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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 На сучасному етапі одним з найважливіших показників гармонічно 

розвинутої та адаптованої до сучасних умов життя особистості є вміння 

достатньо швидко адаптуватися та пристосовуватися до постійно мінливих 

умов життя та професійної діяльності. Сучасна людина має вміти реалізовувати 

себе у різних сферах діяльності, бути обізнаною, компетентною, творчою, 

розвиненою  особистістю та корисним членом суспільства. Саме тому, одним з 

найголовніших завдань сучасної освіти є формування та розвиток  логічного  і 

творчого мислення, що є невід’ємними складовими зростання всебічно 

розвиненої, соціально адаптованої особистості, формування її життєвих 

компетенцій. Всі вищезазначені компетентності відповідають основним 

засадам  закону України  “Про освіту”,  а також ключовим принципам 

Концепції «Нової української школи». 

Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш 

популярними та перспективними на планеті фахівцями, які найбільш глибоко 

володіють інформаційними технологіями та вміють використовувати їх 

доцільно у будь якій галузі. Саме тому, у сучасній освіті популярна  STEAM-

освіта. Саме STEM-освіта та оволодіння найсучаснішими технічними засобами 

забезпечують конкурентоспроможність майбутнього фахівця на ринку праці.        

Дана програма є актуальною, оскільки поєднує основні базові знання з 

образотворчого мистецтва та початкові навички використання комп’ютерних 

технологій у власній творчій та навчальній діяльності. Іншою мовою, дана 

програма забезпечує синтез науки і мистецтва. Це відповідає основним 

принципам  STEAM-освіти. В цьому і полягає особливість програми - 

інтеграції  двох напрямків: науково-технічного і художньо-естетичного, адже 

програму поділено на два курси:  «Основи комп’ютерної графіки та анімації» і 

«Засоби та  технології образотворчого мистецтва».  

На сучасному етапі комп’ютер вже став невід'ємною частиною та 

інструментом  предметів естетичного циклу. Все більше технік та видів 

образотворчого мистецтва пов’язані  саме з комп’ютерними технологіями, що 
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цілком гармонійно доповнює і значно розширює можливості для інтенсивного, 

емоційно активного введення дитини в світ мистецтва і художньої творчості. 

Використання на заняттях комп’ютера дуже вдало доповнює традиційні методи 

навчання образотворчому мистецтву, сприяє розвитку творчих здібностей, 

закріпленню знань  і навичок вихованців. Завдяки використанню таких 

комп’ютерних програм, як «MS Paint 3D», “Windows Movie Maker”, 

“Macromedia Flesh MX”, є можливість значно поширити асортимент матеріалів 

й інструментів, а також технік і технологій образотворчого мистецтва. 

Метою  програми є  розвиток, навчання, виховання особистості дитини, 

розвиток її творчих здібностей засобами образотворчого мистецтва та 

інформаційних технологій, формування ключових життєвих компетентностей, а 

саме: 

пізнавальної – ознайомлення з основними теоретичними засадами та 

формування практичних навичок за курсами; 

практичної – оволодіння навичками використання прикладного 

програмного забезпечення для виконання практичних завдань, формування 

практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій, 

оволодіння основними засобами та технологіями образотворчого мистецтва та 

їх застосування у власній творчій діяльності;  

творчої − забезпечення розвитку мислення, творчих здібностей 

вихованців, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння 

новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву 

програму розвитку, формування художнього та дизайнерського смаку, 

формування у вихованців здатності до самостійної активної діяльності в усіх 

проявах життя, творчої ініціативи та самореалізації; 

соціальної – виховання культури праці, творчої ініціативи, формуванню 

стійкого інтересу до технічної творчості та образотворчої діяльності, 

формування вміння працювати в групі розвиток позитивних якостей емоційно-

вольової сфери особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності, 

формування естетичного світогляду дитини; 
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 загальнокультурної - розвиток  культури особистості, а особливо 

вміння: аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної та 

світової науки і культури, орієнтуватися в культурному та духовному просторі 

сучасного українського суспільства;  

 компетентності з інформаційних і комунікативних технологій (ІКТ), а 

саме:   вміння застосовувати інформаційно-комунікативні технології в 

навчанні та повсякденному житті; раціонально використовувати комп’ютер і 

комп’ютерні засоби для розв’язання творчих та навчальних задач. 

