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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма гуртка образотворчого мистецтва «Колорит» враховує традиції 
та сучасні тенденції розвитку української національної та зарубіжної 
образотворчої культури, ґрунтується на принципах цілісного естетичного 
розвитку особистості. 

В основу програми покладенні таки принципи:  
неперервність та наступність завдань і змісту образотворчої освіти;  
єдність загальнолюдського та національного змісту образотворчої освіти 

з наданням пріоритету національному. 
Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного 

напряму протягом 7 років та спрямована на вихованців віком від 6 до 18 років 
 

Мета даної програми полягає в особистісному розвитку дітей і збагаченні 
їхнього емоційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу 
і художньо-практичній діяльності, інтерпретації та наданні самостійному 
оцінюванню творів образотворчого мистецтва, а також у формуванні потреби у 
творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні. 

 
Основні завдання: 
формування культури людських почуттів (добро, милосердя тощо) через  

приймання творів мистецтва, почуття кольору, лінії, ритму, композиції, 
колориту тощо, безпосередньо під час мистецької діяльності; 

розвиток асоціативно-образного та просторового мислення (уява,  
фантазія, пам'ять, художній смак та ін..); 

формування здатності сприймати та характеризувати твори образотвор- 
чого мистецтва, висловлювати особисте ставлення до них з обов’язковою 
аргументацією власних думок та суджень; 

формування уявлень про види та жанри образотворчого мистецтва, 
засвоєння основних художніх прийомів та закономірностей та відповідної 
термінології; 

виховання певних духовних та моральних ціннісних орієнтирів у сфері 
образотворчого мистецтва (інтереси, смаки, потреби у творчості та ін..); 

розуміння дітьми взаємозв’язку образотворчого мистецтва з природним 
та культурним середовищем життєдіяльності людини; 

готовність використовувати отриманий досвід та знання у самостійній 
творчій роботі. 

 
Розвиток особистісних якостей дітей ґрунтується на певних освітніх 

компетенціях: 
пізнавальних – вміння відчувати і бачити навколишній світ, виявлення 
пізнавальної активності; 
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творчих – виявлення фантазії та уяви у створенні власних образів у 
художньо-практичній діяльності; 
комунікативних – розуміння мови мистецтва, як форми міжособистісного 
спілкування; розуміння різноманіття творчих проявів, бачень і розумінь 
дійсності; 
світоглядних – сприйняття цілісної картини світу, цінування національної 
самобутності та культурної спадщини України; творча самореалізація, 
визначення власного місця та усвідомлення неповторності та унікальності 
іншого. 
Діти навчаються в групах початкового, основного та вищого рівнів. 

Програмою передбачаються теоретичні та практичні заняття у різноманітних 
формах проведення.  

 
Навчальна програма розрахована на 7 років навчання: 

1-й, 2-й та 3-й роки – початковий рівень – 144 години на рік, 4 години на 
тиждень; 
4 та 5-й роки – основний рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень; 
6-й та 7-й роки– вищий рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень 

  
В програму початкового рівня входять такі види образотворчого 

мистецтва як: малювання, аплікація, ліплення та конструювання. Результатом 
навчання є підсумкова виставка та залікове заняття.  

Програма основного рівня включає в себе станковий і декоративний 
живопис, графіку, тематичну та декоративну композицію, скульптуру. 
Результатом навчання є підсумкові, персональні виставки та результати участі в 
конкурсах.  

Програма вищого рівня навчання включає живопис, графіку, композицію, 
декоративно-ужиткове мистецтво та роботу на пленері. Під час занять 
вихованці поглиблено вивчають будову людського тіла, ознайомляться з 
такими графічними техніками як гравюра та гризайль; ознайомляться та 
удосконалюють свої вміння у техніці колаж. 

Протягом всього навчання практикується не лише відтворення 
художнього образу, але й аналіз власних робіт вихованців та робіт своїх 
одногрупників. 

Послідовність тем та виконання завдань методично обґрунтовані 
психофізіологічними  та віковими особливостями вихованців, професійною 
викладацькою етикою, орієнтованою на творчий пошук вихованця і виявлення 
його індивідуальності у виборі засобів художньої виразності, техніки та 
матеріалів. Велика увага приділяється розвитку композиційного мислення 
вихованців та використанню в творчих роботах цілісних образотворчих та 
технічних завдань. Перевага надається нестандартним самостійним 
композиційним рішенням вихованців, а не готовим зразкам.   
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Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

теоретич-
них 

практич-
них 

усього

 Вступ 1 1 2 
1 Малювання 8 40 48 
2 Ліплення 4 36 40 
3 Аплікація  2 18 20 
4 Конструювання  2 18 20 
5 Просвітницька робота - 12 12 
 Підсумок - 2 2 

 Разом 17 127 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Знайомство з вихованцями. Ознайомлення з планом 

роботи гуртка на навчальний рік. Правила техніки безпеки та санітарно-
гігієнічні вимоги під час занять. Правила поведінки в колективі. Організація 
робочого місця. Огляд робіт, зроблених вихованцями за попередні роки. 
Ознайомлення з приладами та матеріалами для малювання: мольберт, кольорові 
олівці, пастель, воскова крейда, гуаш, фломастери, пензлі, папір. 

