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Силует як вид декоративно-прикладного мистецтва 
 
Завдання: виконання вправ та виявлення пропорцій і форм предметів. 

Мета: дати поняття про силует як виразник форми предметів; закріпити знання учнів з 

основ композиції,навчити створювати узагальнений образ форми предмета, 

передавати пластичну виразність силуетної форми,удосконалити навички 

стилізації предметів та природних форм, розвивати фантазію і композиційні 

засоби виразності, відродити народне витинальне мистецтво. 

Тип заняття: комбіноване. 

Техніка виконання: вирізання, малювання. 

Межпредметні зв’язки: література,образотворче мистецтво, театральне мистецтво, 

дизайн. 

Обладнання: для керівника – виставка зразків силуетних витинанок, вишивок, 

портретів та ін.,учнівські роботи із методичного фонду гуртка, екран; 

для учнів – кольоровий папір,клей, ножиці, простий олівець, технологічні картки, 

пензлі,олівці. 

Методи і прийоми: Навчання в групах, різнорівневе навчання. 

 

Хід заняття: 

 

1. Активізація опорних знань 

 

Сьогодні нашу з вами зустріч я хочу розпочати з історії, яка трапилась дуже 

давно у Франції. Жив собі один бідний художник. Одного разу вирішив він написати 

листа генеральному контролеру фінансів Етьєну де Силуету про своє злиденне життя і 

попрохати його про допомогу. Він взяв аркуш паперу і лишень вивів на ньому 

прізвище міністра, як з пера на папір впала крапля чорнила. На мить художник 

зажурився, та потім перетворив пляму на тінь, яка нібито впала від постаті міністра 

фінансів. Так замість листа міністр отримав малюнок. Згодом такі контурні 

зображення без деталей стали називатися силуетами – від імені міністра фінансів. Це 

сталося в 1759 році. До речі, він сам також захопився вирізанням силуетів із чорного 



паперу. Будучи дуже економним, Силует прикрашав стіни свого замку не гобеленами і 

дорогими картинами в розкішних рамах, а тінями. Етьєн підводив гостя до стіни і 

обводив його тінь, розфарбовував чорною фарбою. На білому тлі силует фігури був 

чітким і виразним. Згодом в замку Шатто-де-Берг на Марні зібралась незвичайна 

портретна галерея, перший і єдиний в своєму роді музей тіней. 

Питання до групи: Що називається аплікацією? Чи можна силует з паперу 

називати аплікацією? Який вид українського народного мистецтва близький до 

силуету?(витинанка). 

Аплікація з паперу з’явилась з початком виготовлення паперу. Схожі на сучасні 

силуетні зображення були відомі ще в VI ст. до н.е., в Греції існувала легенда про 

доньку Дибутарі, яка намалювала на стіні будинку тінь свого коханого. З того моменту 

пласкі профільні фігури прикрашали грецькі вази. 

Мистецтво класичного силуету забуте сьогодні ХХ ст.. могло похвалитись 

декількома іменами видатних митців, які успішно працювали в цьому жанрі, але зараз 

дуже рідко про них згадують. Це художниця О.С. Круглікова, художник – графік І.І. 

Нарбут, який оформлював книги мальованими силуетами. 

В інститутах благородних дівиць вихованок навчали силуету разом з рукоділлям 

– вони вирізали портрети із паперу і тканин, малювали тушшю на картоні, гіпсі, 

фарфорі та ін.. Силуетами прикрашали табакерки, каблучки, брошки. Профільні 

портрети розміщали на сервізи, книги, ширми і предмети побуту, меблі. Силуетами 

прикрашали вітальні і кабінети. 

Мистецтвом чорного силуету займались багато відомих художників Європи: 

Альбрехт Дюрер, Пітер Пауль Рубенс, Анрі Матіс, Федір Толстой. Мистецтво силуетів 

було поширене і на Україні. Силуетними витинанками захоплювались М.Гоголь, І 

Рєпін, Г. Нарбут. 

У 1912 році в Санкт-Петербурзі вийшла книга Ю.І. Фаусек «Бумажное царство. 

Вырезывание из бумаги как пособие при ведении «Предметных уроков»» 

Силуетне мистецтво побудоване на різкому контрасті чорного і білого кольорів і 

несе великий заряд декоративності. Інколи художники – силуетисти використовують 

додаткові кольори в своїх композиціях. 