екологічної та оздоровчої - уміння розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, 

усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я дитини, 

здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. 

Для дотримання вимог доступності, послідовності та науковості, 

викладання програми базується на знаннях, уміннях і навичках, набутих 

вихованцями при вивченні таких навчальних предметів як «Інформатика», 

«Образотворче мистецтво» тощо. 

Програма  «Основи образотворчого мистецтва  з використанням 

комп’ютерних технологій» є адаптованою до програми з образотворчого 

мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, програма 

«Комп’ютерна графіка та анімація» є адаптованою до програми з комп’ютерної 

графіки для 7-11 класів для позашкільних навчальних закладів з науково-

технічного профілю. 

           Програму розроблено відповідно до Методичних рекомендацій Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти (лист ІІТЗО від 05.06.2013 № 14.1/10 – 

1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних 

програм з позашкільної освіти»), листа Міністерства освіти і науки України від 

18.07.2013 №1/9-502 «Про навчальні програми з позашкільної освіти».  
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Організаційно-методичні умови  

побудови освітнього процесу за програмою 

Програма є короткотривалою, розрахована на один рік навчання на 

основному рівні. Вихованці повинні вже мати певні навички користування 

комп'ютером.  Программа реалізується у гуртках науково-технічного  напряму 

інформаційно-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на 

вихованців віком від 8 до 12 років. Набір дітей у групи здійснюється з 1 по 15 

вересня. Підставою для зарахування вихованців до гуртку є заява батьків або 

осіб, які їх замінюють.  

Програма розрахована на 144 навчальних годин на рік або 4 години на 

тиждень:  72 години з курсу «Основи комп’ютерної графіки та анімації» (2 год. 

на тиждень)  та 72 години з курсу «Засоби та технології образотворчого 

мистецтва» (2 години на тиждень). 

Кількісний склад навчальної групи становить 10–15 учнів. Тривалість 

занять – 45 хвилин. 

Навчально-тематичний план та зміст програми складається з теоретичних 

та практичних занять. На теоретичних заняттях вихованці отримують знання 

щодо основних понять, термінів та визначень за темою. Практичні заняття 

передбачають відпрацювання практичних навичок та виконання практичних 

творчих робіт за темою. 

Враховуючи специфічність програми, її інтегрованість, є  доцільним 

викладання цієї програми окремими спеціалістами, фахівцями визначених 

напрямків або одним з фаховою освітою. 

В процесі організації освітнього процесу застосовуються як традиційні 

технології навчання та виховання, так і інноваційні (метод проектів, тренінгові 

технології, ігрові технології, арт-технології, методику Бетті Едвардс тощо).  

Особливого значення в організації освітнього процесу за програмою має 

використання педагогічної технології  Теорії  Рішення Винахідницьких Задач.  

Адже саме за допомогою запровадження  на заняттях технології  Теорії 

Рішення Винахідницьких Задач до вивчення програмного матеріалу можливо 
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сприяти активізації як творчого так і логічного мислення, а отже і формуванню 

всебічно розвиненої гармонійної особистості.   

Наприкінці семестру та навчального року проводяться підсумкові 

заняття, на яких аналізуються робота групи та кожного вихованця за 

семестр/рік, влаштовуються виставки або презентації кращих учнівських робіт. 