Практична частина. Організація та підготовка робочого місця.  
 
 1. Малювання (48 год.) 
 Теоретична частина.  Мистецтво малювання. Кольори, які оточують 
нас. Основні кольори (зелений, жовтий, червоний, синій). Порівняльний аналіз 
кольорів. Можливості та символіка кольору.  
 Правильне розташування предметів на аркуші. Можливості силуетних 
геометричних форм.  
 Види ліній, їхні напрямки.  
 Поняття «вітраж». Вітражний розпис посуду, як один з  видів 
декоративно-ужиткового  мистецтва.  
 Поняття про формат і раціональне заповнення його зображенням.  
 Поняття «орнамент», його види.  
 Правила користування інструментами й матеріалами. 
 Практична частина. «Якими кольорами я бачу світ?»: зображення в 
композиції свого рідного будинку або парку поруч з ним, використання 
виключно тільки чотирьох основних кольорів без змішування (червоний, 
жовтий, зелений, синій). 
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 Виконання композиції в одному кольорі. Зелена та жовта казка. Червона 
та синя казка.  
 Малювання композиція з тваринами (лев, метелик, божа корівка). 
Зображення тварин у композиції з природою. 
 Виконання композиції на тему «Звірі у лісі» з узгодженням силуетної 
форми та декору. 
 Ілюстрування казки за допомогою ліній (олівець, кольорові олівці). 
 Створення композиції фарбами «Шторм на морі». 
 Створення композиції «Повний клоун» на вертикальному аркуші паперу  
та «Довгої лелекі» на горизонтальному аркуші паперу з використанням правил 
розташування предметів на аркуші. 
 Виконання роботи: імітація віражного розпису посуду (тарілки та чашки) 
з використанням рослинного орнаменту. 

 Створення композиції «Парк розваг». 
 

 2. Ліплення (40 год.) 
 Теоретична частина. Пластилін – матеріал для ліплення, його 
властивості, правила роботи з пластиліном.  
 Порівняльний характер форм і розмірів предметів ліплення та їх 
складових частин.  

Практична частина. Відтворення предметів простої та складної форми. 
Ліплення тарілки та чашки. Ліплення овочів та фруктів. Створення спільної 
композиції з попередніми роботами. Створення композиції «Вівці на полі». 
Ліплення дерева на площині, як приклад передачі текстурного відтворення 
предмету. Ліплення простої фігури тварини: черепаха, змія, слон тощо. 
Створення композиції зі складних елементів: черепаха, змія. Створення 
композицій зі складних елементів: жираф, бегемот. Створення композиції на 
окремій площині на тему «Саванна». 
 

3. Аплікація (20 год.) 
 Теоретична частина. Ножиці, їхнє функціональне входження в 
повсякденний побут людини. Правила безпеки  користування ножицями під час 
заняття.  
 Поняття «клей», його необхідність в побуті. Види клею: ПВА, 
канцелярський, клей «Момент». Правила обрання та нанесення необхідного 
клею на елементи паперу під час роботи. Техніка безпеки при роботі з клеєм. 
 Аплікація та її види: предметна, силуетна (монохромна), геометрична, 
різана та рвана. 

Практична частина. Відпрацювання прийомів роботи з ножицями та 
клеєм при створенні композиції «Їжачок з грибочком», композиції із крученого 
паперу (кульки)  «Вівці на полі». Створення ескізу майбутньої роботи за 
допомогою простого олівця. Підготовка «рваних» елементів з різнокольорового 
паперу для створення композиції. 
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4. Конструювання (20 год.) 
 Теоретична частина.  Поняття «орігамі». Матеріали для роботи у 
техніці орігами (кольоровий папір, клей, ножиці). Прості форми орігамі 
(дерево, пташка, сюрикен, лисичка, зайчик та песик).  
 Феномен маски, як елемент новорічного костюму в різних країнах світу. 
 Практична частина. Конструювання об’ємної форми з окремих 
елементів при створенні новорічної вітальної листівки  (або до дня 
народження). Малювання ескізу майбутньої листівки та виготовлення 
необхідних елементів для її створення із кольорового паперу.  
 Виготовлення маски для новорічного карнавалу.  
 
 5. Просвітницька робота (12 год.) 

