
1. ОБРАЗИ НАРОДНОГО 
І ПРОФЕСІЙНОГО МИСТЕЦТВА



У творах образотворчого мистецтва через художній образ митці 
висловлюють свою любов до рідної землі, відтворюють 
навколишній світ, висвітлюють події з життя людей, утілюють 
свої уявлення та фантазії тощо.



Пізнання творів образотворчого мистецтва



Пізнання творів образотворчого мистецтва

Як народжується художній образ? 
Художник / художниця творчо переосмислює дійсність 
і передає свої думки, враження й переживання у творі.

● Уважно роздивись твори українських митців 
та поміркуй, які ідеї вони прагнули донести.

● Опиши характерні особливості художньої мови 
кожного твору. 

● Вислови міркування про особливості художніх 
образів, утілених у роботах. 

● Поділися своїми емоціями від них.



Образотворча грамота

Художній образ – це форма відображення навколишнього
світу, думок, почуттів або фантазії митця / мисткині виразовими 
засобами певного виду мистецтва.

Жанр – рід творів мистецтва, що об’єднані певними художніми 
особливостями і виявляються у змісті й формі.

Пригадай і розкажи, де тобі раніше траплялося слово «жанр». 
Обговори з однолітками зміст зображень творів українського 
та світового мистецтва різних жанрів.



Образотворча грамота

Залежно від образного змісту твори образотворчого мистецтва 
поділяють на жанри (фр. «рід» і «вид»).

Портрет Пейзаж АнімалістикаНатюрморт



Образотворча грамота

Побутовий жанр

Побутовий жанр зображує повсякденне життя, а події з життя людей 
певної епохи містять сюжетно-тематичні композиції історичного, 
батального, релігійного, міфологічного жанрів.

Історичний жанр Міфологічний жанр



Руханка

http://www.youtube.com/watch?v=gnAH9hSW1rY


Мистецька діяльність

Намалюйте ілюстрації до вірша
Робота в групах

І сотворив Бог небо голубе,
Родючі землі і зелені трави,
Дніпрові води й жито золоте,
І райських птиць, що звуться солов’ями,
Людей чудових тут він поселив,
і дав їм мову, що в душі співає,
І вільний дух в серця їм поселив 
і рай назвав цей Українським краєм!



Мистецька діяльність

Намалюйте ілюстрації до вірша
Робота в групах

Варіант 1

Варіант 2 Варіант 3



Запитання і завдання

Чим особливі художні образи 
образотворчого мистецтва? 

Назви жанри образотворчого мистецтва. 



Рефлексія

Я навчився /навчилася...
Мені найбільше сподобалося…
Захотілося дізнатися більше про…
Я не дуже зрозумів /зрозуміла...



Домашнє завдання

На дозвіллі досліди, які жанри / види образотворчого 
мистецтва є найбільш популярними.

Розпочніть підготовку групового проєкту «Жанри мистецтва»: 
● об’єднайтеся в групи; 
● розподіліть обов’язки; 
● сплануйте свою діяльність; 
● обговоріть очікуваний результат проєкту 
● (презентація, лепбук, відеоролик тощо).