Запитання до учнів: Які ще кольори підійдуть до силуетних малюнків і аплікацій у 

якості фону? ( жовтий, рожевий, оранжевий, салатовий, ніжно-блакитний ). 



Силуетна аплікація широко використовується не тільки в оформленні ( при 

виготовленні наочних посібників, іграшок, сувенірів, листівок, стінгазет ), а й при 

створенні картин, панно, орнаментів. 

Класика жанру – чорні силуети на білому тлі, біле зображення на чорному 

(європейський варіант), можна поєднувати червоний і білий (Китай, Японія). Сучасні 

силуетні композиції виконують на багатокольоровому фоні. 

Таким чином можна зазначити, що силует - це особливий різновид графічної 

техніки, що зображує фігури та предмети суцільно, переважно у вигляді чорної плями 

з дуже виразними зовнішніми абрисами ( контурами ). 

Силует – різновид витинанки, офіційно термін «витинанка» з’явився у 1913 році. 

Вирізання з паперу розвиває мілку моторику рук, яка напряму зв’язана з 

розвитком пам’яті, інтелекту. Не завадить такі вправи і дорослим., особливо тим, чия 

робота пов’язана з нервовими перевантаженнями. Виконання вирізанок позитивно 

впливає на формування естетичних цінностей, виховує акуратність і точність. 

Мистецтво силуету пов’язане ще з одним видом творчої діяльності – 

театральним мистецтвом. Китайський театр тіней є стародавнім народним мистецтвом 

цієї країни. Він з’явився ще при династії Тан (618 – 907 р.р.) і досяг розвитку в 960 – 

1279р.. Фігурки спочатку вирізали з паперу, а потім зі шкіри. «Сцена» тіньового театру 

– білий екран з матерії,за яким актори керували фігурками і співали. Світло, 

направлене на екран, відбиває тіні від фігур, з’являється силуетне чітке зображення. 

Демонструється приклад роботи тіньового театру. 

В літературі часто зустрічається «силует» як характеристика того чи іншого 

образу. 

 

                                                                                     М. Лермонтов 

Силуэт 

Есть у меня твой силуэт, 

Мне мил его печальний цвет. 

Висит он на груди моей 

И мрачен он, как серце в ней. 

 

В глазах нет жизни и огня, 



Зато он вечно близ меня. 

Он – тень твоя, но я люблю 

Как тень блаженства тень твою. 

 

                                                                         М. Цветаева 

Вокзальный силуэт 

 

Не знаю вас и не хочу 

Терять, узнав, иллюзий звездных. 

С таким лицом и в худших безднах 

Бывают преданы лучу. 

 

У всех отмеченных судьбой 

Такие замкнутые лица, 

Вы – непорочная страница, 

И, нет, не станете рабой! 

 

С таким лицом рабой? О, нет! 

И здесь ошибки нет случайной 

Я знаю: многим будут тайной 

Ваш взгляд и тонкий силуэт! 

 

 

 

                                                                          Зоя Вербицька 

Виріж силует! 

 

Коли щось хочеш приховати, 

Щоб дати думці вільний лет, 

Не треба пензлем малювати, 

Ти краще виріж силует. 

Виразний контур край окреслить, 



І щезнуть тисячі дрібниць, 

А чорні плями враз воскреснуть, 

Душа полине до дзвіниць. 

Когось танок кружляє жвавий, 

Схилило голову дівча, 

А ось ще лаються дві баби, 

А хлопці грають у квача. 

У ньому простота примарна, 

Він досконалий, як сонет. 

Ти придивись до нього гарно – 

Характер видасть силует! 

 

 

Практична робота 

 

Повторення правил техніки безпеки . 

Викладання нового матеріалу. 

Всі учні розділені на три групи. Кожна група різна за віком і отримує різні 

завдання. 

 

I група  - вищий рівень 

 

Виконання профільного силуету голови людини можливе за умови достатнього 

досвіду малювання з натури. Дуже важливо знайти композиційне вирішення портрету 

та характерні індивідуальні риси конкретної людини,тому спочатку потрібно виконати 

олівцем малюнок голови в профіль, передавши портретні особливості, потім дуже 

ретельно і акуратно вирізати ножицями або зафарбувати тушшю або чорною гуашшю. 

Крім силуету голови людини у профіль дуже цікавим та корисним є виконання 

силуетів фігури людей і сюжетних композицій. Для цього потрібно добре засвоїти 

анатомічні пропорції. Силует фігури людини чи сюжетних композицій починають з 

допоміжних малюнків з натури або уяви. Малюнок для силуету має бути виразним, 

добре побудованим, композиційно завершеним. 



