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Миколаїв - 2021 



Розклад дзвінків: 

1 урок: 8.30 – 9.15 

2 урок: 9.25 – 10.10 

3 урок: 10.20 – 11.05 

4 урок: 11.15 – 12.00 

5 урок: 12.20 – 13.05 

6 урок: 13.15 – 14.00 

 

Розклад уроків: 

 

 понеділок 

 

вівторок середа четвер п’ятниця  

1    Метод. день  

2 8-А 9-А 10-А  11-А 

3 8-Б    11-Б 

4  9-Б 10-Б   

5      

6      

 

Індивідуальний план роботи 

 

 

10.03.2021      

8-А кл.      

 

 

 

 

  



08.02.2021 р. – установча конференція з практики, знайомство з онлайн 

платформою Google Classroom  для дистанційного навчання, відвідування  

школи, зустріч з адміністрацією школи, вчителем мистецтва, учнями.  

 

Четвер кожного тижня – консультація з методистом, перегляд вебінарів. 

 
Дата Зміст роботи Аналіз проведеної роботи 

08.02.21р 1.Настановча конференція. 

2.Знайомство із розкладом  

школи, педагогічним 

колективом. 

3. Бесіда із вчителем, 

методистом, учнями. 

4. знайомство з онлайн 

платформою Google 

Classroom  для 

дистанційного навчання, 

відвідування  школи.  

5. Зустріч з адміністрацією 

школи, вчителем 

мистецтва.  

 

Отримано методичні рекомендації до 

проходження практики, зразки документів. 

 

 

08.02.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Відвідування уроку 

мистецтва ( 8-А клас, тема 

«Музичний дизайн 

музики»). 

1. Відвідано урок у 8-А класі «Музичний дизайн 

музики». Урок провів учитель Суботенко Д., урок 

проведено на належному навчально - 

методичному рівні. 

Вчитель проводить бесіду щодо дизайну та саунд-

дизайну. Вчитель пропонує послухати твір Bonfire 

– TVORCHI у вигляді каверу у своєму виконанні. 

Вчитель пропонує послухати пісню «Києве мій» 

слова Д. Луценка, музика І. Шамо у власному 

виконанні та обробці та ставить запитання учням: 

«Чи знайомі вам архітектурні пам’ятки у 

відеоряді?», «Чи зможете ви розпізнати створений 

оригінальний звук у загальному міксі?». Вчитель 

показує, як можна зробити мікс з голосу гібона та 

створити з нього власний вокальний ремікс 

«GIBBON». Вчитель завершує свій урок своєю 

піснею «Мистецтво». 

 



09.02.21р. 

 

 

 

 

 

 

1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 9-А клас, тема 

«Абстракціонізм»). 

1. Відвідано урок у 9-А класі «Абстракціонізм». 

Урок провела учитель Нечай А., урок проведено 

на належному навчально – методичному рівні. 

Вчитель пропонує послухати поему А. Скрябіна 

«Прометей». Вчитель аналізує цей музичний твір. 

Вчитель проводить бесіду про абстракціонізм у 

живописі. Роздивляючись картини художників-

абстракціоністів, вчитель пропонує учням 

поміркувати над сутністю, над ідеєю створення 

цих картин. Вчитель веде бесіду про стилі 

абстракціонізму: супрематизм, геометрична 

абстракція, орфізм, лучизм, конструктивізм, 

абстрактний експресіонізм. Вчитель підводить 

підсумок вивченого матеріалу та дає домашнє 

завдання: створити власну картину однією з 

технік абстракціоністів, яка найбільше 

сподобалась учням. 

 

10.02.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 10-А клас, тема 

«Музично-танцювальна 

магія африканців»). 

1. Відвідано урок у 10-А класі «Музично-

танцювальна магія африканців». Урок провела 

учитель Овдієнко І.А., урок проведено на 

належному навчально – методичному рівні. 