Практична частина. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців 
гуртка (аналіз та відбір робіт, їхнє оформлення, монтаж, експозиції, урочисте 
відкриття виставок). Проведення екскурсій до музею гетьманства, 
Національного музею Т.Г. Шевченка. 
 
 Підсумок (2 год.) 
  Практична частина.  Обговорення кращих робіт вихованців гуртка. 
Повторення технік образотворчого мистецтва, які застосовувались у роботах 
вихованців. Відзначення кращих робіт вихованців. Завдання на літо: малювання 
на тему «Мої яскраві враження від літніх канікул». 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати:  

- поняття основних кольорів у образотворчому мистецтві: червоний, жов- 
тий, синій та зелений; 

- вид декоративно-ужиткового мистецтва (розпис посуду); 
- поняття «аплікація» та її види – предметна, силуетна, геометрична, різана, 

рвана; 
- поняття «вітраж», «формат», «орігамі»; 
- традиції святкування Нового року в Україні та в інших країнах. 

 
Вихованці мають вміти: 

- організовувати своє робоче місце; 
- володіти простим олівцем та чорною ручкою, як одними із найпростіших 

графічних матеріалів; 
- вміти ліпити елементарні форми з пластиліну; 
- володіти навичками аплікації; 
- створювати не складні самостійні творчі композиції. 
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Початковий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

теоретич-
них 

практич-
них 

усього

 Вступ 2 - 2 
1 Малювання 8 40 48 
2 Ліплення 4 36 40 
3 Аплікація  2 18 20 
4 Конструювання  2 18 20 
5 Просвітницька робота - 12 12 
 Підсумок - 2 2 

 Разом 18 126 144 
 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на 

навчальний рік. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час 
занять. Правила поведінки в колективі. Організація робочого місця.  

Огляд робіт, зроблених вихованцями за попередні роки.  
 
 1. Малювання (48 год.) 
 Теоретична частина.  Можливості та символіка кольору. Можливості 
силуетних геометричних форм.  
 Види ліній, їхні напрямки. Поняття «декоративно-ужитковий розпис», 
«орнамент». Види орнаменту: геометричний та зооморфний. 
 Практична частина. «Чарівні кольори метелика»: ілюстрація до дитячої 
казки «Метелик». Декоративне виконання роботи з використанням чотирьох 
основних кольорів без змішування (червоний, жовтий, зелений, синій). 
Реалістичне зображення роботи із застосуванням змішування між собою  всіх 
кольорів. 
 Створення композиції з польовими квітами та соняшником        
з використанням правил симетрії.  
 Зображення тварин у композиції з природою. 
 Виконання композиції на тему «Ми чарівники» з використанням 
геометричних форм. 
 Ілюстрування казки «Світлячок» за допомогою ліній (олівець, кольорові 
олівці). 
 Створення композиції фарбами «Люди - птахи». 
 Виконання творчої роботи з урахуванням правильного розташування 
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персонажів композиції на аркуші. 

Виконання роботи: імітація віражного розпису вази з використанням 
геометричного та зооморфного орнаментів. 

 Створення композиції «Великі та маленькі добрі справи». 
 

 2. Ліплення (40 год.) 
 Теоретична частина. Солоне тісто – матеріал для ліплення, його 
властивості. Порівняльний аналіз матеріалів для ліплення – пластилін та солоне 
тісто. 

Практична частина. Ліплення котика на поверхні. Ліплення мишенятка. 
Створення спільної композиції з попередніми роботами шляхом вдосконалення 
навичок видозміни форм. 

Створення композиції «Сім’я котиків». Ліплення будинку на площині, як 
приклад передачі текстурного відтворення предмету.  

Ліплення простої фігури квітки «Соняшник». Створення композиції 
«Квіткове поле» зі складних елементів. Відтворення предметів різних розмірів. 
Створення композиції на тему «Будиночок біля річки» на окремій площині.  
 

3. Аплікація (20 год.) 
 Теоретична частина. Сюжетна та геометрична аплікація. 

Практична частина. Вдосконалення прийомів роботи з ножицями та 
клеєм при створенні композиції «Совенятко». Відпрацювання навичок роботи з 
клеєм при створенні композиції «Макове поле» із крученого паперу (кульки).  
 

4. Конструювання (20 год.) 
 Теоретична частина.  Техніки орігами: складання по паттерну та мокре 
складання. 
 Практична частина. Поетапна робота над створенням кубу (складання 
по паттерну) та бичка (мокре складання). 
 
 5. Просвітницька робота (12 год.) 

Практична частина. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців 
гуртка (аналіз та відбір робіт, їхнє оформлення, монтаж, експозиції, урочисте 
відкриття виставок). Проведення екскурсії до Державного музею іграшок. 
 