Композицію виконуємо з одного аркуша певного кольору, переважно чорного. 

Фон може бути білим, жовтим та ін... 

 

ІІ група -  середній рівень 

 

Різноманіття барв і форм, пластика рослинного світу – добрий матеріал для 

використання усього цього багатства у художньому вирізанні. Вирізаний силует квітів, 

листя, стебла різні композиції з них – цікаві ідеї для оздоблення. Композиція 

рослинної сюжетної вирізанки спочатку намічається на папері олівцем. Рослини і квіти 

замальовують з натури, а потім використовують у роботі. Готову роботу наклеюємо на 

фон. 

 

ІІІ група - початковий рівень 

 

Силует «натюрморт», який складається з двох, трьох і більше добре відомих 

предметів побуту, овочів, фруктів  відзначається простотою виконання та можливістю 

спробувати свої сили в композиції – розміщенні цих предметів на конкретній площині. 

Предмети натюрморту виконуються просто – шляхом перегинання аркуша 

паперу і витинанням половини предмета. Наприклад : глечика, фруктів, овочів. Усі  

предмети симетричні, тому права сторона точно повторює ліву. 

Складніше завдання – створення композиції. Головний принцип:  у будь-якій 

композиції мусить бути основний елемент (або кілька) і додаткові. Вони повинні мати 

внутрішній зв'язок і сприйматися як єдине ціле. 

 

Заключна частина. 

 

Підсумок заняття – аналіз виконання робіт. Виставка учнівських робіт. 
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1. Вступ 

 

Тема методичної розробки –  

творча розробка заняття гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Декор» на тему 

«Синтез мистецтв на заняттях образотворчого мистецтва». 

Мета: підвищення ефективності позашкільної діяльності гуртків, розвиток 

пізнавальної активності дітей у ході гурткової роботи художньо-естетичного 

напрямку. 

Завдання: 

- ознайомити керівників гуртків з методичними прийомами інноваційних 

педагогічних технологій, які можна використовувати у практиці гурткової роботи; 

- продемонструвати педагогам-позашкільникам практичні методи і прийоми 

розвитку пізнавальної та творчої активності гуртківців на заняттях гуртків 

декоративно-прикладного профілю.  

 

2. Основна частина 

Творча розробка заняття гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

«Декор» на тему «Синтез мистецтв на заняттях образотворчого 

мистецтва»  

Мета заняття: формувати у учнів повноцінне сприймання музичних, 

живописних, літературних творів, сприяти розвитку і збагаченню культури 

почуттів, розвитку музичного і живописного смаку; навчити передавати почуття від 

прослуханої музики на папері за допомогою фарб. 

Виховна мета: виховувати духовні основи у дітей в процесі роботи над 

композиціями. 

Міжпредметні зв’язки: музика, література, образотворче мистецтво. 

Тип заняття: комбіноване. 

Техніка виконання: малювання. 

Обладнання:  

- ілюстративний матеріал: портрети М.П. Мусоргського, В.О. Гартмана; 



- репродукції картин В.О.Гартмана, І.І.Шишкіна та ін.; 

- фонограма запису фортепіанних п’єс М.П.Мусоргського, творів Вівальді, 

П.І.Чайковського, Гріга, Й.С.Баха; 

- магнітофон; 

- папір, фарби, пензлі, олівці. 

 

  «Щоб полюбити музику, треба її слухати і збагнути, а потім виплеснути свої 

почуття у фарбах живопису» 

 

Хід заняття 

1. Актуалізація опорних знань. 

Бесіда за питаннями: 

- які кольори називають «холодними», які почуття вони визивають? (Додаток 1). 

- Які кольори називають «теплими», які почуття вони визивають? (Додаток 2) 

2. Розкриття теми і мети заняття. 

       Прекрасне в житті, прекрасне в мистецтві допомагає людині жити, допомагає 

виконувати складну справу життя, бо це прекрасне випрямляє її душу. Краса і добро 

крокують поряд, і на заняттях потрібно викликати почуття радості, здивування у учнів, 

навчити бачити естетичні деталі через малюнок, виховувати духовні основи у дітей в 

процесі у процесі роботи над композиціями на різні теми.  

      Для досягнення цієї мети на заняттях живопису і образотворчого мистецтва взагалі 

можна поєднати такі види мистецтва як музика і література. 