Вчитель актуалізує опорні знання та розкриває 

нову тему. Вчитель дає характеристику музики 

Африки. Вчитель проводить бесіду про ударні та 

духові музичні інструменти Африки та пропонує 

прослухати традиційну музику Африки та 

традиційну музики Африки із флейтою. Вчитель 

розповідає про струнні музичні інструменти 

Африки. Вчитель проводить бесіду про 

особливості африканського танцю та їх 

різновидності. Вчитель пропонує подивитися 

відео, де шаман викликає дощ за допомогою 

танцю. Вчитель розповідає про європейські танці 

африканського коріння. Вчитель пропонує 

подивитися декілька відео з участю африканських 

підлітків. Вчитель дає запитання для закріплення 

нового матеріалу та домашнє завдання: знайти 

інформацію про один із сучасних чи бальних 

танців, що має африканське коріння. 

 

11.02.21р. Перегляд вебінару Л. 

Масол «Особливості 

викладання мистецтва в 10 

(11) класі». 

Отримано методичні рекомендації щодо 

викладання уроків мистецтва, інформація про 

структуру навчальних підручник до предмету 

«Мистецтво» для 10 та 11 класів. 

 

 

 



12.02.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 11-А клас, тема 

«Абстракціонізм у 

живописі України поч.поч. 

століття»). 

1. Відвідано урок у 11-А класі «Абстракціонізм в 

живописі України поч. ХХ століття». Урок 

провела учитель Ченаш О.П., урок проведено на 

належному навчально – методичному рівні. 

Вчитель відтворює 2 картини абстракційного 

стилю. Вчитель проводить бесіду про 

абстракціонізм як художній напрям у мистецтві. 

Вчитель розповідає про В. Кандинського та його 

творчий шлях, К. Малевича як представника 

абстракційного живопису та засновника різновиду 

абстракціонізму – супрематизм. Вчитель пояснює 

особливості супрематизму та його характерні 

риси. Вчитель розповідає про «українського 

Пікассо» - О. Богомазова. Вчитель розповідає про 

заснування течії орфізму в абстракціонізмі Р. і С. 

Делоне та конструктивізму В. Єрміловим. Вчитель 

пояснює особливості та характерні риси 

конструктивізму як стилю абстракціонізму. 

Вчитель розказує про О. Екстер – «Амазонку 

авангарду». Вчитель завершує урок словами Поля 

Гогена: «Мистецтво – це абстракція, виймайте її з 

природи, фантазуючи на її основі, і думайте 

більше про процес творчості, ніж про результат». 

 

15.02.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 8-А клас, тема 

«Українське бароко»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відвідування уроку 

мистецтва ( 8-Б клас, тема 

«Музичне мистецтво 

готичної доби»). 

1. Відвідано урок у 8-А класі «Українське 

бароко». Урок провела студентка Фуртак В., урок 

проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Перед вивченням нової теми вчитель пропонує 

актуалізувати знання минулої теми невеликою 

вікториною. Вчитель проводить бесіду щодо 

бароко та його основних рис. Вчитель розповідає 

про козацьке бароко. Вчитель дає учням творче 

завдання: за допомогою смартфонів знайти 

продовження вірша. Вчитель розказує про видатні 

архітектурні пам’ятки стилю бароко. В кінці уроку 

вчитель пропонує узагальнити та систематизувати 

набуті знання відповіддю на питання: «Які 

характерні риси Українського бароко?», а також 

підбиває підсумки нового матеріалу та задає 

домашнє завдання: Поцікавитися, яким 

архітектурним спорудам нашого краю притаманні  

Риси бароко. Зробити фото на фоні споруд 

Миколаєва у стилі бароко. 

  

2. Відвідано урок у 8-Б класі «Музичне мистецтво 

готичної доби». Урок провів вчитель Суботенко 

Д., урок проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 



  

 

Вчитель проводить бесіду щодо готики як стилю у 

мистецтві. Вчитель розповідає про музику 

готичної доби: григоріанський хорал, його історію 

та особливості. Вчитель пропонує послухати 

григоріанський твір «Te Deum» ІХ століття у 

власному виконанні. Вчитель проводить бесіду 

щодо музичних інструментів доби готики. 

