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Тема: «Декоративне малювання як засіб формування мистецької культури»  

  

І. Практична частина: 

1. Перегляд тематичного заняття «Дивовижні орнаменти Марфи Тименко» у старшій 

групі за освітньою лінією «Дитина у світі Культури» (розділ «Образотворча 

майстерня»: ознайомлення з живописом, малювання). 

Глівінська О.М., вихователь  

2. Обговорення заняття.  

 

ІІ. Теоретична частина: 

1. Презентація: «Майстри декоративного українського розпису та аналіз змісту 

комплексних програмах «Дитина» (розділу «Образотворча майстерня», 

ознайомлення з живописом), «Впевнений старт» (напрям: Образотворча 

діяльність), «Українське дошкілля» (розділ «Світ мистецтва»). 

Ганіченко О. Ю., Храмичева О. П., вихователі 

2. Характеристика елементів декоративного малювання у різних вікових групах  

закладу дошкільної освіти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Григораш Л.М., вихователь - методист 

ІІІ. Практична частина 

1. Майстер-клас з теми: «Магічний світ чарівних розписів петриківських майстрів». 

Люта Л. А., вихователь 

2. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист райметодкабінету                                  Іліч О.Г 

 

 

 



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

Районний методичний кабінет 

Рекомендації семінару-практикуму для вихователів-методистів,  

вихователів ДНЗ та НВК з теми: 

            «Декоративне малювання як засіб формування мистецької культури» 

 

смт Гребінки                                                                                             від 09.11.2017 р. 

  
Декоративна образотворча діяльність організована педагогом в період дошкілля, забезпечує 

сприятливі умови для усвідомлення мистецтва як результату творчої діяльності людини, являється 

чинником розвитку особистості, забезпечує сприятливі умови розвитку творчих здібностей, 

інтерес до творів українських художників, допомагає дитині освоїти навики в художній діяльності. 

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації освітньої роботи в ДНЗ 

у 2017 – 2018 н/р» (лист МОНУ від 13.06.2017 №1/9-322), листа МОН від 25.07.2016 «Про 

організацію національно – патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», для 

забезпечення реалізації завдань освітньої лінії «Дитина у світі культури» Базового компоненту 

дошкільної освіти рекомендуємо: 

1. При організації роботи з декоративного малювання, ознайомлення дітей дошкільного віку 

з творами українських народних художників та при доборі зображувальних матеріалів 

необхідно враховувати вимоги комплексної програми за якою працює дошкільний заклад, 

мету і завдання навчання. 

Вихователі, протягом навчального року 

2. Використовувати наступні методи та прийоми: бесіду, мистецтвознавчу розповідь 

педагога, розглядання орнаментованих предметів, обговорення варіантів прикрашання 

предметів, співтворчість, художньо-дидактичні ігри, вправи з прикрашання груп 

предметів. 

Вихователі, протягом навчального року 

3. Використовувати наступні форми організації образотворчої діяльності: заняття, СХД, 

індивідуальну роботу, повсякденне життя, відвідування міні-музеїв, виставок. 

Вихователі, протягом навчального року 

4. Користуватись у роботі з дітьми основними принципами добору матеріалу для навчання 

декоративному малюванню: 

- доступність орнаменту для розуміння і творчого відтворення; 

- цікаве кольорове рішення й техніка виконання; 

- типовість орнаментального мотиву для конкретної місцевості; 

- багаті ужиткові можливості (де може бути застосований такий орнамент) в оздоблені 

одягу, посуду, меблів тощо. 

Вихователі, протягом навчального року 

5. Перед кожним заняттям проводити підготовчу роботу: розгляд репродукцій картин 

українських художників, предметів ужиткового вжитку, бесіда за їх змістом, розповіді про 

творчий шлях майстрів різних  регіонів України, про їх стиль зображення візерунків, 

читання художніх творів, перегляд відео, слайдів. 

Вихователі, протягом навчального року 

6. При проведенні занять з декоративного малювання прищеплювати дітям уміння вільно 

користуватися різним матеріалом та приладдям таким як: папір, різноманітні площинні та 

об’ємні  форми, гуашеві та акварельні фарби, олівці, пензлики різного розміру, крейдочки, 

тичок, трісочка тощо. 

Вихователі, протягом навчального року 

7. У повсякденні та на заняттях забезпечувати оволодіння різними способами зображення: 

вертикальні та горизонтальні лінії різної товщини, хвилясті та ламані лінії; горизонтальні, 

подвійні, потрійні, нижні, верхні мазки; крапки різної величини; кільця різної величини; 

кружечки різної величини; обвідну лінію; накладання кольору на колір. 

Вихователі, протягом навчального року 

8. При організації підсумкових занять (за задумом) вправляти дітей:  

- самостійно придумувати і відтворювати зміст візерунка (набір елементів), кольорову 

гаму, композицію (ритм – повторення або чергування елементів);  

- наводити приклади можливого використання даного візерунка в інших видах 

зображення (наприклад, у предметному або сюжетному малюванні). 
Вихователі, протягом навчального року 


