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«Витонченість і краса не можуть                      

бути відокремлені від здоров'я»        

                                             Марк Туллій Цицерон 

І. Вступ 

Здоров’я – це найперша необхідна умова успішного розвитку кожної 

людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім’ї і виховання дітей. 

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я – одне з важливіших 

завдань сучасної школи, яке має стати атрибутом будь-якої освітньої 

діяльності у навчальному закладі і поза його межами. За останні десятиліття 

у світовому масштабі проблема здоров'я  увійшла до глобальних проблем 

людства. Сумна статистика свідчить, що лише 10% дітей, які закінчують 

школу, – здорові діти.          

  Василь Олександрович Сухомлинський писав у своїй відомій книзі 

«Серце віддаю дітям»: «Я не боюся ще й ще раз говорити: турбота про 

здоров'я - це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, 

бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий 

розвиток, міцність знань, віра в свої сили».      

  Сучасне суспільство досягає такого ступеня розвитку, що починає 

усвідомлювати цінність не тільки матеріального достатку, а й психічної 

рівноваги, душевного комфорту. Кольорове та музичне середовище формує 

емоційний стан людини, впливає на її самопочуття та рівень працездатності. 

Тож як спланувати урок, який би давав міцні знання, формував вміння та 

навички і водночас зберігав здоров’я дітей? Які методики збереження 

здоров'я, давно забуті, пригадати і застосовувати, а нові, дієві, впроваджувати 

в роботу? Адже здоров’я – це не тільки відсутність захворювань або 
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фізичних дефектів, але  й повне фізичне, духовне і соціальне благополуччя.  

А метою сучасної школи є підготовка дітей до життя. Кожен учень має 

отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому 

житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження 

технологій здоров’язберігаючої педагогіки, формування здорової 

особистості. Здорової як  фізично, так і духовно. Тому кожна школа сьогодні 

шукає свій шлях до покращення якості освіти та виховання.   

  У Черкаській загальноосвітній школі №7 створено творчу групу 

вчителів початкових класів «Школа культури здоров’я», яка працює над 

проблемою здоров'язберігаючих технологій у сучасному навчально-

виховному процесі. Наша творча група крок за кроком досліджувала, що 

творчий підхід до уроків музичного та образотворчого мистецтва, а також 

позакласних заходів  дозволяють підняти інтелектуальний потенціал дитини, 

краще розвинути пам'ять, регулювати фізіологічні процеси в організмі, 

стимулювати м'язову активність, підвищити загальний тонус організму, 

покращити мовленнєву та рухову активність. Колір та музика можуть 

створити певний психологічний клімат, характерний образ, зняти напругу. 

  Оскільки про вплив мистецтва на життя і здоров’я людини, і не лише 

духовне, а й фізичне, відомо давно, то це і зумовлює вибір теми роботи та 

означає її актуальність. Звичайно ж, найбільше зустріч з прекрасним діє на 

наш психологічний стан. Споглядання мистецьких творів допомагає зняти  

стрес, вивільнитися від тривоги, позбутися від депресії. Недаремно 

психотерапевти у всьому світі все більше застосовують у своїй практиці 

кольоротерапію і музикотерапію.        

  Дана робота має вагоме теоретичне і практичне значення. Вона дає 

можливість повніше, глибше, ґрунтовніше використовувати під час 

навчально-виховного процесу твори мистецтва, що призводить до 

стимулювання художньо-образного мислення молодших школярів, проявів 

уяви та інтуїції, творчого потенціалу особистості, зміцнення духовного, 
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психічного, соціального і фізичного здоров’я.      

  Практична цінність роботи визначається можливістю застосування 

її у практиці загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних 

закладів, для батьків, небайдужих до здоров’я власних дітей.   

  Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній зроблено добірку 

всього напрацьованого і зібраного творчою групою матеріалу з урахуванням 

розвитку критичного мислення та компетентнісного підходу до освіти 

молодших школярів.          

  Даний посібник «Здоров'я і мистецтво» містить теоретичні відомості 

про вплив творів мистецтва на здоров’я молодших школярів, кольоротерапію 

і музикотерапію, добірку цікавих матеріалів, розробки виховних заходів, 

поради батькам.           

Очікувані результати: 

1.  Збагачення емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів. 

2.  Зниження кількості захворювань та поведінкових ризиків, які 

становлять небезпеку для  здоров’я учнів. 

3.  Стимулювати увагу педагогів, батьків, учнів до питань про вплив 

творів мистецтва на зміцнення і збереження здоров’я молодших 

школярів. 
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І. Вплив творів музичного мистецтва на здоров'я    

молодших школярів 

«Музика здатна надавати вагомий вплив на етичну                                

сторону душі і фізичне здоров'я, і якщо музика володіє                            

такими властивостями то, очевидно, вона повинна                      

бути включена до числа предметів виховання молоді»         

Арістотель                                      

  Характерною рисою сучасної епохи є наявність в ній складних 

політичних, соціально-економічних, екологічних і безлічі інших проблем. 

Для їх реалізації потрібні не тільки освічені, а й духовно розвинені, здатні до 

саморозвитку особистості, виховання і становлення яких, в першу чергу, 

лягає на плечі сучасної педагогіки.        

  Але часто в гонитві за інтелектуальним розвитком, високою 

освіченістю втрачається фундаментальна основа для повноцінного та 

гармонійного розвитку особистості — її фізичне і моральне здоров'я.  

  Дані статистики свідчать, що здоров'я дітей з кожним роком 

погіршується і це, на жаль, набуває стійкого характеру.    

  Проблема збереження і зміцнення здоров'я дітей відноситься до однієї 

із стратегічних завдань нашої держави і суспільства, яка вирішується на 

різних рівнях: державному, громадському, освітньому. В рамках вирішення 

цієї проблеми створюються різні освітні концепції, програми, технології по 

збереженню і зміцненню здоров'я дітей. Акцент в даних розробках 

найчастіше робиться на фізичному рівні здоров'я малюків, рідше на 

психічному, а проблеми формування морального здоров'я практично не 

розглядаються. 

  З точки зору психології духовне здоров'я — це: 
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- бути стійким до стресів;        

 - вміти управляти своїми думками та емоціями;    

 - мати доброзичливе ставлення до людей і бачити в них особливості, а         

не недоліки;           

 - бути мудрим, розуміти оточуючих людей і те, що відбувається;  

 - бути спокійним і зібраним і т.д.       

  Серед чинників виховання духовності молодших школярів в системі 

загальної освіти особливе місце займає музика. Будучи за своєю сутнісною 

природою явищем ідеальним, вона володіє потенціями величезної сили 

педагогічного впливу на духовність людини. Її виховна місія полягає в 

заклику до добра і справедливості. За допомогою музики відбувається 

формування сильної, творчої, життєздатної особистості, вона дозволяє 

повніше відчути цінність життя, відчути її пульс. Вона облагороджує 

внутрішній світ особистості і робить його справжнім «аристократом духу». 

  Яким чином музичні заняття можуть сприяти збереженню і зміцненню 

морального здоров'я дітей? Музика в системі загальної освіти — основа 

процесу виховання духовності. Придбані на заняттях музики знання, вміння і 

навички стають особистісним духовним надбанням, у своїй ціннісній даності 

перетворюються в основу духовного зростання і самоствердження. 

ІІ. Дослідження вчених про вплив музики на організм    

      людини       

  Музика - настільки прекрасне, хвилююче, захоплююче. надзвичайне, 

вишукане і неоднозначне мистецтво, що описати його дію на психіку в межах 

однієї роботи просто неможливо. Багато вчених продовжують вивчати її 

вплив на людську психіку і можна сміливо сказати, що вплив музики є 

незаперечним фактом.          

  У музики є властивість передавати свій стан безлічі людей: «Коли 

музика плаче — з нею плаче все людство, плаче вся природа». За силою 



 

9 

 

свого впливу музика — наймогутніше серед усіх мистецтв.   

  Музичні звуки різної частоти діють на людину по-різному. Вчені 

вияснили, що це залежить від ритмів головного мозку. Отримуючи через 

органи слуху аудіо інформацію, мозок аналізує її, зрівнюючи зі своїми 

ритмами. Саме тому такі різні смаки в музиці.      

  В давнину виділяли три напрямки впливу музики на організм 

людини: вплив на духовність, на інтелект і на фізичне тіло. Вважається, що 

музика може підсилювати будь-яку радість, заспокоювати будь-який сум, 

полегшувати біль і навіть лікувати. Починаючи з XIX ст. наука зібрала багато 

даних про вплив музики на людину і живі організми завдяки дослідженням. 

  Дослідження проводились в кількох напрямках: вплив окремих 

музичних інструментів; вплив музики великих геніїв; індивідуальний вплив 

окремих творів композиторів; вплив традиційних народних напрямків в 

музиці, а також сучасних напрямків.        

  Поступово нагромаджуються наукові дані, які підтверджують, що 

музика – потужне джерело енергії, яка впливає на людину. Ще в XIX ст. 