Вчитель розповідає про трубадурів та лютнярів. 

Вчитель пропонує послухати «Фантазію» для 

лютні у старовинному стилі у власній обробці із 

метою відновити тодішній звук європейської 

лютні стародавніх часів. Вчитель розказує про  

сценічну кантату «Карміна Бурана» К. Орфа та 

пропонує послухати фрагмент цього твору «O 

Fortuna»  у власному аранжуванні та виконанні. 

Вчитель розповідає про сучасні гурти, які 

співають у григоріанському стилі та пропонує 

послухати твір Enigma – «Procedamus in рace» у 

власному аранжуванні та виконанні. Вчитель 

завершує урок, підсумовуючи новий матеріал. 

 

 

16.02.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 9-Б клас, тема 

«Мова та види 

кіномистецтва»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опрацювання 

методичного посібника 

(підручника, програми, 

документу) – Л.М. Масол 

Мистецтво» 8 клас. 

1. Відвідано урок у 9-Б класі «Мова та види 

кіномистецтва». Урок проведено на належному 

навчально – методичному рівні. 

Вчитель проводить бесіду щодо кінематографу та 

розповідає про історію його виникнення. Вчитель 

розказує про перші кінофільми та методи зйомок. 

Вчитель розповідає про Чарлі Чапліна та перші 

німі кіно. Вчитель проводить бесіду про види кіно 

та демонструє приклади кожного з них. Вчитель 

пропонує учням зіграти у бліц-гру «Відгадай 

фільм». Вчитель підводить підсумки та задає 

учням вікторину на закріплення знань нової теми. 

 

2. Опрацьован підручник Л.М.Масол «Мистецтво» 

8 клас, складено перелік термінів, зроблено 

конспект параграфу «Класицизм. Музика» 8 клас. 



17.02.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 10-Б клас, тема 

«Музично-танцювальна 

магія африканців»). 

 

 

 

 

1. Відвідано урок у 10-Б класі «Музично-

танцювальна магія африканців». Урок проведено 

на належному навчально – методичному рівні. 

Перед початком вивчення нової теми вчитель 

пропонує учням зробити тести на актуалізацію 

знань минулого уроку. Вчитель розповідає про 

роль танців в житті африканців та про характерні 

риси музики Африки. Вчитель розказує про роль 

ритму у музиці Африки. Вчитель веде бесіду про 

ударні музичні інструменти Африки: барабани, 

ксилофон (балафон), та про інші інструменти: 

калімба, кора, берімбау, бегена, валіха (валіо). 

Вчитель розповідає про духові та шумові 

інструменти: труби, флейти, маракаси. Вчитель 

завершує урок, підсумовуючи новий матеріал. 

 

18.02.21р. Перегляд вебінару О. 

Просіної «Як навчити 

учнів розуміти мову 

музичного мистецтва». 

Отримано методичні рекомендації щодо 

викладання уроків мистецтва, різні підходи  

викладання уроків мистецтва, інформацію про 

методи навчання дітей музики на уроках 

мистецтва. 

 

19.02.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 11-А клас, тема 

«Театр корифеїв – перший 

професійний український 

театр»). 

1. Відвідано урок у 11-А класі «Театр корифеїв – 

перший професійний український театр». Урок 

проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Вчитель розпочинає нову теми історією 

виникнення національного театру в Україні та 

перші кроки встановлення театру. Вчитель 

розказує про засновників національного театру: 

М. Кропивницького, М. Старицького, М. 

Садовського. Вчитель розповідає про склад 

першої української професійної трупи: І. 

Карпенко-Карий, М. Садовський, П. 

Саксаганський та М. Заньковецька. Вчитель 

завершує урок, підсумовуючи матеріал нової 

теми. 

