
Дата: 

Тема:Статична та динамічнакомпозиції. Елементарнепередаваннядинамічного стану об’єктів. 
Хуртовина.  

Мета:навчатиучнівузгоджуватизображення з форматом, передавати (на елементарномурівні) 
динамічний стан об’єктів; продовжуватинавчатирозміщуватизображення на аркушіпаперу, 
передавати стан природизасобамиживопису; продовжуватиознайомлювати з 
групоюхолоднихкольорів; навчатиміркувати;розвиватиособистісно-цінніснеставлення до 
творівмистецтва, прагнення до спілкування з ними, уміннявиражатиемоційнеставлення до 
красиприроди у творахмистецтва та навколишньомусвіті; стимулюватирозвитокдопитливості; 
виховуватиспостережливість, акуратність, увагу. 

Обладння: 

спектральне (колірне) коло; репродукції картин відомиххудожників і навчальніроботи з 
методичного фонду; матеріали для демонструванняпослідовності та технікивиконанняроботи; 
кольорові кружечки на кольоровомутлі; папірсиньогоабосірогокольору; простийолівець; гумка; 
гуашбілого та чорногокольору; пензлі № 4, 6; ємністьдля води; серветки для витирання рук і 
пензлів; палітра. 

Тип уроку: комбінований урок. 

Хід   роботи 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 

Бесіда 

Щотакекомпозиція? 

Щотакевідтіноккольору? Як йогоможнаотримати? 

Якіматеріали та інструментизнадобляться для створеннямалюнкафарбами? 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Розповідь учителя 

(Учитель пропонуєрозглянутисхемидинамічної та статичноїкомпозицій.) 



 

 

Яківідчуттявикликають у вас цікомпозиційнісхеми? 

Яка з них може бути використана для передаванняспокою, впевненості? 

Щоможнапередати за допомогоюіншоїкомпозиції? (Стрімкийрух, бурхливіпочуття). 

Чим цікомпозиційнісхемирізняться? 

Подивіться: на спектральному (колірному) колі у кожного кольору є свій «будиночок». Кольори, 
якімешкають у сусідніх «будиночках», дужесхожіміж собою. Художники називаютьїхнюансними 
парами, а їхсусідство — нюансом. Вимовмоце слово всі разом: «нюанс». Слово цеприйшло до нас 
ізФранції. Послухайте, якевоном’яке, ніжне, як муркотіннякошеняти. 

. В. Кандинський «Зимовий пейзаж». Фрагмент (1909) 

 

 

К. Ф. Юон «Кінецьзими. Полудень». Фрагмент (1929) 



 

Теперпогляньмо на «будиночки», розташовані один навпроти одного. Кольори, які в них 
мешкають, дужерізняться. Художники називаютьїхконтрастними парами, а їхсусідство — 
контрастом. Вимовмоце слово всі разом: «контраст». Це слово звучить як постріл: різко, жорстко. 
(Учитель пропонуєрозглянутималюнки з кружечками на кольоровомуфоні та визначитиконтрастні 
та нюансні пари.) 

Організаціясприйняттятворівмистецтва 

Учитель. Роздивітьсярепродукції картин, щозображуютьпейзажі. Визначте, яка з них передає стан 
спокою, а яка — рух. 

У якийспосіб художники передаютьрух на площині? 

Як художники використовуютьколір, щобпідкреслитисвійзадум? 

Назвітькольорикожної з картин. 

Отже, ми з вами визначили, щодинамічнакомпозиціязображує момент руху. 
Длядинамічноїкомпозиції художники використовуютьяскраві, контрастнікольори. У 
статичнійкомпозиціїосновніоб’ємиврівноважують один одний, рухунемає,кольориспокійні, 
кольоровіконтрастивідсутні. 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

Творчезавдання 

Пояснення до творчогозавдання 

Учитель. Пропоную вам зобразитихуртовину. 

Спочаткувизначтекомпозицію, олівцемнамітьтемісце і загальнийрозміросновнихоб’єктів. 

Потімпродовжуйтемалювати за схемою, уточнюючидеталі. 

(Під час виконаннямалюнкавчитель ставить навіднізапитання, щороблять роботу більшсвідомою. 
Учнімаютьзасвоїтиосновніприйомипередаванняруху. ) 



 

Індивідуальна робота за творчимзавданням 

Учнівиконуютьмалюнок в альбомах для малювання, користуючисьмалюнками-схемами. 

Навчальнагра «Будиночки для фарб» 

Учнікласуоб’єднуються у групи по 5—7 осіб. Учитель розкладає для кожноїгрупи на 
столірізнокольоровіґудзики (або кружечки кольоровогопаперу). Гравціповиннізібратиґудзики 
(кружечки) в однійлініїконтрастними парами, а вдругій — нюансними. Перемагає та група, яка 
виконаєзавданняпершою. 

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Відбуваєтьсяобговоренняучнівськихробіт. 