вчений І. Догель встановив, що під дією музики змінюються артеріальний 

тиск, частота скорочень сердечного м’яза, ритм і глибина дихання. Вже 

давно відомо, що звуки дзвону, які мають резонансне ультразвукове 

випромінювання, за лічені секунди вбивають збудників жовтухи і віруси 

грипу, а використання певних музичних звуків застосовується в лікуванні 

цукрового діабету. Дослідження наукового центру під керівництвом Лазарєва 

показали, що музичні вібрації діють на весь організм. Вони позитивно 

впливають на кісткову структуру, щитовидну залозу, масажують внутрішні 

органи, досягаючи тканин, які лежать глибоко.      

  Своїми ритмом, мелодією, гармонією, динамікою, різноманіттям 

звукових поєднань і колоритів музика передає безкінечну гаму почуттів і 

настрою. Її сила полягає в тому, що, минаючи розум, вона проникає зразу в 

душу, в підсвідомість і створює настрій людини. Відповідно до свого складу 
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музика може викликати в людини різноманітні почуття і бажання. І це лише 

той вплив, який сприймається нашим розумом.      

  Чим швидше починається музичний вплив на людину, тим краще. 

Оптимальний час – перші місяці вагітності. Важливим напрямом наукових 

досліджень є вплив музичних звуків на вагітних жінок, а через них – на плід. 

Плід в утробі матері не тільки чує музику, але і відчуває колір. Змінюючи 

музичні звуки, можна впливати на зародок, уповільнювати, прискорювати чи 

нормалізувати всі процеси в період розвитку, формувати інтелект, творчі 

здібності.            

  Потрібно, щоб мама впродовж всієї вагітності слухала класичну 

музику. Дослідження М. Лазарева довели, що класична музика оздоровчо 

впливає на плід. Зокрема, позитивно впливає на формування всієї кісткової 

структури. На кожен музичний звук відгукується певний орган тіла плода. 

Лікарі вчаться проводити деякі корекції стану здоров'я дитини (плода) за 

допомогою музики.          

  Якщо мама слухає музику, то діти, які народжуються, за всіма 

показниками – фізичним розвитком, інтелектуальними і творчими 

здібностями – значно випереджають інших дітей.     

  Доктор Лонг (США) для вагітних рекомендує прослухати спеціальну 

музику на 60 аудіокасетах. Народилося 1200 дітей, які слухали музику в стані 

ембріонів. Їх розвиток був значно вищий, ніж у тих, що не слухали музику. 

 Слух у майбутньої дитини формується ще в лоні матері. Дитина чує 

мамин голос, удари серця, шум дихання і багато іншого. Вона розрізняє 

голоси мами і тата, які до неї звертаються. Лагідні, добрі слова батьків 

сприяють здоровому розвитку. Навпаки, лихослів'я, черствість мами 

призводить до хвороб у майбутньому.       

  Після народження дитини потрібно якнайчастіше оточувати її 

музикою, яка активізує мозок. Музика бароко, григоріанські піснеспіви і 

сонати Моцарта не пошкодять у будь-якому віці. 
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 Народна музика входить в побут дитини з раннього дитинства. 

Першою музикою, яку чує малюк, є пісня матері — колискова. Саме вона 

складає його найважливіші музичні враження. Інтонація сповнена тепла й 

ніжності, спокою. Колискова — перша для 

дітей музична та поетична інформація.  

  А ось для того, щоб викликати у 

дитини радість, рухове збудження, веселий 

лепет, використовуються пестушки, що 

означає, няньчити, ростити, носити на 

руках. Пестушки, колискові пісні грають 

величезну роль у духовному та психічному 

розвитку дитини, в його морально-

естетичному вихованні. Вони чіпають 

серце, живлять любов до своєї землі та 

свого народу. Маленьким дітям ще не  

доступно в повному обсязі поняття про 

Батьківщину, але ми знаємо, що саме в ранньому дитинстві зароджується 

любов до неї. Для дитини Батьківщина — це мама, близькі рідні люди, що 

оточують його.            

  На заняттях у школі діти входять у  дивовижний світ звуків через різні 

види діяльності: слухання музики; участь в її виконанні — хором, солістами; 

гру на музичних інструментах; музично-ритмічну діяльність. 

         Розглянемо, як музика стимулює навчання   

  Для стимулювання працездатності і навчання використовують 

ефективну музичну суміш. Вона допомагає створити і врегулювати настрій. 

Наприклад, під час роботи з книжкою як фон повинна неголосно звучати 

музика в стилі бароко: твори Баха, Генделя і Вівальді. Розмір і ритм цих 

творів синхронізують розум і тіло .        

  На частих перервах вмикається голосна ритмічна популярна музика, 
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оскільки вона стимулює фізичну активність. Ця музика допомагає створити 

піднесений настрій. Декілька хвилин такої перерви дозволяє дітям при 

відновленні занять швидко зосередитись на навчанні.    

  Гра на скрипці заспокоювала Ейнштейна і відкривала доступ до 

підсвідомості, чим формувала в нього сильний інтелект ще з дитячих літ. 

Нещодавнє дослідження виявило, що музика може сприяти розвитку 

здібності до мов та товариськості. Як з'ясувалося, діти, з якими додатково 

займалися музикою, ліпше говорили і їм було легше навчитися читати. А ті, 

хто разом з іншими грав на музичних інструментах, теж краще ладили між 

собою.            

  Є відомості, що коли студенти музичних закладів тільки починали своє 

навчання, то під час слухання музики активізувалася  права півкуля їхнього 

мозку. Але через три роки, після детального вивчення теорії музики та 

композиції, аналізуванням того, що слухали ці студенти, активно займалася 

ліва півкуля. Вчені Каліфорнійського університету визначали студентів із 36 

коледжів. Протягом 10 хв після проведення тесту студенти слухали сонату 

Моцарта для двох фортепіано до-мажор. Повторне тестування зразу ж після 

прослуховування показало підвищення результатів у 19 осіб на 8 – 9 балів. 

Проте ці показники через 15 хв повертались до попереднього рівня. 

Вважається, що при регулярному слуханні цієї ж музики можна викликати 

стійке підвищення інтелекту.         

  Американські вчені Лінн Купер і Мілтон Бріксон виявили, що у 

людей, які слухали звуки метронома в ритмі 60 ударів на хвилину, настає 

"альфа-стан" - ідеальний для навчання і запам'ятовування. Не знаючи про ці 

дослідження, болгарські вчені Георгій Лозанов і Алеко Новаков зробили 

аналогічні відкриття, але використали повільну музику бароко з ритмічним 

розміром 60 - 64 такти на хвилину. Вони встановили, що під впливом музики 

бароко навчальна інформація сприймається і засвоюється так само 

ефективно, як і при навчанні уві сні. Це відкриття стало основою нового 
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методу навчання: інформація (фраза іноземною мовою) передається з 

інтервалом в 4 секунди на фоні музики бароко в ритмі 60 тактів на хвилину. 

Вже перші результати довели, що студенти засвоюють від 60 до 500 

іноземних слів на день. Ці дані перевірялися повторно спеціалістами 

університету штату Айова: на фоні музики бароко (визначний композитор 

цього періоду Йоган Себастьян Бах) в учасників експерименту спостерігався 

ріст здатності до запам'ятовування на 26 %, а швидкість навчання — на 24 %.

  Методи навчання під музику бароко описані в книзі Шейли Острандер 

і Лінн Скроудер "Супернавчання". Шляхом багаторічного аналізу Альфред 

Томатіс (член Французької академії медичних наук) дійшов висновку, що 

музика Моцарта містить найбільшу кількість звуків потрібного частотного 

діапазону (5000-8000 Гц для підзарядки мозку), а рок-музика (важкий рок) – 

найменше. Згідно з Томатісом, вібрація клітин Карті – волосоподібних 

сенсорних клітин внутрішнього вуха – є своєрідним генератором мозку. 

Також він рекомендує для підзарядки мозку слухати музику бароко і 

григоріанські співи. Отже, вчені дослідили, що музика стимулює навчання і 

рекомендували:           

  Для зняття втоми необхідно слухати: 

 Е. Гріг. "Ранок"; 

 П. Чайковський. "Пори року"; 

 А. Вівальді. "Пори року" (літо, зима); 

 Й. С. Бах. Концерт ре-мінор для клавесину з оркестром, ч. II; 

 Й. С. Бах. Бранденбурзький концерт № 4, соль-мажор, ч. II 

(Andantino); 

 Й. С. Бах. Бранденбурзький концерт № 5, peмажор (Affetuoso); 

Й.С. Бах. Бранденбурзький концерт № 6, сі-бемоль мажор (Adagio 

по поп Тгорро). 

                       Творчий імпульс стимулюють: 



 

14 

 

 М. Равель. "Болеро"; 

 В. А. Моцарт. "Турецький марш"; 

 Д. Хачатурян. "Танець з шаблями" з балету "Гаяне". 

 Повне розслаблення можна одержати від "Романсу" чи 

"Вальсу" Д. Д. Шостаковича.     

