«Сім чудес світу та чудес
України»; тестові завдання і
запитання

– сім чудес світу: Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро
(Бразилія), Палац-мавзолей Тадж-Махал (Індія), Римський Колізей
(Італія), Покинуте античне місто Петра (Йорданія), Велика
Китайська стіна (Китай), Піраміда Кастілло у місті майя Чічен-Іца
на півострові Юкатан (Мексика), Священне місто інків Мічу-Пікчу
(Перу);
 порівнює особливості музично-танцювального фольклору і
національних костюмів різних народів світу (українців, поляків,
угорців, кримських татар тощо);
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
Узагальнення (1 год.)
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теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання естетичного бачення
світу

Показниками сформованості галузевої компетентності з художньої
культури дев’ятикласників із тяжкими порушеннями мовлення на кінець
навчального року виступають:
1. Художньо-інформаційний:
– цілісно сприймає картину світу;
– має уявлення про сутність, види та жанри мистецтва, про шедеври
мистецтва різних епох і народів;
– володіє системою художніх знань, яка відображає видову специфіку і
взаємодію мистецтв;
– простежує синтез різних видів мистецтв, розуміє зв’язки художньої
культури з природним і соціальним середовищем життєдіяльності людини;
– визначає засоби художньо-образного відображення духовного світу
людини;
– розуміє сутність явища поліхудожності, що реалізується через
встановлення об’єктивно існуючих зв’язків різних видів мистецтв;
– сприймає, інтерпретує та оцінює твори мистецтва й художні явища у
культурологічному контексті;
– знаходить джерела для художньої самоосвіти, у т. ч. здійснює самостійну
пошукову діяльність, використовує музейні матеріали тощо.
2. Художньо-мовленнєвий:
– використовує мову мистецтва як форму міжособистісного спілкування;
– користується спеціальною мистецькою термінологією;
– інтерпретує, характеризує, висловлює особистісно-ціннісне ставлення до
творів мистецтва, використовуючи фонетично, лексично та граматично правильне
аргументоване зв’язне мовлення;
– розуміє почуття інших людей, вміє прогнозувати їх емоційний стан,
співпереживати, знаходити потрібні слова для розради та підтримки;
– опановує культуру міжнаціонального спілкування шляхом вивчення
художніх традицій народів різних країн;
– обговорює різні мистецькі явища в групах;
– вміє домовлятися з однокласниками щодо участі у художньо-практичній
діяльності, висловлюючи свою та враховуючи думку інших.
3. Художньо-практичний:
– сприймає художньо-практичну діяльність як невід’ємну частину свого
життя;
– прагне
до
художньо-творчої
самореалізації
та
духовного
самовдосконалення у різних видах діяльності;
– пізнає та виражає себе у творчості, розширює свій внутрішній досвід,
визнає неповторність і унікальність іншого з власним особистісним смислом;
– використовує набуті художні знання, практичні вміння для саморозвитку
та естетизації середовища;
– виконує індивідуальні та колективні проекти;
– проявляє готовність використовувати набутий досвід у власній самостійній
творчій роботі та соціокультурному житті в цілому.
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10 клас
МИСТЕЦЬКІ ПЕРЛИНИ УКРАЇНИ
Зміст
Державні вимоги
Спрямованість
основної загальної
до рівня загальноосвітньої
корекційно-розвивальної
освіти
підготовки учнів
роботи
Розділ 1. Художня культура України від найдавніших часів до кінця ХVІ ст. (6 год.)
Тема 1. Образотворче мистецтво (3 год.)
 Зразки
образотворчого Учень / учениця:
Формування
усвідомлення
мистецтва
Трипільської
та  має уявлення про:
нерозривних зв’язків у діадах
скіфської культури. Мистецтво – основні періоди розвитку художньої культури України, її «людина в культурі» та «культура
грецьких
міст Північного найхарактерніші явища;
в людині».
Причорномор’я.
Удосконалення
вміння
– первісні культурні пам’ятки, знайдені на території України;
