
Ні мистецтво, ні мудрість не можуть 

бути досягнуті, якщо їм не навчитися. 

                                                 Демокріт 

 

22 жовтня 2019 року в 141 групі Литвинчук О.М.  було проведене відкрите 

заняття з образотворчого мистецтва з методикою навчання на тему: «Скульптура 

як вид образотворчого мистецтва. Рельєф. Особливості 

виконання рельєфу». 

На занятті студенти ознайомилися з видами 

скульптури, з  поняттям «рельєф», видами та технікою його 

виконання.  Закріпили знання про скульптуру, як вид 

образотворчого мистецтва, розширили  свої знання про види 

скульптури, ознайомилися з прийомами ліплення, 

технологією зображення невисокого рельєфу кольоровим 

пластиліном. Під час заняття у студентів формувалися 

вміння працювати з пластичними матеріалами, удосконалювалися композиційні 

вміння.   

Навчальний процес був спрямований на формування у студентів 

готовності ефективно організовувати внутрішні (знання, уміння,) і зовнішні 

(інформаційні,  матеріальні) ресурси для досягнення поставленої цілі.   

На початку заняття було 

проведено бліцопитування та 

письмова перевірка знань у вигляді 

понятійного диктанту.  

Для актуалізації вмінь і 

відновлення м’язової пам’яті 

проведено арт-терапевтичну вправу 

на створення асоціацій до кожної пори року. Після оголошення теми заняття, було 

проведено вправу   "Очікування".   

В основі організації заняття –  метод проектів. Студенти працювали у 

творчих групах, досліджували технологію виготовлення рельєфів на різну 



тематику.  Під  час використання проектної діяльності вирішується низка 

рівнорівневих дидактичних і виховних  завдань: розвиваються пізнавальні 

навички студентів, формуються вміння самостійно конструювати, орієнтуватися 

в інформаційному просторі.  

У ході роботи студенти ознайомилися з різноманітними прийомами 

ліплення та засвоїли потрібну 

інформацію. Це дало можливість 

зробити правильні висновки про 

техніку виготовлення рельєфів з 

пластичного матеріалу, ознайомитися 

з методикою навчання учнів 

початкових класів виготовленню різних видів рельєфів. Головним завданням на 

занятті було надати  студентам можливість застосувати набуті знання на практиці. 

Студенткою  Муратовою Катериною було проведено  фрагмент уроку в 1 

класі на тему: Ліплення "Бджілка-трудівниця".   

Під час перегляду фрагменту, студенти вирішували 

поставлене завдання  з визначення етапів  уроку, 

виробничих операцій, які використані під час показу, та 

методів, які при цьому застосовувались. 

На занятті використано різні методи, форми і 

прийоми навчання: 

 -  перевірка вивченого матеріалу проведена у формі 

понятійного диктанту; 

-  асоціативний кущ; 

 - мультимедійні презентації; 

- в індивідуальній формі опрацьовано програму з 

образотворчого мистецтва для учнів початкових класів, з метою визначення 

обсягу та змісту навчального матеріалу. 



Сучасні технології навчання дають змогу зробити новий крок у методичній 

підготовці майбутнього вчителя 

початкової школи, сприяти формуванню 

професійних компетентностей.  

Для того щоб виліпити предмет 

треба не лише з ним познайомитися, але й 

запам'ятати його форму, розмір, будову, 

розташування частин, колір.  

У ході зображувальної діяльності уточнюється уявлення дітей про 

особливості та властивості предметів, активно задіяні при цьому зір, дотик, рухи 

рук. Під правильним керівництвом учителя дитина поступово набуває здатності 

аналізувати предмет, сприймати кожну 

частину та предмет у цілому, 

порівнювати частини за розмірами, 

формою, узагальнювати і 

встановлювати властивості притаманні 

групі предметів.   

Усе це можливо лише тоді, коли 

це вміє робити сам вчитель. Тому заняття було організовано так, щоб кожен 

студент легко засвоїв теоретичний матеріал та проявив свої творчі здібності на 

практиці. 

 