Враховуючи змістовну специфічність програми, а саме її спрямованість 

на гармонійний розвиток мислення  як правої так і лівої півкулі головного 

мозку, рекомендовано застосовувати інноваційні форми, методи та прийоми 

навчання, розвитку творчого, просторового та логічного мислення: тренінги, 

розвивальні ігри, нестандартні заняття, виховні заходи тощо. 

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється вербально під 

час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення тестувань, 

творчих звітів, виконання творчих робіт та проектів та ін. 

Успішне навчання за цією програмою є поштовхом  для продовження 

навчання в гуртках інформатики або дизайну. 
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Навчально-тематичний план занять 

з курсу «Засоби та технології образотворчого мистецтва»   

Основний рівень, перший рік навчання 

№  

з/п 

              

Тема  

В
сь

о
го

 

Т
ео

р
ет

и
ч

. 

  

П
р

ак
ти

ч
. 

 

1  Вступне заняття 

 

2 1 1 

2 Компонування у форматі 4 1 3 

3 Лінія, штрих, пляма та крапка як засоби 

зображення 

10 1 9 

4  

 

Оволодіння різноманітними техніками. 

Гуаш , акварель, олівці, фломастери, 

гелеві ручки 

6 1 5 

5  Аплікація, колаж.  Використання 

різноманітних матеріалів 

8 1 7 

6 Папір як матеріал. Паперова пластика. 

Оригамі 

10 1 9 

7 Основні та додаткові кольори 2  2 

8 Холодна та тепла гами кольорів 2  2 

9 Створення образу, настрою за допомогою 

кольору, ліній, крапок, матеріалу та 

інших засобів 

10 1 9 

10 Декоративні техніки живопису 6 2 4 

11 Сучасні техніки  10  10 

1 Підсумкове заняття 2 2  

Всього: 72 11 61 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (1 година). 

Знайомство з вихованцями. Інструктаж щодо правил поведінки в центрі, правил  

безпеки життєдіяльності. Поняття «Образотворче мистецтво». Основні засоби 

та технології образотворчого мистецтва, їх практичне значення для 

майбутнього дизайнера. Визначення мети та завдань на поточний  рік. 

2. Компонування у форматі (3 години). 

Теоретична частина. Поняття компоновки. Поняття формату. Вибір тематики 

та підбір формату. 

Практична частина. Компонування, створення композицій у різних форматах, 

наведення невірних прикладів.  

Вправи на активізацію творчого мислення. Дзеркальне малювання. 

3. Лінія, штрих, пляма та крапка як засоби зображення (10 годин). 

Теоретична частина. Визначення поняття лінія штриха, плями та крапки. 

Використання їх як допоміжних засобів. Лінія, штрих т а пляма, як засоби 

виразності образотворчого мистецтва. 

Практична частина.. Створення малюнків за допомогою ліній, штрихів, плям, 

крапок.  

Вправи на активізацію творчого мислення. Дзеркальне малювання. 

4. Оволодіння різноманітними техніками. Гуаш, акварель, олівці, 

фломастери, гелеві ручки (6 годин).          

Теоретична частина. Поняття техніки в образотворчому мистецтві. Вивчення 

властивостей різних матеріалів, їх використання. 

Практична частина. Створення малюнків на вільну тему у різних техніках. 

Вправи на активізацію творчого мислення. Малювання аналогій/ 

5. Аплікація. Використання різних матеріалів (8 годин). 

Теоретична частина. Поняття аплікації. Аплікація як засіб образотворчого 

мистецтва. Матеріали, які можна використовувати в аплікації ( папір, тканина, 

шкіра, пластик, хутро та ін.) . 
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Практична частина. Виконання аплікації з використанням різноманітних 

матеріалів. 

Вправи на активізацію творчого мислення. Малювання аналогій. 

6. Папір, як матеріал. Паперова пластика, оригамі,  формування з паперу 

(10 годин). 

Теоретична частина. Поняття паперової пластики. Поняття оригамі, історія 

виникнення. Наведення прикладів. Техніки виконання паперової пластики, 

оригамі та формоутворення з паперу. 

