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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Образотворче мистецтво – це своєрідній засіб пробуджувати у дітей 

позитивні емоції, естетичне ставлення до оточуючої дійсності й творів 

мистецтва; розвивати асоціативне мислення, активізувати допитливість, зорову 

увагу, стимулювати розвиток творчих здібностей дітей. В образотворчому 

мистецтві інтегруються засоби графіки, живопису, скульптури, декоративно-

ужиткового мистецтва, елементи дизайну з різноманітністю технік та 

матеріалів, які активно сприяють пізнавальним процесам.  

Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного 

напряму дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей 

віком від 6 до 16 років.  

 

Мета програми: естетичне та екологічне виховання дітей, спрямування на 

емоційно-ціннісне сприйняття образотворчого мистецтва та дійсності шляхом 

ознайомлення з інноваційними художніми техніками образотворчого 

мистецтва. 

 

Завдання програми: 

ознайомити з сучасними тенденціями в образотворчому мистецтві; 

формувати емоційно-ціннісне ставлення до образотворчого мистецтва 

та світу; 

збагачувати емоційний та екологічний досвід в процесі художньо-

практичної діяльності; 

навчити технологічному процесу малювання пластиліном і фарбами на 

склі, створення простої колажної композиції, оформлення робіт. 

Програму розраховано на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.  

 

Програмою передбачено використання інноваційних художніх технік, а 

саме: малювання пластиліном чи фарбами на склі, колаж. Малювання 

пластиліном на склі на відміну від малювання фарбами простіше у виконанні, 



що відповідає бажанню дітей якомога швидше побачити результат своєї 

роботи. Характерною відмінністю процесу малювання пластиліном є те, що 

діти малюють пальцями, і пластилін не розтікається як фарба. Малювання 

фарбами пропонується дітям старшого віку. Зокрема, можливе поєднання обох 

технік, що урізноманітнює зображення образу. Техніка колажу передбачає 

роботу з вторсировиною (старі журнали, газети, реклами, шматочки тканини 

тощо), що сприяє екологічному вихованню дітей. 

В основу програми покладено принцип доступності. До гуртка приходять 

діти з різним рівнем сприймання образотворчого мистецтва. Тому, основне 

завдання занять – зацікавити і захопити дітей художньо-практичною 

діяльністю, створити на заняттях ту особливу піднесену і творчу атмосферу, що 

сприяє творчому розвитку дітей різних вікових категорій. 

Навчання проводиться за індивідуальною, груповою та колективною 

формами роботи; використовуються такі методи: бесіда, лекція, індивідуальні 

та колективні вправи, екскурсії в природу, організація виставки творчих робіт, 

ярмарку-продажу тощо. 

На заняттях використовуються скло різного формату, кольоровий 

пластилін різної консистенції, стеки, загострені дерев’яні палички або ручки, 

різні пера, кольорова туш, калька, наждачний папір, наочні посібники, 

ілюстративний та дидактичний матеріал, фарби, пензлики, ножиці, клей ПВА, 

білий та кольоровий папір і картон, ватман, вторсировина (рекламні проспекти, 

старі журнали, газети, утилізовані книги тощо). 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

 
Назва теми 

Кількість годин 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 
Усього 

1. Вступ 1 - 1 

2. Техніка малювання пластиліном 

на склі 
1 2 3 

3. Техніка малювання фарбами на 

склі 
1 2 3 

4. Техніка малювання пластиліном та 

фарбами на склі 
1 3 4 

5. Прості колажні композиції 1 3 4 

6. Підсумок - 1 1 

Разом  5 11 16 

 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 

Мета та зміст роботи гуртка. Техніка безпеки під час проведення занять. 

Сучасні тенденції в образотворчому мистецтві. Евристична бесіда за картинами 

Тетяни Воропай (вітражний живопис), Леонтія Гринюка (Вже знову прийшла 

весна. Батьки), Михайла Онацько (Україночка), Анастасії Рак (Козак і дівчина), 

Івана Сколоздри (Чумацький шлях, На Івана Купала) тощо.  

 

2. Техніка малювання пластиліном на склі (3 год.) 

Теоретична частина. Правила техніки безпеки. Прилади та матеріали. 

Пластилін, його властивості та особливості роботи з ним, технологічні прийоми 

малювання пластиліном на склі. 