 



22.02.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 8-А клас, тема 

«Галантний стиль – 

рококо»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відвідування уроку 

мистецтва ( 8-Б клас, тема 

«Класицизм»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Відвідано урок у 8-А класі «Галантний стиль – 

рококо. Урок провела студентка Жирун В., урок 

проведено на навчально – методичному рівні. 

Перед початком вивчення нової теми вчитель 

пропонує вирішити кросворд для актуалізації 

знань минулої теми. Вчитель проводить бесіду 

про рококо художній стиль у мистецтві. Вчитель 

розповідає про особливі риси рококо у інтер’єрах 

та архітектурних спорудах. Вчитель розказує про 

характерні риси мистецтва рококо. Вчитель 

розповідає про провідні музичні інструменти 

стилю рококо: клавесин, спінет, верджинал. 

Вчитель проводить бесіду щодо видатних 

музикантів рококо: Ф. Куперена та Ж.-Ф. Рамо. 

Вчитель пропонує послухати твори «Будильник» 

Ф. Куперена та «Тамбурин» Ж.-Ф. рамо та дає 

завдання учням: визначити характер музики та 

визначити музичні засоби, які використовували 

композитори, щоб передати особливості стилю 

рококо. Перед завершенням уроку вчитель 

пропонує закріпити новий матеріал, давши 

відповіді на запитання, охарактеризувати стиль 

рококо словами, які перелічую вчитель та 

наостанок дає домашнє завдання: переглянути 

відео про Козелецький собор Святої Богородиці. 

 

2. 1. Відвідано урок у 8-Б класі «Класицизм». 

Урок проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Перед початком вивчення нової теми вчитель 

пропонує дітям актуалізувати знання минулої 

теми, побудувавши «Піраміду знань». Вчитель 

проводить бесіду про класицизм як художній 

стиль у мистецтві. Вчитель ділить учнів на групи 

та дає колективні завдання щодо дослідження 

нової теми протягом уроку. Вчитель проводить 

гру «Вгадай стиль архітектури». Вчитель дає 

завдання: з’єднати стиль із архітектурою та 

пояснити своє рішення. Вчитель проводить гру 

«Одягни ляльку». Вчитель проводить бесіду щодо 

скульптури Антоніо Канова «Амур і Психея». 

Вчитель проводить бесіду щодо картин Ніколя 

Пуссена «Танок під музику часу» та «Гора з 

Поліфемом». Вчитель проводить бесіду щодо 

картини Ж.-Л. Давида «Присяга Горацієві». 

Вчитель розповідає про українських художників 

напряму класицизму. Вчитель дає невелику 

вікторину на закріплення нової теми, домашнє 

завдання та завершує урок. 



23.02.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 9-А клас, тема 

«Професії та школи у 

кінематографі. 

Кінопрофесії».) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відвідування уроку 

мистецтва ( 9-Б клас, тема 

«Мова кіномистецтва»). 

 

1.  Відвідано урок у 9-А класі «Професії та школи 

у кінематографі. Кінопрофесії». Урок провела 

студентка Давлятова З., урок проведено на 

належному навчально – методичному рівні. 

Перед початком вивчення нового матеріалу 

вчитель пропонує провести невелику вікторину на 

актуалізацію знань минулої теми. Вчитель 

проводить бесіду про кінопрофесії: акторів, 

кінооператорів, кінорежисерів, художників-

постановників, кіно композиторів, монтажерів, 

каскадерів, касирів, PR-менеджерів, 

кіномехаників. Перед завершенням уроку вчитель 

пропонує розгадати кросворд на закріплення нової 

теми та дає домашнє завдання: подивитися 

художній фільм «1917». 