 Художня культура Київської  розповідає про життя та побут трипільців, мистецтво аргументувати власну думку щодо
Русі: архітектурні споруди,
значущості
стародавнього
Трипільської культури (ІV–ІІ тис. до н. е.);
монументальний
живопис  порівнює зображення трипільських символів та орнаменти мистецтва у розвитку української
(мозаїки та фрески), іконопис,
культури.
традиційних українських писанок;
книжкова мініатюра.
Поліпшення
інтегративної
 описує мистецтво скіфської культури (VІІ–ІІІ ст. до н. е.);
 Художня культура польсько-  аналізує поему-баладу Л. Костенко «Скіфська одіссея»;
діяльності
аналізаторів,
литовської доби.
 має уявлення про мистецтво грецьких міст Північного міжпівкульної взаємодії.
 Орієнтовні
тематичні
Причорномор’я (VІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.), два періоди історії Збагачення емоційно-мистецького
завдання: виконання творчих
його розвитку: у перші століття переважав грецький стиль, за досвіду.
робіт,
індивідуальних
та
Розвиток
зорового, слухового
часів розквіту Боспорського царства – яскрава самобутність;
колективних
проектів;  характеризує містобудування, зодчество, монументальний сприймання, уваги та логічної
виготовлення ескізів розпису
пам’яті,
усного
зв’язного
живопис, іконопис, книжкову мініатюру Київської Русі;
кераміки із використанням
описового
монологічного
 розповідає про образотворче мистецтво Галицько-Волинського
трипільських символів, буквиці
мовлення;
асоціативного
князівства, що успадкувало традиції Київської Русі та увібрало
– художніх прийомів київських
теоретично-рефлексивного
чимало культурних надбань західних країн;
літописців, фрагментів діорами
мислення, розумових операцій
архітектурне
мистецтво
Галицько-Волинського порівняння,
«Київ – духовний центр  порівнює
аналізу,
синтезу,
князівства та Київської Русі;
України-Русі»; участь у
умовиводів; ймовірного
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віртуальних
подорожах,  описує особливості архітектурного, скульптурного мистецтва,
складанні
карт
маршрутів
живопису, книжкової графіки польсько-литовської доби;
прадавніх осередків української  порівнює архітектуру польсько-литовської доби та попередніх
культури; бесідах та дискусіях із
періодів;
тем: «Трипільська культура –  показує на карті місцезнаходження культурно-історичних
унікальне явище в історії світової
пам’яток України;
культури»,
«Втілення  користується спеціальною мистецькою термінологією у
трипільської
символіки
в
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
українських
писанках»;  вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
«Скіфські
кургани»,
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
«Пантікапейська
архітектурна
школа», «Мініатюри Галицького
Євангелія», «Краса Галицьких
храмів»,
«Відродження
скульптурного
мистецтва
польсько-литовської доби», «Іван
Федоров»
Тема 2. Музична і театральна культура (2 год.)
 Первісні музичні інструменти.  має уявлення, що в період княжої доби сформувалися пісенні
Музична культура
античних
жанри величальної пісні та билини, за часів Київської Русі –
міст
Північного
музичний напрям церковного співу;
Причорномор’я.
Музична  називає первісні музичні інструменти (флейта з рогу північного
культура Київської держави.
оленя, дудочка з пташиної кістки, мізинський браслет, гусла
Стародавня народна творчість:
тощо);
епос, календарно-обрядові та  знає, що пісенну творчість давніх слов'ян поділяють на
родинно-обрядові пісні.
календарно-обрядову (пов’язану з порами року) та родинно Обрядовий
пратеатр
обрядову (знаменні події в житті людини);
(стародавні
народні
ігри,  має уявлення про музичну культуру античних міст Північного
свята). Мистецтво скоморохів.
Причорномор’я, зокрема музичні інструменти (ліру, авлос,
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прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання
вміння
оцінювати
значущість
українського
мистецтва
в
розвитку
національної культури в цілому та
у власному житті зокрема