Практична частина. Малювання овочів, фруктів, глечиків, тарілок за 

зразком. Малювання простого натюрморту за ескізом, утвореним комбінацією 

декількох зразків. Малювання людини в природі за самостійно підібраним 

зразком. Створення довільної композиції за самостійно розробленим ескізом. 

 

3. Техніка малювання фарбами на склі (3 год.) 

Теоретична частина. Правила техніки безпеки. Прилади та матеріали, 

технологічні прийоми, що необхідні для малювання фарбами на склі. 

Практична частина. Малювання квіткового вітражу за зразком. 

Малювання вітражу з геометричним орнаментом за ескізом, утвореним 

комбінацією декількох зразків. Малювання українського подвір’я за самостійно 

підібраним зразком. Створення композиції на вільну тему за самостійно 

розробленим ескізом. 

 

4. Техніка малювання пластиліном та фарбами на склі (4 год.) 

Теоретична частина. Правила техніки безпеки. Прилади та матеріали, 

технологічні прийоми, необхідні для одночасного малювання пластиліном та 

фарбами на склі. 

Практична частина. Малювання дерев, тварин, птахів за зразком. 

Малювання пейзажу з тваринами, птахами, комахами за ескізом, утвореним 

комбінацією декількох зразків. Малювання фігури людини у побуті за 

самостійно підібраним зразком. Створення композиції на вільну тему, за 

самостійно розробленим ескізом. 

 

5. Прості колажні композиції (4 год.) 



Теоретична частина. Правила техніки безпеки. Прилади та матеріали, 

технологічні прийоми, необхідні для процесу створення композиції у техніці 

колажу. 

Практична частина. Створення композиції «Моя сім’я, мої друзі» за 

зразком. Створення композиції «День народження» на власним ескізом. 

Створення колективної композиції «Веселі канікули». 

 

6. Підсумок (1 год.)  

Оформлення та підготовка робіт для виставки. Виставка творчих робіт. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати:  

 інноваційні художні техніки образотворчого мистецтва; 

 прийоми малювання пластиліном і фарбами на склі; 

 можливості вторсировини для створення колажних композицій; 

 прийоми оформлення робіт; 

 правила техніки безпеки з інструментами та матеріалами. 

 

Вихованці мають вміти: 

 застосовувати засоби образотворчого мистецтва; 

 використовувати інноваційні художні техніки образотворчого мистецтва 

у власній художньо-творчій діяльності; 

 застосовувати прийоми малювання пластиліном і фарбами на склі; 

 працювати з різноманітними матеріалами вторсировини для створення 

колажних композицій; 

 оформлювати власні роботи; 

 виконувати правила техніки безпеки з інструментами та матеріалами. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА  

 

Основне обладнання Кількість 

Матеріали   

Клей ПВА 15 фл. 

Фарби гуашеві 5 наб. 

Акварельні фарби 15 наб. 

Простий олівець 15 шт. 

Крейда 1 кор. 

Кольоровий картон 15 наб. 

Білий картон 3 наб. 

Папір для малювання 15 наб. 

Кольоровий папір 5 наб. 

Калька 15 листів 

Наждачний папір 15 ар. 

Чорна туш 5 фл. 

Скло різного розміру За потребою 

Оцет 1 пляшка 

Інструменти та приладдя  

Ножиці побутові 15 шт. 

Лінійка 15 шт. 

Пензлі різних розмірів з штучних матеріалів 15 наб. 

Пензлі білячі різних розмірів  15 наб. 

Ніж  15 шт. 

Палітра пластмасова 15 шт. 

Посуд для води  15 шт. 

Серветки паперові 15 уп. 

Рідке мило  3 фл. 

Дерев’яні палички 45 шт. 

Ручка з пером  15 шт. 

Ганчірка  15 шт. 

Обладнання  

Дошка учнівська 1 шт. 

Столи учнівські  15 к-тів 



Картки для індивідуальної роботи  

Зразки малюнків 15 к-тів 

Пам’ятку з алгоритмом технологічного процесу 

створення роботи (мистецькі поради) 

15 к-тів 

Таблиці і плакати   

Техніка безпеки  1 к-т 

Репродукції робіт художників, які малювали на склі По можливості 

 

 