 Підсумок (2 год.) 
  Практична частина.  Обговорення кращих робіт вихованців гуртка. 
Повторення технік образотворчого мистецтва, які застосовувались у роботах 
вихованців. Відзначення кращих робіт учнів. Завдання на літо «Мої яскраві 
враження від літніх канікул». 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати:  

- можливості та символіку кольору; 
- поняття сюжетної та геометричної аплікації; 
- поняття геометричного та зооморфного орнаментів; 
- порівняльні характеристики пластиліну та солоного тісту; 
- техніки орігамі. 

 
Вихованці мають вміти: 

- ліпити елементарні форми з  солоного тіста; 
- володіти навичками сюжетної та геометричної аплікації; 
- створювати не складні самостійні творчі композиції; 
- самостійно обирати кольорове оформлення власної роботи; 
- виконувати не складні форми у техніці орігами (складання по паттерну та 

мокре складання). 
 
 

Початковий рівень, третій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

теоретичн
их 

практич-
них 

усього

 Вступ 2 - 2 
1 Малювання 8 40 48 
2 Ліплення 4 36 40 
3 Аплікація  2 18 20 
4 Конструювання  2 18 20 
5 Просвітницька робота - 12 12 
 Підсумок - 2 2 

 Разом 18 126 144 
 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на 

навчальний рік. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час 
занять. Правила поведінки в колективі. Організація робочого місця.  

Огляд робіт, зроблених вихованцями за попередні роки.  
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 1. Малювання (48 год.) 
 Теоретична частина.  Мистецтво малювання. Можливості силуетних 
геометричних форм. Антропоморфний вид орнаменту. 
 Практична частина. Вправи на правильне розташування предметів на 
аркуші. Багатокольорова ілюстрація до казки «Садівниця».  
 Композиція з твариною (цирковий кінь) засобами симетрії. Зображення 
декількох більш складних анатомічно тварин у композиції з природою: косуля 
та лев. Виконання композиції на тему «Звірі у джунглях». 
 Ілюстрування казки «Сніданок з Богом» за допомогою ліній (олівець, 
кольорові олівці). 
 Створення ілюстрації фарбами до казки «Про те, як Петрик ходив до 
магазину». 
 Створення композиції «Янгол» на вертикальному аркуші паперу та 
композиції «Повітряні змії» на горизонтальному аркуші паперу. 
 Виконання творчої роботи з урахуванням правильного розташування 
персонажів композиції на аркуші. 

Виконання роботи: імітація віражного розпису посуду (декоративна 
пляшка). 

 Оформлення лляної сумки за допомогою антропоморфного орнаменту. 
 Створення композиції «Розмальовка анти стрес – природні мотиви». 

 
 2. Ліплення (40 год.) 
 Теоретична частина. Полімерна глина – матеріал для ліплення, її 
властивості, правила роботи з полімерною глиною. Порівняльний аналіз роботи 
з пластиліном, солоним тістом та полімерною глиною. 

Практична частина. Перші спроби модифікування полімерної глини. 
Ліплення свого внутрішнього «Я». Ліплення свого вигаданого друга. Створення  
композиції «Мій власний дім». Створення композиції «Я -  дерево» на площині. 

Ліплення натюрмортів з двох та декількох геометричних фігур: куб, 
сфера, піраміда тощо. Ліплення елементів фауни та флори в одній композиції : 
тварини – слон, мавпеня, тигр тощо та рослини – дерева , квіти. Відтворення 
предметів різних розмірів.  

Ліплення глечика для кімнатної рослини. 
 
3. Аплікація (20 год.) 

 Теоретична частина. Види аплікацій: декоративна та кольорова. 
Матеріали для роботи у техніці декоративної та кольорової аплікації. 

Практична частина. Поетапна робота над створенням композиції за 
мотивами казки «Маленький принц» - «Планета з баобабами». 

 
4. Конструювання (20 год.) 

 Теоретична частина.  Модульне орігами. 
 Практична частина. Поетапна робота над створенням паперової моделі 
кусудама. 
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 5. Просвітницька робота (12 год.) 

Практична частина. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців 
гуртка (аналіз та відбір робіт, їхнє оформлення, монтаж, експозиції, урочисте 
відкриття виставок). Проведення екскурсії до музею вторинної сировини.  
 
 Підсумок (2 год.) 
  Практична частина.  Обговорення кращих робіт вихованців гуртка. 
Повторення технік образотворчого мистецтва, які застосовувались у роботах 
вихованців. Відзначення кращих робіт учнів. Завдання на літо: створення ряду 
ескізних робіт на тему «Літо». 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати:  

- правила роботи з полімерною глиною; 
- вид декоративно-ужиткового мистецтва – вітражний розпис на склі; 
- види аплікацій – декоративна та кольорова; 
- антропоморфний вид орнаменту; 
- модульне орігамі. 