 Проти хвилювання і тривоги: 

  Ф. Шопен. Мазурки та прелюдії; 

 Й. Штраус. Вальси; 

 А. Рубінштейн. Мелодії; 

 Л. ван Бетховен. "Місячна соната"; 

 О. Прокоф'єв. Соната "Ре"; 

 С. Франк. Симфонія "Ре-мінор".     

 Для заспокоєння: 

 К. Глюк; 

 Й. Брамс. Гавот, ля мажор; 

 К. Дебюссі. "Місячне світло"; 

 К. Бах. Ларго з органного концерту ре-мінор; 

 Й. С. Бах. "Сіціліана".        

 Для зняття озлобленості, заздрості: 

 Й. С. Бах. Італійський концерт; 

 Й. Гайдн. Симфонія; 

 Ф. Сібеліус. "Фінляндія". 

 Музика Моцарта сприяє розвитку розумових здібностей у дітей. 

Сьогодні у продажу з'явилось багато касет із назвою "Музика для душі", які 

сприяють навчанню і оздоровленню.       

  Музика Моцарта чи Чайковського є безсмертною не тільки тому, що 

просто приємна, — вона гармонізує всі фізіологічні процеси в організмі 

людини, яка її слухає. Класична музика завжди лікувальна. 
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 Зокрема, засновник музичної фармакології американець Роберт 

Шоффлер прописує з лікувальною метою слухати всі симфонії Чайковського 

і увертюри Моцарта, а також такі твори, як “Лісовий цар” Шуберта або “Оду 

радості” з дев'ятої симфонії Бетховена. Ці музичні шедеври особливо 

стимулюють в організмі енергетичні ресурси, що спрямовуються на боротьбу 

з хворобою.           

  Психологи, медики, лінгвісти вважають, що дуже важливо підібрати 

до певного стану людини не тільки "звуковий інструмент", але й свій ритм – 

лікувальну музику. Такими за силою емоційного впливу, об'ємною 

енергетикою ритмів здавна були замовляння, молитви, плачі, здравиці, які не 

тільки заспокоювали людину, але й лікували нездужання та хвороби. 

 Цікаво, що:          

 У біоенергетичному обміні існує взаємозв'язок між музичними звуками 

і кольорами. Кожній ноті відповідає певний колір:     

  До – червоний;          

 До-дієз – Червоно-оранжевий;       

 Ре – Оранжевий;          

 Ре-дієз – Світло-оранжевий;        

 Мі – Жовтий;          

 Фа – Зелений;          

 Фа-дієз – колір морської хвилі;       

 Соль – голубий;          

 Соль-дієз – світло- синій;         

 Ля – синій;           

 Ля-дієз – морська хвиля + фіолетовий;      

 Сі – фіолетовий.          

  Звичайно, музика не є панацеєю від всіх хвороб і негараздів, але для 

збереження фізичного та морального здоров'я дітей, ми повинні  

використовувати всі методи, адже здорові діти — здорова нація. І кожен 
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педагог на своїх заняттях повинен про це пам'ятати.     

  Таким чином, особлива роль мистецтва в естетичному і духовно-

моральному вихованні полягає в здатності музики максимально наблизити до 

дитини той світ переживань, радощів і тривог, моральних цінностей і 

аморальних вчинків, при зіткненні з якими, керована досвідченим і 

люблячим наставником, формується особистість дитини. Відбувається 

набуття норм і цінностей, що стають фундаментом, внутрішнім стрижнем 

всередині самої особистості, здатної вибудовувати своє життя в цьому світі. 

                    ІІІ. Здоров’язберігаючі освітні технології  

  Серед широко застосовуваних інноваційних, педагогічних технологій 

у сучасній школі, особливе місце займають технології здоров'язбереження. 

  До здоров'язберігаючих технологій відносяться педагогічні прийоми, 

методи, технології, використання яких йде на користь здоров'ю учнів. 

                                           Вокалотерапія      

  Велика увага на уроках музики приділяється вихованню й розвитку 

дитячих голосів. Голос, яким співають наші учні, повинен литися вільно, без 

напруги і крику, бути природним і виразним. А.І. Попов, засновник системи 

оздоровчого фізвокаліза, звернув увагу на одну загальну закономірність: 

володарі сильного голосу, як правило, мають міцне здоров'я. Вправи А.І. 

Попова сприятливо впливають на весь організм в цілому і на важливі 

голосові елементи тембрації при фізвокалізі, дають можливість тренувати 

організм, м'язи, що приводять у рух руки, а вони особливо пов'язані з 

голосом.            

       Логоритміка 

       Логоритмічниа гімнастика є однією з форм активного відпочинку, 

найбільш сприятливого для зняття напруги після довгого сидіння. Рухові 

паузи просто життєво необхідні для дітей молодшого шкільного віку. 

Короткочасні фізичні прави під музику, викликаючи збудження інших 
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відділів мозку, посилюють кровообіг і створюють сприятливі умови 

відпочинку для раніш порушених відділів. Логоритмічні вправи об'єднані в 

комплекси загальнорозвиваючих вправ, які виконуються в положенні стоячи 

і сидячи. Активізуючи в цілому організм дітей, сприяючи випрямленню і 

розвантаженню хребта, музично – ритмічні хвилинки сприяють поліпшенню 

здоров'я дітей. 

                                      Ритмотерапія 

 Танець, міміка і жест, як і музика, є одним з найдавніших способів 

вираження почуттів і переживань. Ритм, який диктує музика головному 

мозку, знімає нервову напругу, покращуючи тим самим мову дитини. Рух і 

танець допомагають школяреві легко встановлювати – дружні зв'язки з 

іншими дітьми, а це також дає певний психотерапевтичний ефект. 

                                     Музикотерапія      

  Музика – мистецтво, в якому переживання, настрої, ідеї виражаються 

сполученням звуків і тонів. У мови музики свої правила. Спокійна й лагідна 

відновлює наші сили, розслаблює, знімає нервове напруження, а весела й 

бадьора додає впевненості в собі, поліпшує настрій, робить людину доброю. 

А якщо ще й слова під музику повторювати, наприклад: «Все буде добре в 

нас», то вони й насправді здійсняться.       

  Проте часто доводиться слухати музику, невідповідну вікові, до того ж 

тим, хто цього зовсім не бажає в даний момент. Так формується звичка 

ставитися до музики як до шуму. Це дуже втомлює.      

  Музика існує в нашому житті як живі знання та уявлення людини про 

самого себе, як засіб самопізнання і самовираження. Сприйняття і розуміння 

музики полягає у відчутті її зв'язками, м'язами, рухом, дихання. Основний 

акцент ставиться на залученні дітей до творів високого музичного мистецтва: 

твори «золотого фонду» музичної культури неодноразово повторюються на 

різних етапах навчання школярів. Для того щоб музика подіяла на учня 
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найбільшим чином, його необхідно для цього спеціально налаштувати і 

підготувати.           

  Налаштування полягає в тому, що треба сісти в зручній позі, 

розслабитися і зосередитися на звуках музики. Їх не можна слухати без 

належної уваги, відволікаючись при цьому на будь-які сторонні справи. 

Пластичні імпровізації продовжують лінію розвитку емоційного відгуку 

дітей на музику. Найчастіше для пластичних імпровізацій і етюдів вчителем 

музики підбираються музичні твори, що мають програмовий зміст, або такі, в 

яких  яскраво і наочно розкривається музичний образ. 

                                Фольклорна арт-терапія 

 При збереженні «золотого фонду» композиторів – класиків і дитячого 

пісенного репертуару необхідно посилити аспект вивчення музичного 

фольклору. Всі засоби традиційної культури спрямовані на формування 

сильної, творчої, життєздатної особистості.      

  У фольклорі є лікувальне начало. Неоціненні музично-педагогічні 

достоїнства фольклорного матеріалу. У народних дитячих піснях особливо 

помітно безпосередній зв'язок з мовним інтонуванням. Завдяки природності 

й органічності, народних поспівок досить швидко налагоджується 

координація голосу і слуху, що негайно позначається на точності 

інтонування. Традиційні дитячі пісні розвивають у дітей не тільки музичний 

слух і пам'ять, але і їх легені, дихання, голосовий апарат. Вправи у 

виразному, чіткому, емоційно яскравому проголошенні і співі народно-

поетичних текстів розвивають голос, підвищують мовну і співочу культуру. 

                                    Терапія творчістю 

 Дослідження вчених все частіше нагадують, що людина за своєю 

природою творець. Творчість вимагає від людини координації всіх 

моральних сил, і цей сплеск активності благотворно впливає на психіку 
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людини, а значить, і на його фізичне здоров'я.      

  На уроках музики широко використовується інструментальне 

музикування – включення найпростіших музичних інструментів в процес 

виконання, як фольклорних творів, так і творів композиторів. Стоїть 

завдання розвитку координації найпростіших рухів при грі на музичних 

інструментах (ложках, свистульках, бубнах та інших).    

  Більш складною і досконалою формою інструментального 

музикування є шумовий оркестр, в основі якого – опора на ритм, ритмічну 

композицію. Звучні жести – це гра звуками свого тіла: хлопки, шльопанці, 

притупування, щиглики, цокання та інше . 