 

2. Відвідано урок у 9-Б класі «Мова 

кіномистецтва». Урок провела вчитель Савченко 

Т., урок проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Перед початком вивчення нової теми вчитель 

пропонує актуалізувати знання минулої теми за 

допомогою невеликої вікторини. Вчитель 

проводить бесіду про основні засоби, які 

використовуються у кіно. Вчитель розповідає про 

види ракурсів та монтажу і пропонує закріпити їх 

за допомогою завдань. Вчитель розказує про 

зйомки видатних фільмів «Пірати Карибського 

Моря», «Зоряні війни», «Володар перснів», 

«Аватар», «Титанік». Вчитель пропонує послухати 

саундтреки з к/ф «Аватар», «Титанік», «Зоряні 

війни». Вчитель розповідає про різні кінопремії та 

кінофестивалі. Вчитель пропонує запам’ятати 

певні терміни та підсумовує урок питання для 

закріплення нового матеріалу. 

 



24.02.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Відвідування уроку з 

мистецтва ( 10-А клас, тема 

«Екранні мистецтва»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відвідування уроку 

мистецтва 9 10-Б клас, 

тема «Палацово-паркове 

мистецтво України»). 

1.  Відвідано урок у 10-А класі «Екранні 

мистецтва». Урок провів вчитель Хрипченко І., 

урок проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Вчитель проводить урок у стилі зйомки кіно. 

Вчитель розповідає про різні жанри кіно, 

знімаючи дітей на «кінопроектор» ніби вони 

актори, а він – режисер. Під час уроку діти 

монтують різні фрагменти відео та фото в одне 

«кіно». Таким проведенням уроку вчитель хотів 

показати дітям, як поводять себе люди на 

площадці зйомки. 

 

2. Відвідано урок у 10-Б класі «Палацово-паркове 

мистецтво України». Урок проведено на 

належному навчально – методичному рівні. 

Вчитель проводить бесіду про палацово-паркове 

мистецтво України: палаци, парки, озера, 

ландшафти. Вчитель розказує про історію 

створення палаців та парків в Україні. Вчитель 

проводить бесіду про стилі будування палаців та 

парків в Україні. Вчитель називає питання, на які 

учні повинні відповісти у кінці уроку, слухаючи 

уважно матеріал нової теми. Вчитель розповідає 

про видатні сади та парки України. Вчитель 

підводить підсумки та висновку уроку та дає 

домашнє завдання: розробити електронні 

презентації туристичних маршрутів (групові 

проекти, тематика – на вибір) за напрямками, 

використовуючи електронні адреси сайтів 

Інтернету. 

 

25.02.21р. Перегляд вебінару Л. 

Масол «Зміст і технології 

викладання інтегрованого 

курсу «Мистецтво» у 

школі». 

Отримано методичні рекомендації, авторські 

підручники для уроку «Мистецтво» середніх та 

старших класів, будова підручників з уроку 

«Мистецтво», зміст підручників та технології, 

засоби викладання інтегрованого курсу 

«Мистецтво» у школах. 

 

26.02.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 11-А клас, тема 

«Козак Мамай у 

живописі».) 

 

 

 

 

 

 

1. Відвідано урок у 11-А класі «Козак Мамай у 

живописі». Урок проведено на належному 

навчально – методичному рівні. 

Вчитель проводить урок-конспект. Вчитель 

розповідає про історію козака Мамая, його роль у 

різних видах мистецтва: у літературі, живописі, 

музиці тощо, а діти конспектують. 

 

 

 



2. Відвідування уроку 

мистецтва ( 11-Б клас, тема 

«Шевченко – художник»). 

2. Відвідано урок у 11-Б класі «Шевченко – 

художник». Урок проведено на належному 

навчально – методичному рівні. 

Вчитель проводить урок-конспект. Вчитель 

розповідає біографію поета-художника, його роль 

у живописі, видатні картини, а діти конспектують. 

 

 

01.03.21 р. – участь у VI Всеукраїнському семінарі «Мистецька освітня галузь: 

методики та технології». 

 

 
01.03.21р. VI Всеукраїнський семінар 

«Мистецька освітня галузь: 

методики та технології» 

Отримано методичні рекомендації. 

 

 

 

02.03.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 8-А клас, тема 

«Класицизм. 

Архітектура»). 