Уточнення розуміння значення
відносних
прикметників
відповідно до загальновживаної
лексичної
системності
(величальний (пісня) – величний –
величезний – великий – видатний;
церковний – релігійний).
Вправляння в розрізненні та
уточненні значень паронімічних
пар іменників (билина – пилина –
Килина – калина – малина –
мілина – щілина – зілина).

Продовження таблиці

Орієнтовні
тематичні
завдання:
виготовлення
імпровізованих
музичних
інструментів, ескізу костюма
скомороха;
виконання
українських народних
пісень;
участь у народних іграх та
обрядах, у бесідах та дискусіях із
тем: «Музикальність – одна з
визначних
рис
українського
народу», «Народне музичнопоетичне мистецтво Київської
Русі»,
«Знаменний
спів»,
«Скоморохи»

кіфару, барбітон);
 називає напрями музичної культури Київської Русі (народна,
придворно-світська, церковна);
 знаходить у билинах, «Слові о полку Ігоревім» рядки, які
підтверджують наявність існування в Київській Русі придворносвітської музики;
 помічає та окреслює відмінності церковної від народної та
світської музики;
 має уявлення про перших професійних акторів – скоморохів,
ритуально-обрядові форми театру;
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет

 Художня культура козацької 
доби.
Стиль бароко
в
українському
мистецтві
(архітектура,
іконопис, 
портретний
живопис,
гравюра). Народна картина 
«Козак Мамай».


Узагальнення (1 год.)
Розділ 2. Художня культура ХVІІ – ХVІІІ ст. (6 год.)
Тема 1. Образотворче мистецтво (3 год.)
розповідає про стиль бароко в українському мистецтві козацькогетьманської доби, який затвердив самобутність української
культури і визначив її подальший розвиток;
порівнює барокове мистецтво західних і східних регіонів
України;
має уявлення про архітектуру та скульптуру козацькогетьманської доби;
знає, що за стильовими особливостями українське зодчество
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Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
багатозначності
на
матеріалі
іменників (інструмент – музичний
прилад і ручне знаряддя для
виконання будь-яких робіт).
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення; розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів; контролю; емоційновольової сфери, фантазії, творчої
уяви.
Виховання інтересу до первісної
української
музичної
та
театральної культури

Закріплення
вміння
розуміти
образність зображень (на прикладі
образу Козака Мамая).
Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
антонімії на матеріалі відносних
прикметників (західний – східний).
Вправляння в розрізненні та
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Орієнтовні
тематичні
завдання: виконання творчих
робіт,
індивідуальних
та
колективних
проектів;
виготовлення альбомів «З історії
шедеврів»,
«Архітектурна
спадщина»;
створення
замальовок архітектурних споруд
зразків українського бароко;
розроблення
туристичного
маршруту «Архітектурні перлини
України»;
створення
комп’ютерних презентацій із
навчальних тем; дискусії та
бесіди: «Діяч культури Петро
Могила»,
«Галицький
Мікеланджело»,
«Гравюра
козацької доби», «Славетний
Козак Мамай»

 поділялось на дві архітектурні школи (західна та східна);
 називає:
– прізвище митця, творчість якого визначає головні риси
барокового скульптурного мистецтва (Й. Пінзель);
– найвідоміші твори іконописного мистецтва княжої доби;
 розповідає про портретний живопис, народну картину того часу,
мистецтво гравюри;
 розкриває образ козака-бандуриста Козака Мамая, який понад
усе цінує волю (кобза, на якій він грає, – символ співучої
української душі; кінь – вірність, дуб – сила характеру);
 порівнює різні репродукції народних картин «Козак Мамай»;
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет

уточненні значень паронімічних
пар іменників (Мамай – Мазай,
Пінзель – пензель).
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування на лексичному,
морфологічному, граматичному та
синтаксичному рівнях; зорового,
слухового, смислового контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання мистецького бачення

Тема 2. Музична і театральна культура (2 год.)
 Думи та історичні пісні.
Мистецтво кобзарів і лірників.
 Хоровий концерт та його
творці
(М. Березовський,
А. Ведель, Д. Бортнянський).
 Збірка
«Сад
божественних
пісень» Г. Сковороди.
 Шкільний театр, зв’язок із

 знає:
– що у пісенній народній культурі великого значення набувають
жанри думи та історичної пісні;
– про кардинальні зміни у духовній музиці, що відбиває могутнє
відродження творчих сил українського народу;
 має уявлення, що поява дум пов’язана з козаччиною, адже
основний їх мотив – боротьба козаків за незалежність України;
про те, що думи речитативом у супроводі своїх інструментів
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Розширення знань та уявлень про
музичну та театральну культуру
того часу.
Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
синонімії на матеріалі іменників
(ритор – оратор); багатозначності
на матеріалі іменників (кобзар –