Казкотерапія 

 У знаходженні способів вирішення дітьми своїх психологічних 

проблем велике місце займає казка. Казка відкриває дитині перспективи 

власного зростання, дарує надію та мрії, передчуття майбутнього, стає 

якимось духовним оберегом дитинства. Величезні можливості для душевного 

здоров'я молодших школярів має музична казка або казка в музиці.  

  Для казкотерапії казки підбирають різні: народні, авторські, сучасні, 

спеціальної розробки, психокорекційні, притчі, міфи, легенди, філософські 

казки та багато інших. Можливий варіант – придумати казку самостійно, або 

колективно разом із дітьми.         

  Казкотерапія - це самий древній спосіб терапії, який виник майже тоді, коли 

люди навчилися розмовляти. Казками передавалися духовні знання, моральні 

цінності, правила поведінки, життєві помилки та багато різної корисної інформації. 

У той час казки та міфи розповідали не тільки дітям, а й дорослим.   

  Казкотерапія - це психотерапія вже існуючими казками та фантастичними 

героями. Вона допомагає отримати почуття захищеності у світі, надає можливість 

програти основні життєві ситуації у «захищеному режимі» - через казки. Також цей 

прийом допомагає дитині зрозуміти себе, виховати у собі корисні риси та 
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звички.            

  Загальна ідея цього прийому полягає в тому, що дитина бачить себе на місці 

головного героя, живе разом із ним, вчиться на його помилках. Тобто людина з 

раннього віку за допомогою казок навчається приміряти на себе різні ролі: поганих 

та добрих героїв, творців та знищувачів, бідняків та багачів. Дитина, яка часто 

слухає казки, стає більш уважною, витриманою. Будь-яка казка - це розповідь про 

відносини між людьми, про закони суспільства. Тому казки для початкової школи 

можна підбирати саме про учнів, про шкільне життя, дружбу та взаємодопомогу. 

Цей прийом також можна використовувати на класних годинах, на уроках читання, 

або у групі продовженого дня. 

                                              Посмішкотерапія 

 Медики вважають, що здоров'я школярів стане міцніше і від посмішок 

вчителів. В усміхненому вчителі діти бачать один одного і вчитися їм 

подобається більше. Дуже важливо на уроці і посмішка самої дитини. Якщо 

дитина співає і посміхається, то за рахунок цього звук стає світлим, чистим і 

вільним. Поступово його якості переходять і на особистість дитини в 

результаті постійного тренування усмішки. 
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              Кольоротерапія на уроках образотворчого           

     мистецтва             

1. Кольоротерапія – ефективний засіб збереження здоров’я 

  Із давніх-давен люди цікавилися кольором і приділяли йому велике 

значення. Цілитель визначав, який колір потрібен хворому, його купали в кімнаті 

такого кольору, і здоров'я поліпшувалося. Сучасні спостереження вчених над 

впливом кольору на стан людини дають можливість виявити психологічний стан 

людини, її характер, дати оцінку здоров'ю, виявити можливості і здібності. 

Виникла ціла наука - кольоротерапія. Це наука, що використовує різні барви для 

регулювання вібрацій тіла людини на таку частоту, яка б давала їй силу, здоров'я, 

гармонію. З самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють 

вплив на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи його в 

унісон з оточуючим світом. Колір значно впливає на нас: притягує нас - і до нас, 

змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття 

і навіть фізіологічні реакції, від приливу крові до почуття холоду. Колір може навіть 

лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий. 

Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось хоча б ненадовго вирватись із 

міста - ближче до природи і її зеленого кольору.      

  Але окрім безпосереднього використання кольору існують психологічні, 

дуже дієві, техніки кольоротерапії - методу психологічного лікування з метою 

розслаблення, зняття стресів, підняття настрою та тонусу за допомогою кольорів.

  З самого народження ми оточені кольором. Він супроводжує нас 

всюди і завжди. Він також багатогранний, як саме життя. Колірна гамма 

завжди впливає на нашу свідомість і фізичне самопочуття, на емоції, хочемо 

ми цього чи ні.           

  Колір - це інструмент, за допомогою якого ми можемо отримати 

необхідні нам енергії. Але постійний вплив на наш організм одного і того ж 

кольору призводить до дисбалансу життєвих енергій.    

  Кольоротерапія - це немедикаментозний метод лікування, заснований 



 

22 

 

на тому, що кожна з біологічно активних зон організму реагує на один із 

кольорів: вплив кольором відбувається на орган зору, а через нього і через 

зоровий аналізатор - на нервову систему. Вплив певного кольору знімає 

енергетичну блокаду, яка є причиною функціонального розладу.   

  Червоним світлом Ви активуєте серце, кровообіг, легені і м'язову 

тканину. Він сприяє кровообігу і розширює судини.     

  Жовтий, як символ сонця, знімає напруження і дає надію. Потік 

жовтого світла символізує тепло і затишок, зміцнює Ваші нерви.   

  Зелений колір заспокоює і укріплює Вас внутрішньо. Зелений колір 

позитивно позначається на зміні і розвитку характеру у дитини. Дитина 

починає проявляти живий інтерес до навчання і до пізнання навколишнього 

світу. Також зелений колір наділяє дитину впевненістю в собі і сміливістю.  

  Блакитний, усуває видимі і невидимі страхи, вселяє почуття 

впевненості у своїх життєвих позиціях. Блакитний колір висловлює легкість, 

свіжість і невагомість. На психіку дитини він має ефект послаблюючої  та 

заспокійливої дії.           

  Синій допоможе Вам усунути нервове напруження, безсоння, 

неспокій і страхи. Синій  - майже повністю гальмує будь-яку активність. 

Знижує робочу активність. Має заколисливий ефект. Синій колір передає 

глибину і чистоту, тому пробуджує уяву і викликає інтерес до так званих 

"далеких світів". Для того, щоб залучити або звернути увагу дитини на 

конкретний предмет, досить використовувати трохи синього кольору.  

  Фіолетовий дає силу при енергетичному виснаженні, не дає місця 

депресії, песимізму і безсилля.        

  Білий - це потреба захиститися. Приховати емоції і поставити між 

собою і людьми розділову стіну.        

  Сірий, чорний, коричневий - депресивні кольори.    

  Існує таке поняття, як «кольоровий голод». Сприйняття барв 

належить до таких самих повсякденних потреб людини, як їжа для шлунка, а 
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повітря для легень. Ще стародавні єгиптяни використовували кольори з 

лікувальною метою, а греки визначали конкретні забарвлення для лікування 

різних недуг. У серпні 1991 року газета «Тайм» надрукувала повідомлення 

про звільнених у Лівані заручників, яким дали вазу, повну яскраво-червоних 

вишень. Три роки вони не бачили цього кольору, тому «дивилися на вишні 

цілий день замість того, щоб піддатися спокусі та з'їсти плоди». У 

повідомленні писалося, що звільнені заручники не могли відвести очей від 

червоної барви.           

  Червоний колір пов'язує нас із життям, з життєвою енергією. Він 

впливає на склад крові й стан кровообігу, підвищує життєвий тонус. Якраз ці 

якості були дуже потрібні звільненим заручникам, які три роки знемагали у 

тісному приміщенні й «зголодніли» від нестачі вібрацій червоної барви. Ці 

люди прагнули ввібрати в себе червоний колір вишень, а не просто з'їсти 

плоди.             

  Кольоротерапевти стверджують, що впродовж доби людина повинна 

«одержати» всі барви веселки, і для цього радять постійно носити з собою 

гранчастий кришталик.  

2. Вплив кольору на сприйняття навколишнього світу, 

інформації 

 Колір здатний не тільки приваблювати, естетично наснажувати, а й 

відштовхувати, впливати на самопочуття і працездатність, психіку й 

свідомість у полярних вимірах; кольором можна як лікувати, так і зашкодити 

здоров’ю.             

  Багато вчених дійшли висновку, що кольори впливають на людину, її 

емоції, хоча в повсякденному житті ми не звертаємо на це увагу. Колір діє 

навіть на людей із зав'язаними очима.       

  Колір ми сприймаємо візуально, фізіологічно (незалежно від нашого 

бажання), через реакцію людей, вражених кольором. Екстрасенси 
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(надчутливі люди), особи, що втратили зір, здатні тактильно (на дотик) 

відчувати кольоровий тон.         

  Дмитро Дидоренко з Києва, за освітою дизайнер, осліпнувши у 1991 

році, створює живописні картини без сторонньої допомоги, керуючись тільки 

своєю уявою та відчуттям кольору.        

  Прикрий випадок, який отримав термін "ефект Покемону", трапився в 

Японії декілька років тому, пов'язаний із фізіологічною дією кольору. Після 

перегляду мультфільму "Покемон" 658 осіб потрапили в лікарні з 

епілептичними нападами, причиною яких виявилось миготіння червоного та 

синього світла частотою більшою за 12 герц.      