Практична частина. Виконання композиції на вільну тему з використанням 

даних технік. 

Вправи на активізацію творчого мислення. Виконання кольорових вправ та 

дзеркальне малювання. 

7. Кольори, основні та додаткові (2 години). 

Теоретична частина. Основні принципи створення додаткових та суміжних 

кольорів. Поняття основних, додаткових та суміжних кольорів. 

Практична частина. Виконання  пейзажу за допомогою основних та власно 

створених додаткових кольорів.  

Вправи на активізацію творчого мислення. Перевернуте малювання за схемою. 

8. Холодна та тепла гами кольорів (2 години). 

Теоретична частина. Поняття холодної та теплої гами. 

Використання холодних та теплих кольорів, як засобу виразності у 

образотворчому мистецтві. 

Практична частина. Виконання композиції у теплій або холодній гамі. 

Вправи на активізацію творчого мислення. Перевернуте малювання за схемою. 

9. Створення образу, за допомогою кольору, ліній, крапок, матеріалу та 

інших засобів (10 годин). 

Теоретична частина. Поняття образу в образотворчому мистецтві. 

Засоби образотворення, використання допоміжних засобів. 

Практична частина. Створення різноманітних заданих образів. 

Вправи на активізацію творчого мислення. Перевернуте малювання за схемою. 
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10. Декоративні техніки живопису (6 годин). 

Теоретична частина. Поняття декоративних технік живопису, а саме: 

монотипії, кляксографії, продряпування. 

Практична частина. Створення творчих робіт у декоративних техніках 

живопису. 

Вправи на активізацію творчого мислення. Малювання аналогій. 

11. Сучасні техніки хобі - напрямку  (10 годин). 

Теоретична частина. Специфіка технік хобі напрямку. 

Поняття та особливості виконання таких технік, як скрапбукінг, квілінг, айріс-

фолдінг тощо. 

Практична частина. Виконання творчих робіт у техніках хобі-напрямку. 

Вправи на активізацію творчого мислення. Виконання асоціативного 

автопортрету. 

12. Підсумкове заняття (2 години). 

Підведення  підсумків за рік. 

Виставка-оцінювання практичних робіт вихованців, захист творчих робіт. 

Аналіз досягнень та помилок.  
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Навчально-тематичний план занять 

з курсу «Основи комп’ютерної графіки та анімації»   

Основний рівень, перший рік навчання 

№  

з/п 

 

Тема 

В
сь

о
го

 

Т
ео

р
ет

и
ч

. 

  
П

р
ак

ти
ч

. 

 

1  Вступне заняття. 2 2  

2 Основні поняття, засоби та технології 

образотворчого мистецтва з використанням ІКТ. 

10 2 8 

3 Лінія, штрих, пляма та крапка, як засоби 

зображення. Побудова простіших зображень за 

допомогою графічного редактора  MS Paint. 

8 1 7 

4  

 

Оволодіння різноманітними техніками 

образотворчого мистецтва. Гуаш, акварель, олівці 

тощо та імітація технік ОТМ за допомогою 

інструментів ГП MS Paint. 

8 1 7 

5 Основні та додаткові кольори.  2 1 1 

6 Холодна та тепла гами кольорів, робота з палітрою 

кольорів у ГП MS Paint. 

2 1 1 

7 Аплікація, колаж.  Використання різноманітних 

матеріалів та створення колажів у графічних 

редакторах. 

6 1 5 

8 Папір, як матеріал. Паперова пластика. Орігамі. 

Створення схеми орігамі. 

2 1 1 

9 Розробка дизайн-проекту декоративної рамки. 4  4 

10 Декоративні техніки живопису. Створення 

презентацій у Movie Maker. 

4  4 

11 Створення образу, настрою за допомогою кольору, 

ліній, крапок, матеріалу та імітації руху. 