      Музика на заняттях малювання є не допоміжним, а рівноправним засобом 

естетичного виховання. Музичний супровід створює особливий художній світ – світ 

високих почуттів, високого емоційного напруження, допомагає створити творчу 

атмосферу під час малювання. Це може бути просто спокійна і приємна музика, яка 

знімає напругу, або музика, спрямована розкрити певну тему. 

       Добре можна бачити поєднання музики і живопису на прикладі музичних творів 

М.П.Мусоргського і малюнків В.О.Гартмана. 

       Наприкінці ХІХ століття увагу передової російської інтелігенції привернула 

творчість архітектора і художника В.О.Гартмана (Додаток 3). Це була обдарована 

людина з невичерпною фантазією. Він був відомий як автор архітектурних проектів, як 



художник-декоратор, як  і аквареліст. За його проектом в Києві побудовані Київські 

міські ворота та один із храмів. 

      Гартман жив і творив в той час, коли ім’я М.П.Мусоргського набуло вже широкої 

відомості. Мусоргський потоваришував з художником. Однак Гартман  раптово помер. 

В 1874 році друзі художника влаштовують посмертну виставку його численних творів. 

      Відвідавши виставку, Мусоргський запалав думкою увічнити пам'ять друга 

музичним втіленням окремих замальовок. Так з’явилась сюїта «Картинки з виставки», 

яка складається з 10 самостійних п’єс. 

      Розглянемо деякі малюнки Гартмана: 

    1). Зверніть увагу на перший малюнок. На тлі зоряної ночі зображений старий, 

частково зруйнований таємничий замок. Ми відчуваємо привабливість нічної тиші, 

спокій якої порушує спів трубадура. Мусоргський створив п’єсу під назвою «Старий 

замок». (Звучить запис п’єси. Уривок.). (Додаток 4). 

     2).  Другий малюнок Гартмана являє собою ескіз костюму до балету «Трільбі». На 

ньому зображені юні випускники балетної школи, які виконують характерний танок 

пташенят, які ще не звільнились повністю від лушпиння. Ось як уявляв собі це 

Мусоргський: п’єса «Балет пташенят, що не вилупились». (Звучить запис п’єси. 

Уривок). (Додаток 5). В музиці відсутні звуки низького регістру. 

     3). Третій малюнок Гартмана зображує годинник у вигляді хатинки на курячих 

ніжках. За основу Гартман взяв казковий сюжет чарівної хатинки. Зображення 

годинника у вигляді хатинки на курячих ніжках стало поштовхом до створення 

звукової фантастичної картини шаленого польоту Баби Яги в ступі. П’єса називається 

«Хатинка на курячих ніжках». (Звучить запис п’єси. Уривок). (Додаток 6). 

        Кожен музичний твір відповідає художньому твору, передає його внутрішній 

зміст, характер. 

        Література теж тісно пов’язана з образотворчим мистецтвом. Засобами 

художнього слова хочеться дійти до кожного дитячого серця, виховати добрих, 

чуйних, духовно багатих людей. Наприклад, коли малюємо дерева, пейзажі, вчимось 

передавати красу рідної природи, виховуючи тим самим чуйне  ставлення до 

оточуючого середовища. Доречним буде на такому занятті   такий вірш: 

Збережемо деревце в долині, 

 Щоб шуміло на тугих вітрах. 



Стане більше цвіту в Україні, 

В нім зів’є своє гніздечко птах. 

Збережімо деревце край лугу –  

В затінку його спочине хтось,  

І всміхнеться дереву, мов другу, 

Що в дорозі встріти довелось. 

Збережемо річку і криницю, 

Пізнаваймо глибше, до пуття. 

Відкриваймо кожну таємницю, 

Зберігаймо землю і життя! 

Природа рідна – наша втіха, 

То хай вона не знає лиха! 

 

  У 1841 році М.Ю.Лермонтов написав вірш «На севере диком…»: 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна. 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим  

Одета, как ризой, она. 

И снится ей всё, что в пустыне далёкой 

В том крае, где солнца восход,  

Одна и грустна на утёсе горючем 

Прекрасная пальма растёт. 

       Великий російський художник І.І.Шишкин під враженням  вірша у 1891 році 

намалював картину «На севере диком…» (Додаток 7). 

        Необхідно уважно вивчати сукупність спеціальних навичок, способів, засобів, за 

допомогою яких виконується твір. 

         В учбово-освітньому процесі художника потрібне глибоке вивчення і володіння 

усім багатством виразних засобів різних видів мистецтва, їх глибокого взаємозв’язку і 

спрямованості на створення яскравого художньо-емоціонального образу. 