Продовження таблиці

викладанням
поетики
та
риторики. Вертеп.
Орієнтовні
тематичні
завдання: слухання музичних
записів дум, історичних пісень;
виконання
творчих
робіт,
індивідуальних та колективних
проектів; пояснення значення
крилатих висловів, афоризмів про
мистецтво;
виконання
живописних
чи
графічних
композицій за мотивами текстів
відомих
дум або кантів
Г. Сковороди, ескізів ляльок до
вертепу; підготовка рефератів
про життєвий і творчий шлях
визначних композиторів того
часу; участь у створенні комічної
або сатиричної інтермедії у стилі
«шкільного театру»; дискусії або
бесіди: «Дума – найяскравіше
явище
народної
музики»,
«Духовна
музика
в
житті
людини», «Хоровий літопис
століть», «Видатні особистості
того
часу»,
«Максим
Березовський і Артемій Ведель:
трагічні
ноти
долі»,
«Сад
Божественних пісень»;

виконували кобзарі, лірники, бандуристи;
 знає, що думи та історичні пісні є провідними жанрами
української народної пісенної творчості;
 має уявлення, що кобзарі та лірники були носіями української
самосвідомості, творцями, хранителями та передавачами
народної творчості у формі історичних пісень, дум, релігійних
піснеспівів, переказів і казок;
 розповідає про центр музичної освіти у Києво-Могилянському
колегіумі (академії);
 має уявлення про партесний багатоголосий спів і його виконавців
(партесників);
 знає, що:
– основним жанром української професійної музики того часу був
партесний концерт, який виконували чоловічі голоси;
– за характером музики та образним змістом партесні концерти
умовно можна поділити на урочисті та лірико-драматичні
(скорботні);
 називає визначних композиторів того часу (М. Березовський,
А. Ведель, Д. Бортнянський), розповідає про їхню творчість;
 розповідає про філософа, мислителя, педагога, письменника,
музиканта Григорія Сковороду, створений ним музичний жанр
сольної пісні з інструментальним супроводом (побутові, світські,
сатиричні);
 розповідає про збірку Г. Сковороди у жанрі духовної лірики
«Сад Божественних пісень», складеної із сатиричних
алегоричних пісень соціальної спрямованості;
 має уявлення про:
– шкільний театр як різновид театрального мистецтва, зумовлений
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український народний співець, що
супроводжував свій спів грою на
кобзі, та образне визначення
Тараса Шевченка, автора збірки
«Кобзар»; дума – думка, народна
ліро-епічна
пісня
героїчного
характеру, представницький орган
центрального
чи
місцевого
управління).
Вправляння в розрізненні та
уточненні значень паронімічних
рядів іменників (кобза – кобзар,
кант – канат – карат, кант – фант –
бант) і відносних прикметників
(партесний – партерний).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування,
контролю;
просторового орієнтування;
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«Козацький вертеп»

 Архітектура
та
скульптура
(І. Мартос,
Л. Позен та ін.).
Палацово-паркові комплекси.
Живопис і графіка; творчість
Т. Шевченка та ін.
 Декоративно-прикладне
мистецтво.
Орієнтовні
тематичні
завдання: участь у рольових
іграх
«Екскурсовод»,
«Мистецтвознавець»; виконання
декоративних
композицій;
створення
ескізів
(поштової
марки
«Художник
Тарас
Шевченко»,
рушників,
вишиванок тощо); підготовка
комп’ютерних
презентацій,
рефератів з навчальних тем;

розквітом освіти;
– вертеп як народний театр ляльок у вигляді великої двоповерхової
скрині, де на першому поверсі розігрувалися дійства з народного
життя, на другому – релігійні;
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
Узагальнення (1 год.)
Розділ 3. Українська художня культура ХІХ ст. (9 год.)
Тема 1. Образотворче мистецтво (4 год.)
 розповідає про зразки дерев’яної та мурованої архітектури у
стилі класицизму, для якого було характерне використання
античних ордерних форм і кольорової гами блакитного з білим і
золотим;
 має уявлення про скульптуру, називає твори монументальної
скульптури, палацово-паркові комплекси того часу;
 розповідає про:
– реалістичну спрямованість творчості випускників Петербурзької
Академії мистецтв;
– теми історії українського народу, втілені у творчості
Т. Г. Шевченка, називає основні твори художника;
 має уявлення про тиражну графіку, художнє різьблення та
художній розпис того часу;
 розповідає про писанкарство, особливості кераміки, ткацтва та
вишивки;
 характеризує національну специфіку українського мистецтва,
діяльність його представників;
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
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емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання інтересу до творчості
Григорія Сковороди та інших
визначних людей того часу