6 1 5 

12 Принципи створення зображення тварин у русі. 4 1 3 

13 Принципи створення зображення людини у русі. 4 1 3 

14 Створення підсумкового проекту за обраною 

тематикою. 

8  8 

15 Підсумкове заняття. 2 2  

Всього: 72 15 57 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (2 години). 

Мета та завдання роботи гуртка. Знайомство з вихованцями. Інструктаж 

щодо правил поведінки в гуртку, безпеки життєдіяльності. Правила санітарії, 

гігієни та безпечної  роботи за комп’ютером. Визначення мети та завдань на 

поточний рік. Визначення рівня оволодіння дітьми комп’ютерними 

технологіями та базових знань з образотворчого мистецтва. 

2. Основні поняття, засоби та технології образотворчого мистецтва з 

використанням ІКТ (10годин). 

Теоретична частина. Поняття основних композиційних прийомів. 

Основні засоби та технології створення зображення. Поняття техніки в 

ОТМ. Основні принципи побудови та розміщення фігур у форматі.  

Інформатика. Поняття інформації. Поняття інформаційних процесів. 

Призначення основних складових комп’ютера. Типова архітектура 

персонального комп’ютера. 

Практична частина. Створення зображення з урахуванням 

композиційного центру. Оволодіння навичками роботи з різними 

інструментами та матеріалами (фарби, пензлі, олівці, фломастери тощо). 

Оволодіння основними принципами побудови складної форми за 

допомогою простої. Ознайомлення з формами і способами подання 

повідомлень. Застосування інформаційних процесів на практиці. Робота з 

об’єктами файлової системи. Пошук інформації на комп’ютері.  Прийоми 

роботи з пристроями введення, виведення, зберігання та обробки інформації.  

Виконання завдань з ТРВЗ. Вирішення відкритих задач. 

3. Лінія,  штрих, пляма  та крапка, як засоби  зображення. Побудова 

простіших  зображень  за  допомогою  графічного  редактора                      

MS Paint (8 годин). 

Теоретична частина. Визначення поняття лінія, штрих, пляма та крапка, 

як засобів виразності ОТМ. Графічний редактор , його призначення. Робота з 



15 

 

графічними файлами. Поняття про інструменти «Олівець», «Пензлик» та 

«Аєрограф» та можливості їх застосування у MS Paint. 

Практична частина. Використання лінії, штриху, плями та крапки, як 

основних та допоміжних засобів створення зображення. Створення зображень у 

графічному редакторі MS Paint за допомогою інструменту «Олівець», 

«Пензлик» та «Аєрограф».  

Виконання завдань з ТРВЗ. Вирішення відкритих задач. Проведення 

креатив – бою. 

4. Оволодіння різноманітними техніками образотворчого мистецтва. 

Гуаш, акварель, олівці тощо та імітація технік ОТМ за допомогою 

інструментів ГП MS Paint (8 годин). 

Теоретична частина. Поняття техніки в ОТМ. Класифікація технік ОТМ 

за інструментами та матеріалами. Особливості техніки залежно від матеріалів. 

Поняття про основні  інструменти та можливості  їх налаштування у MS Paint. 

Практична частина. Вивчення властивостей різних матеріалів та їх 

використання. Оволодіння навичками роботи  у різноманітних техніках ОТМ. 

Оволодіння навичками та прийомами роботи в  MS Paint з інструментами та 

налаштування їх властивостей. Побудова і збереження зображень в ГП MS 

Paint. 

Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на застосування методу фокального 

об’єкту. 

5. Основні та додаткові кольори (2 години). 

Теоретична частина. Поняття основних, додаткових та суміжних 

кольорів. Основні принципи створення додаткових та суміжних кольорів. 

Поняття спектру. Поняття палітри та її настроювання у MS Paint. 