  Чи не найбільше захоплювала й буде захоплювати людей усіх поколінь 

веселка, спектр семи її базових і чистих кольорів, що зачаровують 

бездоганною дугою на небосхилі. Це диво, що залишалося великою 

таємницею впродовж тисячоліть, наштовхувало на творення міфів, легенд, 

милуючись кольоровою гамою, людина намагалася з’ясувати її природу, 

“скопіювати”, тобто виготовити відповідні барвники, щоби прикрасити 

побут, обрядовість, одяг, відтворити кольоровий світ у малюнках, 

живописних творах тощо.          

  Кожен з нас намагається пояснити емоціональну характеристику того 

чи іншого кольору характером певних предметів, на яких ми звичайно 

сприймаємо цей колір. Це дуже індивідуальна особливість кожної людини, 

що залежить від набутого нами досвіду. Встановити тут будь-які правила 

дуже важко, але з деякою вірогідністю можна припустити, що червоний колір 

асоціюється з вогнем і кров'ю, жовтий – з сонцем, синій – з небом, водою, 

зелений – з лісом, луками.         

  Колір здатний викликати різні емоційні реакції і думки: він може 

заспокоювати і хвилювати, радувати і засмучувати, гнітити і веселити. Колір 

може викликати почуття теплоти і холоду, бадьорості й утоми, легкості і 

важкості, розширювати і звужувати простір, стимулювати зір, мозок, нерви; 
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він може, нарешті, сприяти і допомагати лікуванню хворих. В естетиці колір 

серед інших естетичних факторів займає одне з важливих місць.   

  Колір неоднаково впливає на сприйняття людини. Це залежить від 

середовища й обстановки, у якій знаходиться людина, від наявності і 

сполучення з іншими кольорами, від психічного стану людини, настрою, 

віку.             

  Наприклад, діти рано починають відчувати колір та підбирати його для 

зображення свого настрою. Доктор Макс Люшер, психолог та дослідник в 

області кольору прийшов до висновку, що вибір кольору дуже тісно зв'язаний 

із психологічними особливостями людини, із станом її здоров'я.   

  Діти використовують в основному 5- 6 кольорів. В цьому випадку 

можна говорити про нормальний середній емоційний розвиток школяра. 

Більш широка палітра кольору говорить про натуру чуттєву, багату 

емоціями. Якщо дитина використовує тільки 1-2 олівці, це скоріш за все 

вказує на негативний стан у цю хвилину: тривога (синій), агресія (червоний), 

депресія (чорний). Використання простого олівця іноді трактується як 

«відсутність» кольору, таким чином дитина повідомляє про те, що у її житті 

не вистачає яскравих фарб та добрих емоцій.      

  Найбільш значимі фігури дитина завжди виділяє більшою кількістю 

кольорів. А відкрито негативних персонажів малює чорним, або темно-

коричневим кольором. Також колір може передавати риси характеру та стан: 

 Темно-синій - концентрація на внутрішніх проблемах, потреба в 

спокої, самоаналіз. 

 Зелений - рівновага, незалежність, впертість, прагнення до 

безпеки. 

 Червоний - сила волі, ексцентричність, направленість у 

зовнішній світ, агресія (якщо червоного забагато), підвищена 

збудженість, активність. 

 Жовтий - добрі емоції, безпосередність, цікавість, оптимізм. 
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 Фіолетовий - фантазія, інтуїція, емоційна та інтелектуальна 

зрілість. 

 Коричневий - відчуття, фізичний дискомфорт, незручність, 

часто неприємні емоції. 

 Чорний - пригніченість, протест, справжня потреба в змінах. 

 Сірий - відсутність кольору, апатія, бажання піти, не помічати 

нічого. 

3. Колір у мистецтві 

 Прості, чисті, яскраві, контрастні кольори діють як сильні, активні, 

подразнювальні. Вони уживані в дитячій творчості, народному мистецтві, у 

роботах художників-авангардистів.        

  Складні кольори, малонасичені (розбілені, ламані, зачорнені), також 

ахроматичні, викликають неоднозначні емоції, заспокоюють. Їм надають 

перевагу старші люди, особи з тонко організованою нервовою системою, 

мистецькі стилі рококо (XVIII ст.), модерн (кінець XIX - поч. XX ст.). 

Сприйняття кольору людиною суб'єктивне, залежить від віку, характеру, 

настрою чи фізичного стану, освіти, національних уподобань (традицій, 

звичаїв), пори року і т.д.         

  Кольорова композиція вимагає організації кольорових плям на 

площині, в просторі. Безсистемне нагромадження кольорів створює 

строкатість і погіршує змістове та психологічне сприйняття твору, 

середовища.           

  Порушення кольорового балансу може бути використано як засіб 

виразності композиції. Відчуття переваги одного кольору створює 

відповідний настрій, надає картині чи середовищу більшої експресивності. 

Для античності, середньовіччя, відродження саме гармонія була ідеалом, та 

вже в епоху Барокко (італ. Вагоссо - дивний, чудний) віддають перевагу 

диссонансові (франц. dissonance, лат. dissono - не співзвучно). Принцип 
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гармонії у першій чверті XX століття рішуче відкинули художники-

експресіоністи (лат. expressio - виявлення). В пошуках більшої виразності 

вони свідомо звернулись до дисгармонійних кольорових сполучень.  

  Ставлення до кольору було й залишається емоційним, визначається 

характером життєдіяльності поколінь.       

  У вихованні дітей в Японії найперше виявляють кольори, які відсутні 

на дитячих малюнках. В процесі виховання досягається оволодіння всіма 

кольорами як основою гармонійного бачення. "Гармонія в кольорі - гармонія 

в душі - гармонія в житті" - завдання для японського педагога. У 

західноєвропейській традиції, навпаки, відсутність якогось кольору на 

дитячих малюнках вважається виявом творчої індивідуальності. Так само, як 

і колорити художників, що відрізнялись від реалістичної манери письма: 

блакитний, рожевий періоди П. Пікассо, червоні квіти Ж. Руо, жовті тони 

Ван Гога (передозування ліків з наперстянки призвело до зміни зорового 

сприйняття).           

  Отже, колір несе нам не тільки інформацію, але і безліч можливостей 

для розвитку і досягнення бажаного. Нам зостається тільки навчитися читати 

цю інформацію і вміти самим правильно внести її в життя. Чим 

різноманітніша інформація, тим вона достовірніша. Те, що ми бачимо, чуємо, 

сприймаємо дотиком, органом нюху, пам'ятаємо, відчуваємо, - усе це 

синтезує єдину і нерозривну картину світу.      

    Колір може створити певний психологічний клімат, 

характерний образ. За наданням переваги кольору чи співставленню кольорів 

можна визначити характер або душевний стан людини. Австрійський лікар, 

психолог З.Фрейд за змінами улюблених кольорів уточнював фази 

психосексуального розвитку дитини. М.Люшер, сучасний психолог-

колорист, закликає до гармонійної цілісності чотириколірної людини, яка 

опирається на чотири головні почуття: самоповагу (зелений), впевненість у 

своїх силах (червоний), задоволенння (синій), внутрішню свободу (жовтий). 
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  Чотири кольори - це повне кольорове коло, чотиримірністю 

обумовлене наше мислення. Людина, що гармонійно виявляє себе в усіх 

чотирьох областях, почувається щасливо, сприймає все інтенсивніше, 

знаходить життя надзвичайно цікавим, допитливо ставиться до оточуючого 

середовища.  

                                                   Таблиця 1 

Колір Відчуття Поведінка Самосприйняття 

Червоний викликає 

збудження 

активність самовпевненість (впевненість 

у власних силах) 

Синій викликає 

заспокоєння 

розслабленість задоволення (інтеграція, 

тобто, поновлення) 

Зелений викликає 

твердість 

стійкість Самоповага (ідентичність, 

тобто, співпадання з чимось) 

Жовтий підприєм-

ливість 

змінність свобода (самовираз) 

                                           4.Арт-техніка      

  В основі арт-техніки лежить творча діяльність, у першу чергу малювання. 

Творчий розвиток являється не тільки головним терапевтичним механізмом, саме 

він допомагає виховувати здорову особистість. За допомогою арт-техніки дитина 

має можливість виразити свої переживання, почуття, відношення. Крім того, 

творча діяльність допомагає зняти напруження, сприяє підвищенню дитячої 

самооцінки, впевненості у власних  силах та взагалі розвиває творчі здібності. 

  Основна задача таких технік не в тому, щоб навчити дітей малювати. Головна 

ціль - це духовний розвиток, самопізнання людини через творчість та покращення 

адаптації школярів. Творчі здібності вчитель розвиває на уроках трудового 

навчання та образотворчого мистецтва, але сьогодні викладання цих предметів 

повинно бути основане саме на таких методиках арт-техніки.    

  Незайвим для вчителя буде розуміння дитячого малюнку. 
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Найрозповсюдженішою ознакою підвищеної тривожності є самовиправлення, 

особливо ті, які не ведуть до покращення якості малюнка. Якщо якась частина 

малюнка детально штрихується, це також вказує на підвищену тривожність юного 

майстра. Звертайте увагу на очі, якщо вони збільшені з заштрихованими зіницями, 

можливо дитина почуває страх.         