 
Вихованці мають вміти: 

- ліпити елементарні форми з полімерної глини; 
- володіти навичками декоративної та кольорової аплікацією; 
- створювати не складні форми модульного орігамі; 
- створювати багатокомпонентні самостійні творчі композиції. 

 
 

Основної рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 
теоретич-

них 
практичн
их 

усього 

 Вступ 2 - 2 
1 Станковий і декоративний живопис 6 46 52 
2 Графіка  6 54 60 
3 Тематична і декоративна композиція 6 34 40 
4 Скульптура 2 18 20 
5 Робота на пленері 2 22 24 
6 Просвітницька робота 2 14 16 
 Підсумок - 2 2 

 Разом 26 190 216 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
 Вступ (2 год.) 
 Теоретична частина. Мета й зміст роботи гуртка на рік. Прилади,  
матеріали та техніки з образотворчого мистецтва: пастель, акварель, чорна 
ручка, пензлі, папір, вітражні фарби, фарбі для батику та скульптурній 
пластилін. Правила поведінки та техніки безпеки під час занять та перерви. 
Правила поведінки в колективі.  
  
 1. Станковий і декоративний живопис (52 год.) 
 Теоретична частина. Види образотворчого мистецтва: станковий та 
декоративний живопис. Закони художньої виразності у живописі.  

Поняття «композиція». Основні закони композиції: стильна єдність, вибір 
головного композиційного центру, симетрія композиції й ритм, пропорційність, 
масштабність. Закони повітряної перспективи під час створення композиції.  

Поняття «пейзаж». Закономірності кольорового кола.   
Поняття «портрет». Основи побудови портрету. Пропорції і будова 

частин обличчя людини.  
Поняття «пастельь». Техніка пастель та її види. Правила застосування 

пастелі на практиці.  
Поняття «натюрморт». Правила виконання композиції при побудові 

натюрморту.  
Ознайомлення з творами художників: Л. Афремов та Є. Яцек. 

  Практична частина. Виконання вправи на розтяг кольору: тепла та 
холодна кольорова гамма. Малювання натюрморту з квітами, фруктами.  
  Виконання композиції у техніці пастель. Відтворення стану природи 
засобами живопису. Робота на тему «Відчуй себе імпресіоністом» (пейзаж). 
Освоєння просторових явищ (елементарні закони перспективи) шляхом 
малювання пейзажу на тему «Моє місто».  
 Силуетні замальовки однокласника за допомогою технік лінія, пляма, 
крапка. 
 

2. Графіка (60 год.) 
Теоретична частина. Основи графічної грамоти. Техніка «лінія», 

«пляма», «крапка» в графіці.  
Анатомічна побудова різних диких тварин (кінь, лев). Роботи  

художника-анімаліста М. Ватагіна. 
Практична частина. Створення ескізних замальовок диких тварин у 

природних умовах на основі робіт відомого художника-анімаліста М. Ватагіна: 
кінь, лев. Створення графічної композиції на тему «У світі диких тварин». 
Авторське копіювання  видатних художників-графіків на тему «Які бувають 
дерева?» 
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3. Тематична і декоративна композиція (40 год.) 
Теоретична частина. Закони побудови композиції. Образ людини в 

композиції. Поняття «станкова» та «декоративна» композиція в образотворчому 
мистецтві. Творчість видатного митця епохи Відродження Леонардо да Вінчі. 

Практична частина. Малювання на тему «Кольорові будиночки» 
(вітражний розпис вази). Малювання на тему «Бабусина хатка» із 
застосуванням комбінованого виду орнаменту. Малювання натюрморту з 
предметами побуту. 

 
4. Скульптура (20 год.) 
Теоретична частина. Види пластиліну: пластилін звичайний, м’який пла- 

стилін, «плаваючий», кульковий, Play-Doh, супер легка глина, скульптурний 
пластилін, «креатто». Правила роботи зі скульптурним пластиліном під час 
занять.  

Поняття «барельєф». Взаємозв’язок основної форми і додаткових 
елементів. Принципи перетворення реалістичної форми зображення у 
декоративну. 

Практична частина. Рельєфне відтворення натюрморту з двома 
геометричними тілами: сфера, куб, призма, піраміда тощо.  
 

5. Робота на пленері (24 год.) 
Практична частина. Створення ескізних замальовок живої природи: 

дерева, рослини тощо. Відтворення стану природи у пейзажі (передача кольорів 
під час різного часу доби: день, вечір). 

 
6. Просвітницька робота (16 год.) 
Практична частина. Екскурсії для ознайомлення з природою та 

краєзнавчою історією рідного краю: відвідання музею культурної спадщини, 
Національного музею українського народного декоративного мистецтва.  

Відвідування виставок дитячих робіт та художніх виставок.  
Підготовка та проведення тематичних та персональних виставок 

вихованців гуртка, а також виставок, присвячених пам’ятним подіям чи святам. 
 
Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Звітна виставка вихованців гуртка. Обговорення 

технік образотворчого мистецтва, які застосовували вихованці при виконанні 
своїх робіт.  Визначення кращих робіт. Завдання на літо: виконання замальовок 
навколишніх пейзажів у різний добовий час (схід сонця, ден, захід сонця, 
вечір). 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 

- відмінність між теплою та холодною гаммами кольорів; 
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- поняття «композиція», «портрет», «пейзаж», «пастель» та її види, 
«барельєф», «натюрморт»; 

- поняття «станковий та декоративний живопис», «станкова та декоративна 
композиція»; 

- види пластиліну; 
- основи композиції; 
- елементарні основи повітряної перспективи; 
- правила малювання на пленері; 
- творчість видатних художників Леонардо да Вінчі, Л. Афремова,           

Є. Яцека, М. Ватагін; 
 
Вихованці мають вміти: 

- володіти більш досконало такими графічними техніками як: олівець, чор- 
на ручка; 

- володіти графічною технікою пастель, живописною технікою акварель; 
- навичками ліплення зі скульптурного пластиліну; 
- малювати натюрморти; 
- створювати композиції з використання станкового або декоративного 

живопису. 
 

 

Основної рівень, другій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теорет
ичних 

практичн
их 

усього 

 Вступ 2 - 2 
1 Станковий і декоративний живопис 6 46 52 
2 Графіка  6 54 60 
3 Тематична і декоративна композиція 6 34 40 
4 Скульптура 2 18 20 
5 Робота на пленері 2 22 24 
6 Просвітницька робота 2 14 16 
 Підсумок - 2 2 

 Разом 26 190 216 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
 Вступ (2 год.) 
 Теоретична частина. Ознайомлення з програмою, планом роботи, 
завданнями  гуртка на навчальний рік.  Правила поведінки та техніка  безпеки 
під час занять та перерви.  Захист ескізних замальовок стану природи (літне 
завдання). 
     
 1. Станковий і декоративний живопис (52 год.) 
 Теоретична частина.  Поняття «складні та прості натюрморти». Закони 
повітряної перспективи.  
 Поняття «шарж» та його закономірності побудови, як комічного 
зображення портрету.  
 Творчість художників: К. Моне, В. Айвазовський. 
 Практична частина. Малювання натюрморту з ужитковими предметами.  

Виконання натюрмортів (складні та прості)  з ужитковими предметами. 
Малювання пейзажу. Відтворення стану природи засобами живопису шляхом 
копіювання робіт визначних митців Л. Афремова, К. Моне.  

Копіювання робіт В. Айвазовського (морський пейзаж) з використанням  
просторових явищ та законів перспективи.  

Малювання автопортрету з використанням знань про пропорції. 
Виконання роботи на тему «Кумедний портрет друга – шарж». 

 
2. Графіка (60 год.) 
Теоретична частина. Плакат, як вид графіки. 
Практична частина. Ескізні замальовки комах та тварин з енциклопедії. 

Створення рекламних плакатів для Зоологічного музею. 
 

3. Тематична і декоративна композиція (40 год.) 
Теоретична частина. Образ людини в композиції. Народні традиції у 

орнаменті. 
Практична частина. Створення композиції на тему «Піони» (вітражний 

розпис вази у китайському стилі).  
Створення композиції «Розпис власної майки». Малювання натюрморту з 

ужитково-побутовими предметами (глечики, рушник, решето, тарілки тощо). 
 
4. Скульптура (20 год.) 
Теоретична частина. Поняття 3D ліплення. Поняття «стилізації у 

скульптурі». Правила поводження з пластиліном у кабінеті під час заняття.  
Практична частина. Об’ємне ліплення тварин: кінь. 
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5. Робота на пленері (24 год.) 
Практична частина. Малювання живої природи: закономірності 

побудови складної міської архітектури. Відтворення стану природи у пейзажах 
засобами живопису. 

 
6. Просвітницька роббота (16 год.) 
Практична частина. Екскурсії для ознайомлення з природою та краєзна- 

вчою історією рідного краю, відвідання музеїв: Національний  історико-
архітектурний заповідник «Стародавній Київ», Київський музей російського 
мистецтва, Національний художній музей України. Відвідування виставок 
дитячих робіт та художніх виставок. 

Підготовка та проведення тематичних та персональних виставок 
вихованців студії, а також виставок присвячених пам’ятним подіям чи святам.  

 
Підсумок (2 год.) 
Практична частина Звітна виставка вихованців студії. Аналіз виконаних 

робіт. Завдання на літо: малювання за темами «Замальовки міських пейзажів. 
Міська архітектура». 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати і розуміти: 

- основні закономірності побудови предметів у перспективі; 
- поняття «шарж», «плакат», «складні та прості натюрморти», «3D 

ліплення», «стилізація у скульптурі»; 
- закони повітряної перспективи; 
- конструктивну побудову голови людини; 
- пластичну анатомію коня; 
- техніку штриховки;  
- правильне компонування натюрморту. 