 Практична частина.  Оволодіння навичками змішування кольорів та 

отримання відтінків. Формування вміння використовувати  різноманітні 

матеріали та техніки. Створення зображення «Спектр» за допомогою основних 

фігур та палітри кольорів у MS Paint. 
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Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на використання ресурсів. Вправа 

«Робінзон». 

         6. Холодна та тепла гами кольорів (2 години). 

Теоретична частина. Поняття холодної та теплої гами кольорів. Принципи 

утворення холодних або теплих кольорів з основних кольорів. Особливості 

застосування контрастних кольорів. Особливості настроювання градиенту в MS 

Paint. Модель RGB. 

 Практична частина.  Оволодіння навичками змішування кольорів та 

отримання відтінків.  Формування вміння використовувати холодну та теплу 

гаму кольорів для композиційного рішення та відтворення настрою у власній 

творчій роботі. Створення пейзажів за допомогою основних та допоміжних 

кольорів. Створення зображень у теплій та холодній гамі кольорів. Одержання 

графічних файлів шляхом сканування. Друкування графічних файлів. 

Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на формулювання запитань. Гра в 

тематичну «Да-нетку». 

7. Аплікація, колаж. Використання різноманітних матеріалів та 

створення колажів у графічних редакторах (6 годин). 

Теоретична частина. Поняття фактури та текстури різних матеріалів. 

Поняття колажу та аплікації їх відмінностей та особливостей, як техніки 

створення зображення. Різноманіття матеріалів, та особливості їх використання 

у колажі або аплікації. Основні принципи створення колажів та аплікації  у 

графічному редакторі. 

Практична частина.  Оволодіння навичками роботи з різноманітними 

матеріалами. Створення зображень - схем для аплікації. Побудова і збереження 

зображень, копіювання та переміщення фрагментів. Трансформування 

зображень. Створення схеми для складання фігур з паперу та ори гамі.  Вставка 

зображень із файлу та їх редагування.  

Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на формулювання запитань. Гра в 

ситуаційну «Да-нетку» 
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8. Папір, як матеріал. Паперова пластика.  Оригамі, створення схеми 

оригамі (2 години). 

Теоретична частина. Поняття та основні принципи формоутворення, та 

розгляд паперу, як матеріалу. Ознайомлення з різними техніками 

формоутворення з паперу, орігамі, паперова пластика тощо. Принципи вставки 

рисунків із файлу MS Paint. 

Практична частина.  Ознайомлення з основними принципами роботи у 

техніці орігамі, створення простих та ускладнених фігур за типовими схемами. 

Створення схеми орігамі для простих та ускладнених фігур за допомогою 

панелі інструментів MS Paint.  

Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на застосування системного 

оператору.  

9. Створення дизайн-проекту декоративної рамки (4 години).  

Теоретична частина. Поняття дизайну, як різновиду образотворчого 

мистецтва. Поняття декору та декорування. Роль формоутворення та декору у 

предметному середовищі людини. Значення декоративних елементів у 

інтер’єрі.  

Практична частина.  Ознайомлення з найпростішими техніками 

декорування побутових предметів. Формування вмінь та навичок щодо 

використання різноманітних технік у власній творчій діяльності. Розробка та 

втілення проекту тематичної декоративної рамки. Створення власного проекту 

декоративної рамки за допомогою графічного редактору. 

Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на вирішення протиріччя. 

10. Декоративні техніки живопису. Створення презентацій у Movie 

Maker  (4 години). 

Теоретична частина. Поняття техніки живопису. Класифікація технік за 

матеріалами та прийомами роботи.  Ознайомлення з основними існуючими 

декоративними техніками живопису, та їх особливостями.  

Практична частина.  Набуття основних навичок та вмінь щодо 

використання у власній творчості декоративних технік  живопису, їх 
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комбінацій та варіацій. Ознайомлення на практиці з основними прийомами та 

технологіями декоративних технік живопису. Інтерфейс програми Movie Maker, 

основні принципи роботи. Створення текстових написів на шкалі часу. 