    Прикрашання малюнка за допомогою необов'язкових 

додаткових деталей вказує на демонстративність дитини, на бажання бути 

значимим, тягу до зовнішніх ефектів. Частіше це зустрічається серед дівчат. Дуже 

слабкий нажим олівця, низька деталізація малюнка свідчать про швидку 

втомленість, емоційну чуттєвість дитини, психічну нестабільність.   

         А діти, у яких дуже швидко 

змінюється настрій, змінюють нажим олівця впродовж малювання декілька разів. 

Імпульсивні учні часто не доводять лінії до кінця. Їх малюнки великі, часто 

несиметричні і справляють враження неакуратних. Зустрічаються малюнки, де усі 

фігури зображені дуже маленькими. Часто вся композиція розміщується десь на 

краю паперу. Це означає, що малюк відчуває себе слабким та не вірить у власні 

сили. Можливо батьки занадто вимогливі з ним, або ж саме ваші - вчительські 

вимоги не дорівнюють його можливостям.   Якщо дитина малює людей у 

відкритих позах - руки не схрещені, а широко розставлені, фігурка крупна, частіше 

плавна, все це говорить про оптимізм та життєрадісність дитини, відкритість. Якщо 

ж навпаки -«закрита» поза (руки прижаті до тіла або сховані за спиною, фігура 

витягнута - вказує на замкнутість, занадту стриманість.    

        Як у малюнках хлопчиків, так і у 

малюнках дівчаток часто можна помітити символи агресивної поведінки: збільшені 

кулаки, зброя, агресивна поза, чітко підкреслені нігті та зуби. Такі деталі можуть 

свідчити й про захисну позицію в поведінці.      

        Дорослим слід частіше приділяти увагу 

дитячим малюнкам. Вони здатні розповісти багато корисної, важливої інформації 

про дитину, попередити про виникнення певних психічних проблем. 
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4. Вплив музики й кольору на фізіологічну систему учнів, на 

здоров’я та розвиток особистості 

Моніторингове дослідження творчої групи вчителів початкових класів 

 Ми ніколи не замислюємося, що означають для нас звуки та кольори. 

А тим часом звук та колір впливає на наш емоційний стан, настрій, 

самопочуття, на наш життєвий простір і життя в цілому. Справа в тому, що 

це прямо пов'язано з фізіологічним сприйняттям звуків й кольорів. 

Недаремно ми любимо той чи інший колір і надаємо  перевагу улюбленій 

музиці, навіть не знаючи, що це розповідає про наш внутрішній світ, 

темперамент і характер. Співбесіди з вчителями та спостереження за учнями 

показали, що на уроках мистецьких дисциплін музикотерапія та 

кольоротерапія мають для учнів дієве значення.      

  Мета дослідження – дослідити вплив кольору та музики на 

фізіологічну систему учнів, на здоров’я та розвиток особистості.   

  Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі 

завдання:           

 1) розглянути структурно – семантичні особливості звуків й кольорів; 

 2) описати вплив кольору та музики на фізіологічну систему учнів, на 

здоров’я та розвиток особистості;       

 3) описати висновки та прогнози впливу кольору та музики на 

фізіологічну систему учнів, на здоров’я та розвиток особистості.   

  Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань 

використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз 

наукових літературних джерел, опитування учнів та їх батьків, 

спостереження, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація.  

  Навколишні кольори і звуки  можуть як викликати стрес у нашому 

житті, так і пом'якшувати його, причому часто настільки невловимим чином, 

що все це відбувається підсвідомо.  
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 За лічені хвилини фахівець-психолог при допомозі кольорових тестів 

може "вирахувати" навіть те, про що і не здогадувалась людина. Колір 

глибинно впроваджений у культурні традиції та біологічно пов'язаний з 

психогенетичним кодом кожної людини.       

  Мелодії, що приносять людині задоволення, створюють приємний 

настрій, уповільнюють пульс, збільшують силу серцевих скорочень, 

знижують артеріальний тиск, розширюють судини. Коли ж музика дратує, 

пульс частішає, сила серцевих скорочень слабшає. Аналіз крові, взятої в 

людей після прослуховування важкого року і репу, показав, що склад їхньої 

крові за кількістю токсинів ідентичний складу крові наркоманів.   

  Вчені довели, що звукотерапія - надзвичайно важливе доповнення до 

традиційного лікування. Вже випускають диски з антистресовою музикою. 

Цікаво, що кожний орган співзвучний певному музичному інструменту. 

  Скрипка — лікує нервову систему, віолончель - заспокоює серцевий 

біль, кларнет - показаний при захворюванні печінки, флейта - потрібна всім 

після напруженого нервового дня. Упродовж трьох років американські вчені 

досліджували вплив музики на розумовий розвиток молоді. Пропонувалося 

регулярно прослуховувати різні твори - класику та альтернативну сучасну 

музику. Найвищий інтелектуальний коефіцієнт виявився у молодих людей, 

які регулярно слухали Моцарта.         

  Спів також сильно впливає на організм. Звукова хвиля масажує 

бронхи, легені, горло - всі внутрішні органи починають вібрувати. Спів лікує 

бронхіальну астму, пневмонію, нормалізує тиск, поліпшує серцеву 

діяльність.            

  Упродовж листопада місяця 2014 року з метою підвищення якості 

художньо – естетичної освіти  та мистецьких дисциплін на розвиток творчих 

здібностей учнів було  проведено дослідження щодо впливу музики й 

кольору на фізіологічну систему учнів, на здоров’я та розвиток особистості 

серед учнів 1 - 4 – х класів та їх батьків. У дослідженні прийняло участь 250 
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учнів та 250 батьків.          

Дослідження здійснювалося у формі анкетування учасників освітнього 

процессу - учнів і батьків учнів ( додатки 1.1, 1.2)     

  Анкета для учнів та батьків учнів складається з двох частин. У першій 

частині респонденти обох груп відповідали на запитання «так», «ні», 

«частково» (інколи), у другій (відкритій) частині учні й батьки учнів у 

вільній формі висловлюють свої побажання щодо поліпшення якості 

художньо – естетичної освіти  та мистецьких дисциплін на розвиток творчих 

здібностей учнів в школі.          

  Аналіз опитування учасників освітнього процесу - учнів 1 – 4 класів і 

батьків учнів свідчить, що музика й колір займають значне місце у житті 

школярів. Учні та їх батьки відповіли на дев’ять різноманітних запитань, 

близьких по значенню. 

Таблиця 2 (додаток 1.1) 

№ Запитання Кількість відповідей 

Так %   Ні % Частк.% 

1. Чи подобається тобі мистецтво?  172 69  17 7  61 24 

2. Чи зрозуміла тобі класична 

музика?           

108 43  38 15 104 42 

3. Чи цікавими для тебе є картини 

художників? 

134 54  29 12  87 34 

4. Чи впливає музика на твій 

настрій? 

205 82  16 6  29 12 

5. Чи можеш ти слухати дуже 

голосну музику? 

113 45  64 26  73 29 

6. Чи розумієш ти мову кольорів? 86 35  81 32 83 33 
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  Більша частка учнів зацікавлені мистецтвом (93%), класичною музикою 

(85%), картинами художників (88%), розуміють мову кольорів (68%), 

слухають духовну музику (65%). Учні  вважають, що мистецтво впливає на 

них по різному: 

  на зростання інтересу до навчання (80%); 

 на настрій (94%); 

 на негативні почуття(31%). 

 На жаль, учні захоплюються негативним сприйняттям мистецтва(31%) та 

слухають дуже голосну музику(74%), що шкідливо впливає на розвиток та 

фізіологічний стан дитини.         

  Батьки учнів, спостерігаючи за своєю дитиною теж відповіли на дев’ять 

різноманітних запитань.         

  Таблиця 3 (додаток1.2) 

7. Чи подобаються  тобі  картини, 

які викликають жах або 

передають насильство? 

30 12 173 69 47 19 

8. Чи подобається тобі слухати 

духовну музику? 

66 26  88 35  96 39 

9. Вплив мистецтва на зростання 

інтересу учнів до навчання 

110 44  50 20  90 36 

№                    Запитання Кількість відповідей 

Так      % Ні % Частково 

1.  Чи цікава й доступна для дитини, 

на Вашу думку, класична музика? 

 112 45  28 11 110 44 

2. Чи впливає музика позитивно, на 

емоційний стан вашої дитини? 

 217 87    7 3  26 10 

3. Чи впливає музика негативно, на 

емоційний стан вашої дитини? 

  36 14 154 62  60 24 
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 Аналіз опитування свідчить, що відповіді батьків співпадають з 

відповідями їх дітей. Більша частка батьків вважає, що їх дитина цікавиться 

мистецтвом(85%), що їх дитина може самостійно охарактеризувати витвір 

мистецтва(93%), що мистецтва здатні розвивати й підвищувати інтелект 

дитини(97%), що мистецтво позитивно впливає на емоційний стан 

дитини(97%). 80% батьків пояснюють своїй дитині, яку музику треба 

слухати.  Але батьки відмічають, що їхні діти можуть слухати дуже 

голосну музику(62%), що шкідливо для здоров’я  та слухають музику, яка 

негативно впливає на дитину, як на особистість(38%).     