 
 Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- володіти академічним малюнком (натюрморт олівцем), академічним 
живописом (натюрморт гуашшю); 

- побудову натюрморту; 
- створювати найпростіші форми шаржу; 
- конструктивну побудову складних предметів у перспективі, просторову 

перспективу; 
- відтворювати стани природи у пейзажах засобами живопису; 
- створювати тематичні композиції. 
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Вищий  рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теорет
ичних 

практичн
их 

усього 

 Вступ 2 - 2 
1 Живопис 4 56 60 
2 Графіка  4 48 52 
3 Композиція 4 36 40 
4 Декоративно-ужиткове мистецтво 2 18 20 
5 Робота на пленері - 28 28 
6 Просвітницька робота - 14 14 
 Підсумок 2 - 2 
 Разом 18 198 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
 Вступ (2 год.) 
 Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи студії на 
навчальний рік. Організаційні питання. Правила поведінки в колективі.  
Перегляд на аналіз виконаних робіт у літку. 
 

1. Живопис (60 год.) 
Теоретична частина. Поняття «живопис». Можливості образотворчих 

засобів живопису. Основні закономірності побудови людського тіла.  
Практична частина. Малювання складних натюрмортів з декількох 

геометричних фігур (куля, куб, призма і т.п.). Малювання складних 
натюрмортів з побутовими речами (самовар, глечики, решета, скляні пляшки, 
квіти тощо).  

Малювання людини у русі. Замальовки. 
 

2. Графіка (52 год.) 
Теоретична частина. Гравюра як різновид графіки. Види гравюри. 
Видатні митці Дмитро Антонович, Сергій Конончук. 
Практична частина. Створення гравюр на теми (копіювання з фото) 

«Морський пейзаж», «Сільський пейзаж», «Київський пейзаж».  
 
3. Композиція (40 год.) 
Теоретична частина. Будова людського тіла, її пропорції в композиції. 

Можливості силуетної форми та контрастних сполучень. 
Практична частина. Малювання станкових композицій на теми 

«Олімпійські ігри», «Фантазії моря», «Різдвяні гуляння». 
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Малювання декоративних композицій на теми «Диво – птах», 
«Композиція з метеликами». 

 
4 Декоративно-ужиткове мистецтво (20 год.) 
Теоретична частина. Різні види зображення на тканині. Батик, види 

бакиту (холодний та гарячий батик). Розпис по склу. Імітація вітражу.  
Поняття «колаж». Види колажу: фігурний, простий, трьохвимірний.  
Практична частина. Освоєння технік холодного та гарячого батику через 

створення композиції за мотивами робіт А. Мухи. «Пори року». Створення 
декоративного пейзажу засобами вітражного розпису. Створення колажу з 
природних матеріалів: папір, тканина, природний матеріал. 

 
5. Робота на пленері (28 год.) 
Практична частина. Малювання живої природи з натури: сквери, люди у 

русі, київські пейзажі. Натюрморти на природі (по типу пікніку на природі). 
 

6. Просвітницька робота (14 год.) 
Практична частина. Екскурсії для ознайомлення з природою та краєзна- 

вчою історією рідного краю, відвідання музеїв: Національний художній музей 
України, Музей західного та східного мистецтва в Києві. Відвідування виставок 
дитячих робіт та художніх виставок. Підготовка та проведення тематичних та 
персональних виставок вихованців студії, а також виставок присвячених 
пам’ятним подіям чи святам. 

 
Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Звітна виставка вихованців студії.  Підведення 

підсумків. Завдання на літо: малювання живописних пейзажів живої природи. 
 

 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати та розуміти: 

- поняття «живопис», «гравюра» та її види, «батик» та його види, «колаж» 
та його види; 

- конструктивну побудову голови та фігури людини; 
- основи тематичної композиції картини, живопис аквареллю по-сухому, 

по-вологому. 
 
Вихованці мають вміти: 

- володіти графічними матеріалами і техніками (олівець, туш, пастель то- 
що); 

- володіти живописними матеріалами і техніками (гуаш, акварель, вітраж, 
батик); 
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- конструктивно будувати складні предмети у перспективі; 
- передавати об’єм і пропорції предметів; 
- створювати творчі композиції; 
- малювати портрет, фігуру людини; 
- компонувати натюрморт. 