1. Відвідано урок у 8-А класі «Класицизм. 

Архітектура». Урок провела студентка Гоцуляк 

О., урок проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Перед вивченням нового матеріалу вчитель 

пропонує розгадати ребус, у якому сховалась 

назва нової теми. Вчитель проводить бесіду щодо 

архітектури стилю класицизму. Вчитель пропонує 

з’єднати види архітектурних споруд с картинками 

будівель стилю класицизму. Вчитель розповідає 

про характерні риси класицизму в архітектурі. 

Вчитель підводить підсумки, даючи учням 

невелику вікторину. Домашнє завдання: 

підготувати інформацію про одну із споруд стилю 

класицизму. 

 

03.03.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 9-А клас, тема 

«Професії та школи у 

кінематографі. Школи у 

кінематографі»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Відвідано урок у 9-А класі «Професії та школи 

у кінематографі. Школи у кінематографі». Урок 

провела студентка Нікітюк С., урок проведено на 

належному навчально – методичному рівні. 

Перед початком вивчення нової теми вчитель 

пропонує згадати минулу теми за допомогою 

певних нескладних завдань та питань. Вчитель 

проводить бесіду про кінематографічні школи, їх 

різновиди та характерні риси кожної з них. 

Вчитель розповідає про представників кожної з 

кінематографічних шкіл зі сторін акторів та 

кінорежисерів. Вчитель підсумовує матеріал нової 

теми. 

 



 

 

 

2. Відвідування уроку 

мистецтва ( 9-Б клас, тема 

«Телебачення»). 

2. Відвідано урок у 9-Б класі «Телебачення». Урок 

проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Вчитель проводить бесіду щодо телебачення у 

сучасності. Вчитель розповідає про види 

телебачення, їх характерні риси. Вчитель дає 

завдання з’єднати види телебачення із 

фрагментами картинок, на яких зображений 

певний вид. Вчитель розказує про історію 

створення системи телебачення та її складових. 

Вчитель  дає завдання: визначити, які телеканали 

тісно пов’язані з музикою та чому?Вчитель 

розповідає про музичні телепередачі та їх роль у 

житті людей. Вчитель підсумовує урок та дає 

домашнє завдання: створити власну підбірку з 10 

найкращих саундтреків з телепередач. 

04.03.21р. 1. Перегляд вебінару 

Інтернет-школи учителя 

мистецтва із теми «Лепбук 

на уроках мистецтва». 

 

2. Підготовка наочності до 

уроку з мистецтва ( 8-А 

клас, тема «Класицизм. 

Музика»). 

 

3. Розробка тестів, 

контрольних завдань, 

кросвордів тощо. 

1. Отримано методичні рекомендації, інформацію 

про методичний інструмент вчителя – леп бук, 

його використання та роль на уроках мистецтва. 

 

 

2. Підготовлено презентацію до уроку мистецтва. 

Тема презентації: «Класицизм. Музика», 8 клас. 

 

 

 

3. Розроблено кросворд до актуалізації знань теми 

«Класицизм. Скульптура та живопис». Розроблені 

завдання до музичних фрагментів. 

 

05.03.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 11-А клас, тема 

«трипільська цивілізація: 

культура, орнаменти, 

артефакти»). 

 

 

 

 

2. Відвідування уроку 

мистецтва ( 11-Б клас, тема 

«Художня спадщина 

України. Театр і кіно»). 

1. Відвідано урок у 11-А класі «Трипільська 

цивілізація: культура, орнаменти, артефакти». 

Урок проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Вчитель проводить урок-екскурсію. На уроці 

вчитель показує давні артефакти, орнаменти, 

культуру та різноманітні реліквії трипільської 

цивілізації. Розповідаючи про їх історію. 

 

2. Відвідано урок у 11-Б класі «Художня 

спадщина України. Театр і кіно». Урок проведено 

на належному навчально – методичному рівні. 