Формулювати власне ставлення до
української художньої культури.
Вправляння у прикметниковому
словотворенні
від
іменників
(Опішня – опішнянський, Косів –
косівський (кераміка).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування, контролю;

Продовження таблиці

бесіди та дискусії: «Дерев’яна  ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
архітектура народного житла»,  вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
«Пирогове – музей під відкритим
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
небом», «Краса Софіївки та
Александрії»,
«Петербурзька
Академія мистецтв», «Мистецька
спадщина Тараса Шевченка»,
«Квітчасті хати», «Опішнянські
куманці»,
«Вишиванка,
моя
вишиванка»
Тема 2. Музична культура (2 год.)
 Народна музика: соціально-  має уявлення, що соціально-побутові пісні не присвячені
побутові та родинно-побутові
конкретній події, факту чи особистості, а дають узагальнене
пісні.
відображення характерних для життя народу явищ, ситуацій і
 М. Вербицький:
історія
мають узагальнені образи;
створення твору «Ще не вмерла  знає, що за тематичними і жанровими ознаками соціальноУкраїна».
побутові пісні поділяють на козацькі, гайдамацькі, солдатські,
 М. Лисенко – основоположник
бурлацькі, кріпацькі, родинні та ін. цикли, коротко характеризує
національної композиторської
їх;
школи в Україні.
 має уявлення, що родинно-побутові пісні оспівують
Орієнтовні
тематичні
найважливіші події та явища з родинного життя селян,
завдання: виконання українських
відображають їхні погляди та мораль;
народних та авторських пісень;  знає, що серед родинно-побутових пісень визначають такі
ілюстрування змісту народних
основні тематичні групи: про родинне життя, кохання,
пісень, розігрування на їх основі
жартівливі, колискові тощо;
міні-вистав; створення афіш  розповідає про значення творчості С. Гулака-Артемовського та
концерту з творів М. Лисенка;
М. Колачевського;
дискусії та бесіди: «Соціально-  має уявлення про створення Державного Гімну України, виконує
побутові та родинно-побутові
його;
пісні», «Автор першої
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просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання прагнення пропагувати
національну культурно-мистецьку
спадщину

Формування знань про музичну
культуру того часу.
Вправляння в умінні помічати
чергування
приголосних
при
словотворенні прикметників від
іменників
(козак –
козацький,
гайдамака
–
гайдамацький,
бурлак – бурлацький, кріпак –
кріпацький).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
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української опери» (С. Гулак-  розповідає про творчість Миколи Лисенка – видатного
Артемовський), «Державний гімн
громадського діяча, талановитого композитора, хорового
України»,
«М. Лисенко
–
диригента, піаніста та педагога;
основоположник
національної  характеризує розвиток музичного виконавства в Україні в І пол.
композиторської
школи
в
ХІХ ст.;
Україні»
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет

порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування,
контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання бажання самостійно
знаходити
джерела
щодо
розвитку музичної культури того
часу

Тема 3. Театральна культура (2 год.)
усвідомлює та розповідає про значення драматургії для розвитку
українського театру;
має уявлення про театр на Галичині та Буковині;
розповідає про Михайла Щепкіна, в основі поглядів якого на
сценічне мистецтво – розуміння високої суспільної місії театру;
знає, що перша професійна театральна трупа, до якої увійшли
кращі митці, корифеї, була створена у 1882 р. українським
драматургом,
музикантом,
режисером
і
актором
М. Кропивницьким;
розповідає про театр М. Кропивницького як джерело української
культури;
знає, що перший стаціонарний Український театр було створено
М. Садовським у 1907 р.;
розповідає про творчий шлях М. Заньковецької (псевдонім,
утворений від с. Заньки), знає, що її творчість має велике
значення для формування національного театрального
мистецтва, розвитку драматургії, створення школи сценічної
майстерності для наступних поколінь;

Формування
уявлень
про
національні традиції театрального
мистецтва.
Уточнення розуміння значення
відносних
прикметників
відповідно до загальновживаної
лексичної системності (ляльковий
(театр) – ляльчин).
Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
багатозначності
на
матеріалі
іменників
(корифей
–
у
давньогрецькому театрі керівник
хору; найвизначніший діяч у якійнебудь галузі науки чи мистецтва).
Вправляння в розрізненні та
уточненні значень паронімічних
рядів іменників (трупа – група –