       Знаючи  особливості  музичних творів і їх емоціональну спільність з живописом, 

можна провести аналіз, якими виражальними засобами було досягнуто той чи інший 

емоційний стан, настрій в музичному і живописному творі.  



      За словами Н.Волкова, колір в картині – це те ж, що в музичному творі – звук. 

     Колір обирається художнім оком, музичний звук – музичним слухом. І те, і інше – 

продукт виховання людини в процесі художньої діяльності і художнього сприйняття, 

результат вивчення і слухання музики, споглядання картин. 

      В музиці говорять про мажор і мінор. Ці поняття пов’язані з емоціями. Тут 

очевидний зв'язок ритмічних ходів музики з розвитком, ростом емоціонального 

напруження, занепокоєння і навпаки – заспокійливості, меланхолічного споглядання.  

      В кольорових поєднаннях художник також має мінорні та мажорні співзвуччя, він 

також оперує ритмами – плавними переходами і скачками. Кольорові ходи іноді 

переплітаються, створюючи контрапункт, колір наростає, наближаючись до головної 

плями. 

     Іноді кольорові маси, які оточені контрастною приглушеністю кольорових ходів, 

нагадують потужні акорди мідних інструментів в симфонії і створюють аналогічне 

емоційне напруження (!). 

     Ні гамма, ні гармонія, ні ритм, ні сумне, ні мажорне не є досягненням тільки 

музики, хоч не можна не помітити, що колір і лінія – найбільш близькі музиці художні 

засоби живопису. Колір і лінію можна назвати музичним початком в живопису, в той 

же час, як розвиток сюжету і предметну композицію – її поетичним початком. 

      Проблема гармонії кольору і його розвитку в творчості видатних художників 

В.Полєнова, К.Саврасова, І.Рєпіна та інших вирішувалась з великим успіхом: всі вони 

мали музичну освіту, вивчали курс теорії і гармонії музики. 

Порівняння між звуком і кольором.                                                                  

Довжина  звуку – це розмір кольорової плями (мала чи велика за розміром). 

Темброві відтінки звуку – це кольорова тепло-холодна характеристика   кольору. 

  Гучність звучання – це яскрава характеристика кольору, де колір подається 

приглушено (тихо), або дуже яскраво, відкритим кольором (гучно). 

  Акорд звуків – акорд кольорів, або гармонійна пара, що має благозвучне поєднання 

звуків або кольорів, що зветься консонанс, або різке поєднання звуків чи кольорів, що 

потребує вирішення – дисонанс. 

          Проведемо ще одну аналогію в побудові планів живописної картини і  музики. 

Ми знаємо, що в кольоровому відношенні композиція картин будується таким чином: 

 І план – в кольоровому відношенні оформлюється гарячими яскравими тонами; 



ІІ план – перехідним зеленуватим кольоровим відтінкам; 

ІІІ план – повітряна далечінь, фон виконується холодними кольорами: блакитним, 

ліловим, синім. 

        В звуковому відношенні ця ж побудова планів спостерігається в  музиці, де 

головні музичні теми (І план) відводяться для виконання людському голосу, так як це 

найважливіший, яскравий, гарячий звук з усіх звуків. 

       Оркестр в даному випадку виконує роль ІІ та ІІІ планів, бо всі музичні інструменти 

звучать більш «холодно», ніж людський голос. 

       В живописному творі ми завжди чуємо загальний настрій картини, ту пісню, яка 

була в душі художника при створенні даного образу. 

 Композитор, уявляючи живописні картини, описує їх музикально. 

 Картина – це музика без звуків, поезія без слів.  

 

Практична робота. 

  Для прослуховування дітям пропонується декілька музичних творів: 

- Вівальді «Зима»; 

- Вівальді «Пори року. Літо»; 

- Чайковський «Пори року. Осінь»; 

- Бетховен «Місячна соната»; 

- Гріг «Ранок». 

 Учням необхідно уважно прослухати запропоновані уривки, вибрати той, що 

сподобався, визвав яскраві емоції і створити відповідний малюнок. Гуртківці 

виконують малюнки акварельними або гуашевими фарбами, вибравши кольорову 

гаму, яка найбільше відповідає почуттям від прослуханої музики. 

     Після закінчення роботи робимо аналіз виконаних робіт за планом: 

1. Що зображено на малюнку? 