  Батьки учнів у вільній формі висловили свої конструктивні побажання 

щодо поліпшення якості художньо – естетичної освіти  та мистецьких 

дисциплін на розвиток творчих здібностей учнів в школі: 

  розширити мережу гуртків;  

4. Чи може Ваша дитина, самостійно 

охарактеризувати картину художника? 

 125 50  17 7 108 43 

5. Чи пояснюєте ви своїй дитині яку 

музику треба слухати? 

 136 54  49 20  65 26 

6. Чи покращується самопочуття вашої 

дитини після перегляду кольорових 

картин? 

 155 62  24 10  71 28 

7. Чи погіршується емоційний стан вашої 

дитини після перегляду чорно – білих 

картин? 

 34 14 161 64  55 22 

8. Чи подобається вашій дитині дуже 

голосна музика? 

 94 38  94 38  62 24 

9. Чи вважаєте ви, що колір і музика 

здатні розвивати й підвищувати 

інтелект дитини?  

 197 79  7 3  46 18 
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 частіше відвідування художні виставки, музеї, філармонію, театр;  

 організовувати зустрічі з діячами мистецтва;  

 залучати батьків, які працюють в мистецькій сфері;  

 вивчати більше пісень про Україну; 

 прищеплювати дітям естетичні смаки;  

 використовувати  ІКТ технологію; 

 використовувати на уроках кольоротерапію та музикотерапію. 

 Аналіз результатів дослідження свідчить, що музика й колір спроможні 

позитивно впливати на розвиток творчих здібностей учнів, на їх фізіологічну 

систему та сприяти вихованню підростаючого покоління. Тому, аналізуючи 

вищезазначене, треба підкреслити, що тема нашого дослідження дуже 

актуальна і головним завданням у діяльності педагогічних колективів 

навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і 

зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків. 
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 Використання кольорової терапії на уроках 

гуманітарного циклу 

Кольорова терапія – інноваційна методика оздоровлення людини за 

допомогою використання кольорів. 

Кольоромедитація – методика психологічного розвантаження людини 

за допомогою кольору та уяви. 

                                                                         «Здоров’я – це нічого, але без нього 

  ми – ніщо» 

(Східна мудрість) 

 Дитина проводить у школі дуже багато часу, тому школа не може 

стояти осторонь від оздоровлення. Наші учні під час уроків постійно 

напружують зір, втомлюються; часто їм буває важко переключитися з одного 

виду роботи на інший.  А шкільна програма вимагає постійного напруження 

мозку, навантаження, активної діяльності на уроці. Як би грамотно не було 

адміністрацією школи зроблено розклад уроків, а учні  втомлюються. Під час 

роботи  навантажуються різні півкулі мозку і не завжди вчителі враховують 

це під час роботи на уроці. Як результат – зниження активності учнів, погані 

оцінки, неприйняття учнями того чи іншого предмету, імпульсивність і 

роздратованість дітей. Дійсно, учитель прагне гарного результату, засвоєння 

знань, творчості учнів, виконання програми. А як же учні? Високі вимоги до 

знань програмового матеріалу, втома, виснаження, мозок потребує 

перепочинку, очі болять, важко сконцентруватися на якомусь завданні, а ще 

треба проявити творчість. І на допомогу приходить інноваційна методика 

оздоровлення учнів – кольоротерапія. 

 Кольорова терапія – це лікування людини за допомогою кольору. 

 Важко знайти таке ж багатогранне поняття, як «колір». Колір діє 

незалежно від того, бачимо ми його чи ні. Якщо людину із зав’язаними очима 

помістити в кімнату зі стінами вогненно-червоного кольору, пульс стає 
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частішим, а якщо у кімнату з блакитними стінами – пульс людини 

сповільнюється, а незабаром настає сонливість. Залежно від того, який колір 

полюбляє людина, психологи можуть визначити її темперамент. Білому 

кольору віддасть перевагу флегматик, чорному – меланхолік, червоному-

сангвінік, а жовтому – холерик. Кожен орган нашого тіла має свій колір. 

Якщо людина недоотримає якийсь колір зі спектру, порушується гармонія  і 

виникають хвороби. Порушену рівновагу відновити можна – варто тільки 

додати відсутній колір або очистити його від сторонніх домішок. Цілющі 

якості кольору були відомі таким давнім цивілізаціям, як шумери. 

 За часів фараонів зводилися «цілющі храми». У них знаходилися екрани 

з кварцу, які діяли за методом призми, розщеплюючи світло на складові 

кольору. Кристали клали у певні кімнати, куди приводили пацієнтів у 

залежності від їхніх хвороб. Ті, кому бракувало енергії, могли, наприклад, 

отримати сили в наповнених променями кімнатах червоного кольору, тоді як 

інші, які потребували заспокоєння  і відпочинку, могли знаходитися в 

кімнатах з блакитним  та зеленим кольором. 

 Згідно кольоротерапії, коли в одному з органів порушується баланс, 

його можна знову відновити, просочивши тіло енергією відповідного 

кольору. Вібрації кольору налаштовують уражений орган на потрібну 

частоту. Отже, колір людина відчуває не тільки через  зір, а через усе тіло. 

Як же впливають кольори на організм людини? 

Червоний – надає впевненості, заряджає енергією. Але тривале 

«спілкування» з цим кольором  може викликати агресію. Колір звертає увагу 

на основне, підкреслює головне. 

Жовтий – надає оптимізму, життєвих сил, бадьорить, підвищує 

соціальну активність, викликає радість, лікує нервове виснаження. 

Зелений – заспокоює, врівноважує, допомагає відпочити очам, зняти 

нервове перенапруження. 
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Синій – допомагає сконцентруватися, логічно вирішити проблеми. 

Гарний для стомлених очей. Особливо корисний для людей розумової праці. 

Блакитний – заспокоює, утихомирює, знімає втому очей та м’язів. 

Фіолетовий – колір свідомої енергії, підсилює інтуїцію, допомагає 

осягнути суть речей, стимулює інтелект. 

Помаранчевий – відновлює сили, заряджає позитивом, підвищує 

настрій, зміцнює волю. 

Рожевий – заспокоює, покращує настрій, додає мрійливості. 

Білий – нейтральний колір, колір очищення і примноження. 

Чорний – колір самотності, іноді байдужості. 

Цікаво було дізнатися, які кольори краще всього застосовувати під час 

уроків гуманітарного циклу. 

 Так, якщо треба зняти зорову втому, використовую карти зеленого та 

блакитного кольору. Достатньо учням 2 хвилини подивитися на ці насичені 

кольори – і зникає напруження очей. Ще пропоную учням протягом 1-2 

хвилин розглянути картину, ілюстрацію, пейзаж. А якщо у класі є проектор з 

екраном, то хвилинку психологічного і зорового розвантаження можна 

поєднати з хвилинкою розвитку мовлення. Можна запропонувати учням 

зробити опис картини, використовуючи образотворчі засоби. А з метою 

переключення півкуль мозку пропоную учням такі завдання: 

- розгляньте уважно цей пейзаж, придумайте йому дуже довгу назву; 

- розгляньте осінній пейзаж, зробіть опис цього куточка природи взимку; 

- розгляньте пейзаж, домалюйте на ньому у своїй уяві дерева, квіти, 

річку тощо. 

 Під час виконання таких завдань переключається навантаження з однієї 

півкулі мозку на іншу, в результаті чого мозок дитини розслаблюється і 

знову буде готовий до виконання більш складних завдань. 

 Дуже велике значення має колір наочності на уроці. Червоний колір 

звертає увагу дітей на головне, підсилює активність на уроці. Але іноді 
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вчителі бездумно його використовують. Так, якщо учитель виготовляє 

таблиці, пам’ятки і використовує при цьому багато червоного кольору, учень 

навпаки не схоче ці знання засвоювати. Тому тільки найголовніші слова, 

орфограми мають бути виділені червоним, а інша інформація-іншими 

кольорами. Дехто думає, що дуже яскрава таблиця особливо запам’ятається 

учням. Але точна інформація засвоюється не більше як через три кольори. 

Тож, орфограма - червоним, інші слова – чорним, а приклад – зеленим або 

синім кольором. А «багатобарв’я » - лише розсіє увагу дитини. 

 Великої уваги потребують картки, які ми пропонуємо для учнів. Якщо 

ми прагнемо, щоб учні давали чіткі і конкретні відповіді, то записуйте 

завдання чорним кольором на білому фоні. Якщо прагнете добитися від учнів 

розгорнутих відповідей – використовуйте жовтий колір, а на філософські 

роздуми «надихає» фіолетовий колір. 