 Театр корифеїв: представники,
репертуар, значення в історії
культури.
 Творчий
шлях
М. Заньковецької.
Орієнтовні
тематичні
завдання: участь у мистецьких
вікторинах,
складанні
та
розв’язуванні
кросвордів;
виконання
творчих
робіт,
індивідуальних та колективних
проектів; підготовка міні-вистав,
відповідних
декорацій
і
костюмів;
дослідження
походження
псевдонімів
корифеїв
(Карпенко-Карий,
Садовський,
Саксаганський);
бесіди і дискусії: «Чинники
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виникнення
українського  користується спеціальною мистецькою термінологією у крупа).
професійного театру», «Творчий
Розвиток сприймання, уваги та
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
шлях
М. Щепкіна»,
«Театр  вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в логічної пам’яті, усного зв’язного
корифеїв», «Сім’я Тобілевичів»,
мовлення; основних розумових
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
«Марія Заньковецька»
операцій;
емоційно-вольової
сфери, фантазії, творчої уяви.
Виховання бажання брати участь у
постановці театралізованих вистав

 Український
авангард.
Архітектура
і
скульптура.
Живопис і графіка.
 Основні
центри
художніх
промислів.
Орієнтовні
тематичні
завдання: розробка дизайну
інтер’єру; підготовка рефератів;
створення ескізів пам’ятника
митцям того часу, абстрактних
композицій, колажів, у т. ч. із
використанням
комп’ютерної
графіки;
виконання творчих
робіт,
індивідуальних
та
колективних проектів; дискусії та
бесіди: «Періоди Відродження»,
«Казимир Малевич і його
«Чорний квадрат», «Абетка

Узагальнення (1 год.)
Розділ 4. Українська художня культура ХХ ст. (12 год.)
Тема 1. Образотворче мистецтво (5 год.)
 має уявлення, що ХХ ст. характеризується появою мистецьких
напрямів і стилів модерністського спрямування;
 розповідає про досягнення художньої культури у 20-і рр., в
період «українського Відродження» – заснування українських
університетів, створення нових україномовних шкіл, гімназій,
збільшення кількості українських підручників, заснування
Національної бібліотеки України, Національної галереї
мистецтв, Українського національного та Молодого театру; про
період «розстріляного Відродження» – 30-і рр. ХХ ст., час
винищення української культури;
 має уявлення про український авангард;
 розповідає про Казимира Малевича – художника-авангардиста,
одного з засновників супрематизму, кубофутуризму, педагога,
теоретика мистецтва, про Олександра Богомазова – визначного
теоретика українського авангарду, блискучого педагога;
 має уявлення про:
– скульптуру та архітектуру, графіку та живопис того часу, називає
визначних митців;
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Формування категоріального рівня
лексичних узагальнень іменників:
авангард,
авангардист,
кубофутуризм, супрематизм.
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
описового
монологічного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування,
контролю;
просторового орієнтування;

Продовження таблиці

Г. Нарбута»,
«Особливості – розвиток народного мистецтва та художніх промислів;
архітектурного
мистецтва»,  знає, що розмаїття видів промислів зумовлено природним
«Митці українського авангарду»,
середовищем, ландшафтом, у якому розташовані їхні осередки,
«Катерина Білокур та Марія
називає окремі з них;
Приймаченко»,
«Галерея  користується спеціальною мистецькою термінологією у
сучасного мистецтва»
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
Тема 2. Музична культура (2 год.)
 Хорова, вокально-симфонічна і  має уявлення про хорову, вокально-симфонічну і симфонічну
симфонічна
музика
музику того часу, називає найвідоміших представників, зазначає
(Л. Ревуцький,
основні риси, притаманні їхній творчості;
Б. Лятошинський, С. Людкевич,  знає, розповідає про творчу спадщину педагога, диригента,
М. Скорик, Є. Станкович та
українського
композитора
у
напряму
модернізму
ін.).
Б. Лятошинського; композитора, педагога, музичного та
 Камерні жанри вокальної та
громадського діяча Л. Ревуцького;
інструментальної музики.
 знає про існування в українській музичній культурі 50-60 рр.
 Напрями популярної музики.
ХХ ст. художньої системи «офіційної музики» («соціальне
Музичне виконавство.
замовлення») та прибічників Б. Лятошинського;
Орієнтовні
тематичні  має уявлення про популярну музику як одне з ключових явищ
завдання: виконання творчих
молодіжної культури, називає її основні досягнення;
робіт,
індивідуальних
та  називає основні жанри популярної музики (джаз, рок-музика,
колективних
проектів;
авторська пісня, естрадна пісня, поп-музика, синкретичні
виготовлення афіш до концертів,
жанри), їх представників;
добірок аудіозаписів українських  має уявлення про музичне виконавство та освіту;
композиторів ХХ ст.; дискусії та
 знає, що розвитком професійної музики в Україні опікуються
бесіди: «Борис Лятошинський –
творчі музичні спілки національного статусу (Національна
видатний
український
спілка композиторів України, Національна всеукраїнська
композитор», «Учні
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емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання інтересу до художніх
напрямів і течій в образотворчому
мистецтві ХХ ст.