 
 

Вищий рівень, другій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретич-
них 

практич-
них 

усього 

 Вступ 2 - 2 
1 Живопис 4 56 60 
2 Графіка  4 48 52 
3 Композиція 4 36 40 
4 Декоративно-ужиткове мистецтво 2 18 20 
5 Робота на пленері - 28 28 
6 Просвітницька робота - 14 14 
 Підсумок 2 - 2 
 Разом 18 198 216 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
 Вступ (2 год.) 
 Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи студії на 
навчальний рік. Організаційні питання. Правила поведінки в колективі.  Аналіз 
робіт, зроблених у літку 
 

1. Живопис (60 год.) 
Теоретична частина. Поняття «гризайль» та її застосування при 

написанні натюрморту. Кольорові контрасти. Різноманітність технік та 
матеріалів у живописі. 

Практична частина. Зміна кольорів природи в різні пори року шляхом 
копіювання робіт українського сучасного художника С. Брандта - Київські 
пейзажі. Малювання складних натюрмортів: геометричні фігури, предмети 
побуту.  

Вироблення навичок малювання людської фігури.  Малювання людини у 
русі. Замальовки на фоні пейзажів. 
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2. Графіка (52 год.) 
Теоретична частина. Правила вибору типів ліній.  
Практична частина. Виконання графічних робіт на теми  

«Архітектурний Київ», «Ілюстрація до гуморесок О. Вишні» (копіювання з 
фото). 
 

3. Композиція (40 год.) 
Теоретична частина. Будова людського тіла, її пропорції в композиції. 

Можливості силуетної форми та контрастних сполучень. 
Практична частина. Виконання робіт на теми «Україна – рідний край!», 

«Великдень», «Людина та професія». Виконання робіт на тему «Світ навиворіт»  
за мотивами робіт Є. Яцека.  
 

4. Декоративно-ужиткове мистецтво (20 год.) 
Теоретична частина. Різні види зображення на тканині, способи їх 

передачі. Холодний та гарячий батик. 
Поняття «кубізм». 
Практична частина. Виконання робіт з холодного та гарячого батику. 

Створення авторської композиції «Міський круговоріт». Створення 
декоративного пейзажу засобами віражного розпису у напрямку 
образотворчого мистецтва кубізм. Виконання колажу з природних матеріалів: 
папір, тканина, природний матеріал. Створення авторської композиції «Весілля. 
Народне гуляння». 

 
5. Робота на пленері (28 год.) 
Практична частина. Малювання живої природи з натури: сквери, люди у 

русі, київські пейзажі. Натюрморти на природі. 
 

6. Просвітницька робота (14 год.) 
Практична частина. Екскурсії для ознайомлення з природою та 

краєзнавчою історією рідного краю, відвідання таких музеїв як: Національний 
художній музей України, Музей західного та східного мистецтва в Києві. 
Відвідування виставок дитячих робіт та художніх виставок. Підготовка та 
проведення тематичних та персональних виставок вихованців студії, а також 
виставок присвячених пам’ятним подіям чи святам. 

 
Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Звітна виставка вихованців гуртка.  
 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати та розуміти: 

- поняття «гризайль», «кубізм»; 
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- конструктивну побудову голови, фігури людини; 
- пластику анатомії людини (скелет, м’язи); 
- живопис аквареллю по-сухому, по-вологому; 
- основи лінійної , просторової перспективи; 
- техніки холодного батика та гарячого батика. 

 
Вихованці мають вміти: 

- володіти графічними матеріалами і техніками (олівець, туш, пастель 
          тощо); 

- володіти живописними матеріалами і техніками (гуаш, акварель); 
- конструктивно будувати складні предмети у перспективі; 
- передавати об’єм і пропорції предметів; 
- встворювати творчі композиції; 
- малювати портрет, фігуру людини; 
-   правильно компонувати натюрморти та тематичні композиції; 
-   користуватися законами лінійної та просторової перспективи; 
-   володіти техніками батика та вітражу. 

 
 

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ СЕМІРІЧНОГО НАВЧАННЯ 
 
Вихованці  мають знати і розуміти: 

- основи кольорознавства, основні та похідні кольори, їх особливості; 
-   техніку живопису гуашшю, аквареллю тощо.; 
-   види декоративно-прикладного мистецтва (вітраж, батик); 
-   правила користування графічними матеріалами; 
-   способи передавання будови, пропорцій, форми та об’єму предметів за 

допомогою світлотіні з урахуванням тональних співвідношень; 
-   послідовні правила виконання художніх робіт із матеріалів різних видів; 
-   закони композиції; 
-   пропорції людського тіла. 

 
Вихованці  мають вміти: 

- сприймати малюнок, як основу усіх видів образотворчого мистецтва; 
- працювати гуашшю, аквареллю, пастеллю, олівцем, тушшю тощо.; 
- передавати колір предметів та кольорові співвідношення між предметами; 
- використовувати під час роботи основні закони композиції; 
- володіти різними видами розпису: батик, вітраж; 
- володіти прийомами вирізування та склеювання;  
-   володіти різними видами ліплення: об’ємним та на площині. 
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