Створення титрів та назви фільму. 

Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на вирішення протиріччя. 

11. Створення образу, настрою за допомогою кольору, ліній, крапок, 

матеріалу та імітації руху (6 годин). 

Теоретична частина. Поняття образу в образотворчому мистецтві. 

Основні прийоми та засоби відтворення настрою у витворі образотворчого 

мистецтва. Інтерфейс та основні можливості програми Macromedia Flash MX. 

Панель інструментів. Палітра кольорів. Принципи створення  примітивів. 

Основні прийоми та методи анімації. 

Практична частина.  Формування вмінь та навичок щодо використання 

отриманих теоретичних знань у власній творчій діяльності. Застосування 

основних прийомів відтворення настрою та створення образу у творчій роботі. 

Створення статичних зображень в Macromedia Flash MX. Створення анімації 

руху. 

Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на вирішення протиріччя. 

12. Принципи створення зображення тварин у русі (4 години). 

Теоретична частина. Ознайомлення з витворами мистецтва відомих 

авторів – анімалістів. Вивчення основних принципів схематичної побудови 

постаті тварини  у статичному та рухливому стані. Поняття статики та динаміки 

у зображенні. Принципи створення складної анімації. 

Практична частина.  Застосування на практиці отриманих знань та 

набуття навичок побудови постаті тварини та використання основних прийомів 

відтворення руху у зображенні. Створення анімаційного ролику «Світ тварин», 

«Бережіть природу». 

Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на ідеальний кінцевий результат. Гра 

«Винахідники- чарівники». 

13. Принципи створення зображення людини у русі (5 годин). 
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Теоретична частина. Ознайомлення з витворами мистецтва відомих 

авторів портретистів. Вивчення основних пропорцій тіла людини з урахуванням 

віку та статі. Розглядання основних принципів та прийомів схематичної 

побудови постаті людини. Основні прийоми відтворення руху. Принципи 

створення складної анімації. Панель «Propertis» у в Macromedia Flash MX . 

Практична частина.  Використання отриманих теоретичних знань щодо 

побудови постаті людини у виконанні практичних творчих завдань. Створення 

анімаційних роликів за наступною тематикою:  «Людина та оточуючий світ», 

«Людина та всесвіт».  

Виконання завдань з ТРВЗ. Вправи на використання системного 

оператору. 

14. Створення підсумкового проекту за обраною тематикою (8 годин). 

Теоретична частина. Повторення та закріплення матеріалу, вивченого за 

навчальний рік.  Розгляд основних понять та визначень. 

Практична частина.  Створення власного творчого проекту, а саме 

розробка та створення фону для власного анімаційного ролику за мотивами 

казок. Створення та захист власного творчого проекту у Macromedia Flash MX 

за мотивами казок. 

Виконання завдань з ТРВЗ. Змагання кретив-бій. 

15. Підсумкове заняття (2 години). 

Теоретична частина. Підведення підсумків навчального року, проведення 

заняття-конференції та захист власних проектів. Самоаналіз та взаємне 

обговорення результатів власної творчої діяльності. Визначення кращих 

вихованців. 
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ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ 

ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 

 Теоретична компетентність: 

- розуміння, що являє собою образотворче мистецтво; 

- основні засоби та технології образотворчого мистецтва; 

- технології виконання  робіт за вивченими темами; 

- що таке образ в образотворчому мистецтві та основні засоби створення 

образу; 

- теоретичну частину спецкурсу та як використовувати знання, що 

отримані під час навчання на   практиці; 

- як створювати та втілювати в життя власні розробки. 

- особливості основних інформаційних процесів; 

- поняття програми, види графічних програм; 

- призначення структурних компонентів персонального 

комп’ютера;призначення й основні функції графічного редактора; 

 

Практична компетентність: 

- правильно користуватися набутими знаннями на практиці. 