Удосконалення
лексикосемантичних
мовних
явищ
багатозначності
на
матеріалі
якісних
прикметників
(популярний – викладений для всіх
зрозумілим
способом,
загальнодоступний;
широковідомий, який користується
загальним визнанням).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів; ймовірного

Продовження таблиці

Лятошинського»,
«Популярна
музична спілка);
прогнозування,
контролю;
популярна музика», «Пісенний  називає музичні фестивалі та конкурси, що проводяться в просторового
орієнтування;
вернісаж»,
«Найулюбленіший
емоційно-вольової сфери, фантазії,
Україні;
естрадний виконавець»
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в творчої уяви.
Виховання інтересу до творчості
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
виконавців української популярної
музики та пісні
Тема 3. Театральна культура (2 год.)
 Провідні актори та режисери  має уявлення про український театр як непересічне явище у Розширення знань про театральну
українського
театру.
Лесь
культуру ХХ ст.
становленні національної самосвідомості українців;
Курбас
та
ін.
Сучасний  знає, що «Молодий театр» – театр пошуків нових форм втілення Розвиток сприймання, уваги та
драматичний,
музичний
і
усного
зв’язного
сучасної та класичної драматургії – був заснований у 1918 р. пам’яті,
ляльковий театр.
Лесем Курбасом; що у 1922 р. Л. Курбас створив мистецьке мовлення; розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
Орієнтовні
тематичні
об’єднання «Березіль», що став провідним театром України;
завдання: участь у мистецьких  розповідає про творчий шлях Леся Курбаса;
умовиводів;
ймовірного
вікторинах,
складанні
та  називає сучасні музичні театри (опери та балету, музичної прогнозування,
контролю;
розв’язуванні
кросвордів;
просторового
орієнтування;
комедії, Національний академічний драматичний театр ім. Івана
виконання
творчих
робіт,
емоційно-вольової сфери, фантазії,
Франка, Київський дитячий музичний театр та ін.);
індивідуальних та колективних  розповідає про національно-культурне відродження розвитку творчої уяви.
проектів; підготовка міні-вистав,
Виховання інтересу до постановки
сучасного театру;
відповідних
декорацій
і  переглядає вистави, зазначає основну думку, переказує зміст, вистав
костюмів,
добір
музичного
ділиться своїми враженнями;
оформлення; бесіди і дискусії:
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
«Лесь Курбас», «Зірки театру»
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
Тема 4. Кіномистецтво (4 год.)
 Ігровий кінематограф. Світове  має уявлення, що перші кінострічки вийшли на екран на поч. Формування уявлень про роль
значення
творчості
кінематографу в культурі України.
ХХ ст. і були зняті за сюжетами творів української літератури;
О. Довженка. «Поетичне кіно».  знає, що в ігровому кіно знімалися (грали) актори театру;
Удосконалення лексико~ 40 ~
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 Фольклор – основне джерело
розвитку української анімації
(«козацький» серіал та ін.)
Орієнтовні
тематичні
завдання: виготовлення афіші до
кінофільму;
упорядкування
картотеки
«Українське
кіномистецтво»,
«Анімаційне
кіномистецтво»;
участь
у
мистецьких
вікторинах,
складанні
та
розв’язуванні
кросвордів; виконання творчих
робіт,
індивідуальних
та
колективних проектів; дискусії та
бесіди: «Творчість Олександра
Довженка»,
«Кінолітопис»,
«Кінематограф
ХХ ст.»,
«Анімаційне кіномистецтво»