2. Яка мелодія надихнула тебе на створення цього малюнка? 

3. Яку ти обрав гаму кольорів і чому? 

3. Підсумок заняття. 

       Звуки музики розбудили ваші емоції, породили певний настрій і почуття, які 

виплеснулись гармонією кольорів у живописних творах. Кожен з вас розуміє і бачить 

красу оточуючого світу. 



         В Індії застосовують незвичайне розуміння зрілості людини, яка виходить зі 

стін школи. Жоден випускник не отримає свідоцтва про закінчення школи, якщо він 

не навчився грати на музичному інструменті, і не володіє основами композиції і 

кольору в живопису і малюнку, не знає секретів віршування. Пояснення дуже просте: 

якщо не можеш оцінити гармонію культурного явища, не розумієш краси художніх і 

музичних творів, не здатен відрізнити гарного вчинку від поганого, - яка ж  ти зріла 

людина? 

      Наше заняття можна назвати заняттям краси, і закінчимо його віршем про красу: 

Не стану петь я Красоте 

Свои светлые, звонкие гимны. 

Ей молюсь, словно вечной мечте, 

Вижу образ таинственный, дивный. 

Знай, прекрасною жизнь нам дана, 

И любовью великой согрета. 

Красота гением сотворена 

И в чудесные ризы одета. 

(В. Кучеровський ) 

4. Висновки. Рекомендації.  

Самоаналіз автора творчої розробки гурткового заняття 

 

          Живопис, музика, поезія…В нашому житті вони оточують нас повсякденно: спів 

птахів, подих вітру, шелест листя, величність грози, безумство буревію. Все пов’язане 

між собою, одне неможливо без іншого, потрібно тільки навчитись бачити, відчувати, 

уявляти. 

       Заняття гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Декор» на тему «Синтез 

мистецтв на заняттях образотворчого мистецтва» надає можливість дітям відчути 

могутню силу мистецтва, спробувати відобразити свої почуття і враження від 

прослуханої музики і віршів на папері за допомогою фарб. 

       Для виконання завдання я надала дітям інформацію про композитора 

М.П.Мусоргського та художника В.О.Гартмана – гарний приклад синтезу дружби і 

мистецтва. Так діти бачать можливість показати музику в малюнках і малюнки в 

музиці. 



       Читаємо вірші – в голові слухачів виникають образи і картини, які описані в творі, 

слухаємо музику – відчуваємо і розуміємо характер образу. Такі вправи розвивають 

фантазію, творче мислення, чуттєвість дітей. 

      Заняття комбіноване, диференційоване. Робота на занятті пропонується в трьох 

вікових категоріях:  

- І категорія: 8-10 років; 

- ІІ категорія: 11-13 років; 

- ІІІ категорія: 14-16 років. 

        Для кожної вікової категорії – своє завдання, своя висота, свій успіх. «Створення 

ситуації успіху» - інноваційна технологія, яка якнайкраще підходить до занять 

образотворчого мистецтва.    

         Кожна дитина виконує завдання індивідуально, відповідно до своїх знань, 

відчуттів і вмінь: 

- молодша група малює відчуття (сум, радість, тривогу); 

- середня група малює образи, природні явища; 

- старша група малює пейзаж з конкретною характеристикою (буря, снігопад, гроза, 

туман, листопад та інше). 

 Після виконання роботи проводимо аналіз отриманих малюнків, даємо їм 

характеристику. 

         Дана розробка рекомендована для використання на заняттях гуртків 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, на уроках малювання і 

музики. 

 

5. Додатки 

Додаток 1: Діаграма «холодних» кольорів. 

Додаток 2: Діаграма «теплих» кольорів. 

Додаток 3: Портрет В.О.Гартмана (виконала Рогова І.Б.), 

копії малюнків В.О.Гартмана  (виконала Рогова І.Б.): 

Додаток 4 – «Старий замок» ; 

Додаток 5 – «Трільбі»; 

Додаток 6 – «Хатинка на курячих ніжках». 

Додаток 7 – фото картини І.І.Шишкіна «На севере диком…» 



 

Додаток 1.   Діаграма «холодних кольорів» 
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Додаток 3.  Портрет В.О.Гартмана (виконала Рогова І.Б.), 

копії малюнків В.О.Гартмана   (виконала Рогова І.Б.) 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



 

Додаток 4 . «Старий замок» 
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Додаток 6. «Хатинка на курячих ніжках» 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 7. Фото картини І.І.Шишкіна «На севере диком…» 
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