- втілювати власні задуми та вміти їх аргументувати; 

- користуватися матеріалами та інструментами, а також підбирати 

найкращі для виконання певного завдання; 

-  використовувати основні засоби образотворчого мистецтва на 

практиці; 

-  користуватись вивченими техніками та технологіями в інших галузях 

образотворчої діяльності. 

- виконувати основні операції створення та редагування зображень у 

середовищі графічного редактора;  

- володіти основними прийомами роботи в стандартних програмах 

Windows; 
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- створювати, перейменовувати, видаляти папки та файли операційної 

системи; 

 

Рівень сформованості життєвих  компетентностей: 

- пізнавальна – ознайомлення з основними поняттями як образотворчого 

мистецтва, так і інформатики, а також щодо можливостей використання 

комп’ютерних технологій у сучасному образотворчому мистецтві. 

- практична – оволодіння навичками, що необхідні для використання 

сучасних інформаційних технологій у власній творчій діяльності; 

- творча – формування  та розвиток творчих здібностей та творчого 

мислення  вихованців, активізація творчої діяльності та прагнення до 

самореалізації засобами образотворчого мистецтва. 

- загальнокультурна — розвиток  культури особистості, а особливо 

вміння: аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної та 

світової науки і культури, орієнтуватися в культурному та духовному просторі 

сучасного українського суспільства;  

- компетентності з інформаційних і комунікативних технологій (ІКТ), а 

саме:   вміння застосовувати інформаційно-комунікативні технології в навчанні 

та повсякденному житті; раціонально використовувати комп’ютер і 

комп’ютерні засоби для розв’язання творчих та навчальних задач. 

- соціальна – передбачає такі здібності: аналізувати механізми 

функціонування соціальних інститутів суспільства, визначати в них власне 

місце.  Застосовувати навички  та норми відповідної культури у власній 

поведінці; спрямовувати самовиховання на єдність індивідуальних, 

національних і загальнолюдських цінностей; реалізовувати моделі толерантної 

поведінки в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Обладнання робочих місць вихованців 

Мольберт художній  15 шт.  

Пензлі  20 шт. 

Олівець простий 15 шт.  

Фарби гуаш 4 набори 

Лінійка  10шт.  

Ластик  5 шт.  

Кнопки канцелярські 
3 

упаковки.  

Клей канцелярський  5 шт.  

Ножиці канцелярські 10 шт. 

Фарби акварель 3 набори.  

Обладнання робочих місць вихованців 

ПЕОМ учнівська:  10 шт.  

Системний блок AMD Duron 800 MHz       (8*100) 10 шт. 

Клавіатура Genius 10 шт.  

Мишка Logiteck  10 шт.  

Дисплей (17) Samtron 76E/77E [17" CRT] (HMBT702482) 10шт.  

CD/DVD _NEC DVD_RW ND-3550A 1 шт.  

Плати Ethernet (100 Mbit) для створення локальної 

мережі Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC 
10 шт.  

Принтер струйний Canon PIXMA iP1340 1 шт. 

Сканер  1 шт.  

Набір кабелів і адаптерів локальної мережі    

Обладнання робочого місця вчителя  1 комп.  

Системний блок AMD Sempron 1800 MHz       (9*200) 3000+ 1 шт.  

Клавіатура Genius 1 шт.  

Мишка оптична 1 шт. 

Дисплей Samtron 76E/77E [19" CRT] (HMBT702482 1 шт.  

CD-ROM HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B (52/32/52 CD-RW) 1 шт.  

Плати Ethernet (100 Mbit) для створення локальної мережі VIA 

Rhine II Fast Ethernet Adapter 
1 шт.  

Базове програмне забезпечення   

ОС Windows 7, Windows 10  

ПЗ локальної мережі   
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Аплікації:   

MS Office 2010, 2016 

MS Paint, Paint 3D    

Movie Maker  

Macromedia Flash MX  
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