 має уявлення про те, що головною особливістю ігрового
кіномистецтва є прагнення митців до філософського осмислення
вищих духовних цінностей, сенсу людського буття;
 розповідає про яскраву індивідуальність і творчість митця
українського кінематографу О. Довженка, в якій проявилися
традиції українського фольклору;
 має уявлення про документальний і науково-популярний
кінематограф, розповідає про його роль у культурі України;
 знає, що головним центром неігрового кіно є «Київнаукфільм» –
одна з найбільших студій;
 розповідає про анімаційне кіномистецтво ХХ ст. у тісному
зв’язку з українською культурою та народними традиціями;
 знає, що перша українська стрічка анімаційного кіно за
мотивами народної казки «Солом’яний бичок» була знята у
1927 р. режисером-мультиплікатором В. Левандовським;
 розповідає про роль фольклору у творчості українських
мультиплікаторів;
 користується спеціальною мистецькою термінологією у
ситуаціях навчальної та побутової комунікації;
 вміє знаходити інформацію для художньої самоосвіти в
домашній, шкільній бібліотеці, мережі Інтернет
Узагальнення (1 год.)
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семантичних
мовних
явищ
синонімії на матеріалі іменників
(кінематограф – кіномистецтво).
Поліпшення
інтегративної
діяльності
аналізаторів,
міжпівкульної взаємодії.
Розвиток
зорового, слухового
сприймання, уваги та логічної
пам’яті,
усного
зв’язного
мовлення;
асоціативного
теоретично-рефлексивного
мислення, розумових операцій
порівняння,
аналізу,
синтезу,
умовиводів;
ймовірного
прогнозування,
контролю;
просторового
орієнтування;
емоційно-вольової сфери, фантазії,
творчої уяви.
Виховання бажання вести дискусії
з питань кіномистецтва

Показниками сформованості галузевої компетентності з художньої
культури десятикласників із тяжкими порушеннями мовлення на кінець
навчального року виступають:
1. Художньо-інформаційний:
– цілісно сприймає картину світу;
– має уявлення про роль і місце України у сучасному мистецькому світовому
просторі;
– характеризує як окремі складові, так і національну специфіку українського
мистецтва в цілому;
– порівнює українську художню культуру минулого та сучасності;
– класифікує види і жанри українського мистецтва;
– усвідомлює власну причетність до художніх традицій свого народу з
одночасним розумінням особливостей інших національних надбань світу;
– володіє системою художніх знань, яка відображає видову специфіку і
взаємодію мистецтв;
– сприймає, інтерпретує та оцінює твори мистецтва й художні явища у
культурологічному контексті;
– знаходить джерела для художньої самоосвіти, у т. ч. здійснює самостійну
пошукову діяльність, використовує музейні матеріали тощо.
2. Художньо-мовленнєвий:
– використовує мову мистецтва як форму міжособистісного та
міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних
країн;
– користується спеціальною мистецькою термінологією;
– інтерпретує, характеризує, висловлює особистісно-ціннісне ставлення до
творів мистецтва, використовуючи фонетично, лексично та граматично правильне
аргументоване зв’язне мовлення;
– називає найвидатніших представників української художньої культури,
розповідає про внесок українських митців у скарбницю світової культури;
– розуміє важливість збереження мистецьких надбань минулих поколінь;
– обговорює різні мистецькі явища в групах;
– вміє домовлятися з однокласниками щодо участі у художньо-практичній
діяльності, висловлюючи свою та враховуючи думку інших.
3. Художньо-практичний:
– виявляє особистісно-позитивне ставлення до мистецьких цінностей;
– сприймає художньо-практичну діяльність як невід’ємну частину свого
життя;
– прагне
до
художньо-творчої
самореалізації
та
духовного
самовдосконалення у різних видах діяльності, самовизначення у світі культури,
включення в її творення;
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– пізнає та виражає себе у творчості, збагачує свій внутрішній досвід, визнає
неповторність і унікальність іншого з власним особистісним смислом;
– використовує набуті художні знання, практичні вміння для саморозвитку
та естетизації середовища;
– виконує індивідуальні та колективні проекти;
– проявляє готовність використовувати набутий досвід у власній самостійній
творчій роботі та соціокультурному житті в цілому.
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