Вчитель проводить урок-конспект. Вчитель 

розповідає новий матеріал, диктуючи конспект 

для дітей та паралельно розказуючи історію 

розвитку художньої спадщини на території 

України. 



08.03.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 8-А клас, тема 

«Класицизм: скульптура, 

живопис»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відвідування уроку 

мистецтва ( 8-Б клас, тема 

«Бароко»). 

1. Відвідано урок у 8-А класі «Класицизм: 

скульптура, живопис». Урок провів студент 

Семенов А., урок проведено на належному 

навчально – методичному рівні. 

Перед вивченням нової теми вчитель пропонує 

актуалізувати знання минулого уроку за 

допомогою невеликої вікторини. Вчитель 

проводить бесіду щодо стилю класицизму у 

скульптурі та живописі. Вчитель розповідає про 

видатних скульпторів класицизму та їх шедеври. 

Вчитель розповідає про видатних художників-

живописців класицизму та їх картини. Вчитель 

розказує про розвиток скульптури та живопису на 

території України: виданих скульпторів та 

живописців та їх шедеврів мистецтва. Вчитель 

підводить підсумок урок та дає домашнє завдання: 

створити презентацію на 10 слайдів з коротким 

описом творів скульптури та живопису епохи 

Класицизму. 

 

2. Відвідано урок у 8-Б класі «Бароко». Урок 

провела Солодар Л., урок проведено на 

належному навчально – методичному рівні. 

Вчитель проводить урок-конспект. Вчитель 

розповідає новий матеріал, пояснює певні 

терміни, поняття, історію розвитку мистецтв у 

часи епохи Бароко, а діти конспектують нову 

тему. 

09.03.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 9-А клас, тема 

«Імпресіонізм»). 

1. Відвідано урок у 9-А класі «Імпресіонізм». 

Урок проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Вчитель проводить урок-конспект. Вчитель 

розказує нову тему, розповідає про історію 

розвитку імпресіонізму як стилю у мистецтві, його 

видатних представників у різних видах мистецтва 

та їх шедеврів, а діти конспектують новий 

матеріал. 

10.03.21р. 1. Проведення уроку 

мистецтва ( 8-А клас, тема 

«Класицизм. Музика»). 

 

2. Відвідування уроку 

мистецтва ( 10-А клас, етма 

«Сучасне аранжування 

класичних творів»). 

1. Проведено урок у 8-А класі на тему 

«Класицизм. Музика» (конспект уроку додається). 

 

 

2. Відвідано урок у 10-А класі «Сучасне 

аранжування класичних творів». Урок провела 

учитель Семенченко М., урок проведено на 

належному навчально – методичному рівні. 

Вчитель проводить бесіду про аранжування в 

музиці як вид композиторства. Вчитель розповідає 



про сучасне аранжування класичних творів, етапи 

аранжування та процес творення обробки 

класичного твору. Вчитель пропонує прослухати 

оригінальний твір Й.С.Баха «Токата і фуга ре-

мінор», та сучасну обробку цього твору у 

виконанні Поля Моріа та його оркестру. Завдання 

учнів: порівняти ці два виконання. Вчитель 

підсумовує матеріал нової теми. 

 

11.03.21р. Перегляд вебінару 

Литвиненко 

Л.А.«Ефективна цифрова 

взаємодія з учнями в 

умовах дистанційного 

навчання». 

Отримано методичні рекомендації, інформацію 

щодо покращення викладання уроків дистанційно, 

створювання креативних завдань, творчих та 

домашніх завдань тощо. 

 

 

 

12.03.21р. 1. Відвідування уроку 

мистецтва ( 11-А клас, тема 

«Кубізм»). 

1. Відвідано урок у 11-А класі «Кубізм». Урок 

проведено на належному навчально – 

методичному рівні. 

Вчитель проводить урок у вигляді майстер-класу, 

який складається з практичних завдань, у яких 

учні повинні створювати аплікації на тему 

«Кубізм». 

 

 

 

15.03.21 р. – підсумкова конференція з практики. 