 Один із засобів лікування кольором – кольоромедитація. Вона знімає 

стреси, допомагає забути про проблеми і неприємності і повернутися до 

самого себе, налагодити зв'язок зі своєю внутрішньою сутністю. Стан 

медитації – це концентрація і розслаблений психічний стан одночасно. 

 Можна запропонувати учням під класичну музику намалювати у своїй  

уяві якусь картину, зосередитися на якихось моментах. По-перше, таке 

завдання буде розвивати уяву дітей, а розвинена уява буде розвивати 

мовлення, а, по-друге, така вправа дозволяє розслабити психіку, зняти 

нервове перенапруження і  втому. 

 Пропонуємо рекомендації, які ми розробили для вчителів школи, 

використовуючи знання з кольоротерапії. 

                                     Рекомендації для вчителів 

 картки для опитування краще робити білого кольору, бо саме він 

допомагає логічно мислити; 

 найголовніше на таблицях і пам'ятках слід виділяти червоним 

кольором, але багато червоного може викликати неприйняття, агресію; 
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 для проведення хвилинок психологічного розвантаження 

використовуйте спокійні кольори: зелений, блакитний, синій; 

  щоб зняти зорову напругу, використовуйте блакитний та зелений 

кольори; 

 налаштуватися на філософські роздуми допоможе фіолетовий колір; 

 збільшити темп уроку і продуктивність допоможуть жовтий і 

помаранчевий кольори.  

 краще запам'ятати матеріал  і робити висновки допоможе синій колір; 

 формулювати однозначні чіткі висновки допоможе чорний колір; 

 гарне самопочуття під час уроку буде тоді, коли присутні основні 

кольори; 

 творча фантазія збільшується, якщо на уроці використовується  

багато кольорів та їх відтінків. 

Отже, школа має дбати про здоров’я своїх учнів. А сучасна наука 

підкаже ті шляхи, які найбільш ефективно будуть впливати на здоров’я 

наших учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 Методика ознайомлення дітей із художньою картиною 

Перший етап ознайомлення з картиною 

Мета: створити інтерес до живопису, до картини художника, формувати 

вміння уважно її розглядати, емоційно відгукуватись на її зміст. 

Основним прийомом щодо ознайомлення учнів з живописом є 

мистецтвознавча розповідь педагога. Наприклад така. 

 Художніми засобами літератури, музики чи живопису можна передати 

будь-яку картину, відтворити будь-який образ, розкрити власне ставлення до 

навколишнього світу. Кожен вид мистецтва робить це по-своєму. 

Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає найпотаємніші, найчудовіші 

людські почуття, підносить себе до прекрасного, до осягнення образної 

структури світобудови, тому ставлення до мистецтва завжди було 

показником духовної цілісності людини. 

 Тема «Людина і природа» є однією з улюблених у мистецтві. З 

природою людина пов’язана протягом усього життя, навіть не задумуючись 

про це. Кожна зустріч з природою вражає цілим комплексом відчуттів: 

звуків, запахів, кольорів, простору і часу. Важко знайти людину, яку б не 

вразила природа. Не залишився байдужим до неї і Клод Оскар Моне. 

 Розглянемо картину Клода Моне «Враження. Схід сонця». На полотні, 

написаному художником в 1872 р. в його рідному місті Гаврі, зображена 

майже нереальна картина сходу сонця над водною поверхнею гавані. 

Кольори тільки злегка позначені, все затягнено легким сіруватим серпанком, 

крізь який видніються розпливчаті силуети суден і кранів. І лише червона 

куля сонця пробивається крізь вранішній туман, створюючи в центрі картини 

яскраву колірну пляму. Якщо відійти від картини на деяку відстань, то різкі 

мазки пензля перетворюються на легкі хвилі на воді, додаючи всій картині 

дивовижної реальності й чуттєвості. Вперше в історії живопису художник 

спробував зобразити не реальний об'єкт, а своє враження від нього. 
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 Такою побачив картину сходу сонця художник – імпресіоніст Клод 

Оскар Моне. 

- Про що написана картина? 

- Що найголовніше в картині? (Виділити композиційний центр, колір, 

побудову, розміщення). 

- Що зображено навколо головного у творі? 

- Як із головним поєднано деталі ? 

- Чи сподобалась картина? 

- Що саме красивого показав своїм твором художник? 

- Про що думається, згадується, коли дивишся на цю картину? 

- Який настрій створює картина? 

- Що ви уявляєте, коли чуєте слова « Схід сонця»? 

- Які думки виникають під час її сприймання? 



 

43 

 

Методичні прийоми на першому етапі такі: 

 використання (постановка) конкретних питань 

- Яка пора року зображена? 

- Чому ви так вважаєте? 

- Які кольори використав художник? 

- Що займає центральне місце? 

- Які прикметники слід дібрати, щоб описати картину? 

  Ігри  

На цьому етапі можна використати ігри на виділення об’єктів картини та на 

встановлення різного рівня зв’язків і взаємодій між об’єктами. 

 Гра « Шукаю родичів» 

Мета: учити дітей класифікувати об’єкти  на картині й активізувати словник 

узагальнюючими поняттями. Знайти «родича» конкретному об’єкту за 

принципом; 

а) природний світ; 

б) рукотворний світ; 

в) жива – нежива природа; 

г) ціле – частка; 

д) за місцем перебування; 

е) за функціями.     

Гра  «Чарівник Додавайко» 

Мета: встановлення емоційно-духовних зв’язків і взаємодій об’єктів на рівні 

«добре – погано». Учити дітей обґрунтовувати ці зв’язки. Розвиток зв’язного 

мовлення, вправляння у використанні речень зі складнопідрядним зв’язком. 

Гра  «До нас прийшов чарівник Перетворець» 

Мета: Знайти місце своєму об’єкту серед інших об’єктів, зображених на 

картині. Скласти зв’язне оповідання щодо місцезнаходження об’єкта. 

Закріплення просторових понять. Кожній дитині, згідно ролі, необхідно  

 пояснити своє місцезнаходження у двовимірному просторі, потім змоделю - 
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 вати картину в 3-х вимірному. 

 прийом «входження в картину» 

- Уявить себе героєм картини. 

- Що відчуваєте, чуєте? 

- Що хвилює вас? 

Оживити картину. 

 відтворення подій попередніх та наступних твору 

- Розглядаючи картину, уявіть, що було до того, як художник намалював 

картину? 

- Що може бути ще зображено? 

 різноманітні емоційні форми підбиття підсумків заняття щодо 

ознайомлення з живописом. 

 Запрошення до ігрової ситуації чарівника – "Гостре око" 

 Скласти сенкан 

 Хвилинка настрою. Уявний подарунок другу. 

 Незакінчене речення «Якби я був (ла) художником, я б створив (ла) 

картину" 

 Релаксація (під звуки музики). 

                          Другий етап ознайомлення з картиною 

Мета: розвивати вміння аналізувати картину, виділяти виразні засоби, 

формувати вміння читати картину, мотивувати емоційно-особистісне 

ставлення до твору. 

Методика змінюється: 

 Дітей на другому етапі вчать аналізувати картину, виключають 

мистецтвознавчу розповідь, починають розглядати картину із запитань: 

 Перед вами картина сучасної художниці Попенюк (Кулішенко) Юлії 

Анатоліївни . 

- Про що саме картина? 

- Чому думаєте так, розкажіть? 
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- Як би ви назвали картину? 

- Чому саме так? 

- Порівняйте з авторською назвою. (Картина Попенюк (Кулішенко) Юлії 

Анатоліївни «Квітучий сад»). 

- Що саме красивого та цікавого передала  художниця в роботі? 

- Як саме вона зобразила це в картині? 

- Який настрій викликає картина? 

- Чому саме такий настрій викликає картина? 

- Що хотіла сказати своєю картиною художниця? 

- Що особливого виділила, щоб саме це ми побачили в картині? 

 Ці запитання спрямовують увагу дітей не на переказування 

зображеного, а на встановлення та пояснення зв’язку між змістом та 

засобами виразності. Вони допомагають розвивати вміння розмірковувати, 

доводити, аналізувати, робити висновки на рівні узагальнення. 
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 Такі запитання вчитель ставить у тому разі, якщо діти навчилися 

уважно розглядати картину та набули вміння її аналізувати. 

Третій етап ознайомлення з картиною 

Мета: формувати особистісно-емоційне ставлення дітей до твору, який 

вони сприймають. 

 Закріпити вміння емоційно, образно висловлювати судження про твір 

зображувального мистецтва у формі розгорнутого оповідання, розповіді, 

контролювати стійкість сформованого вміння логічно виражати свої думки, 

читати картину, створювати умови для перенесення знань, умінь, які в них є 

щодо розглядання творів у нові ігрові вміння. 

 На третьому етапі вводяться нові методичні прийоми, які сприяють 

формування творчого сприймання дітьми творів живопису. До таких 

прийомів відносяться: 

 порівняння; 

 класифікація картин; 

 створення особистої картини в уяві за назвою картини художника;   

 різноманітні ігри.                

- Перед вами картина І. Левітана «Золота осінь» 
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- Що змальовує художник на полотні? 

- До якого жанру образотворчого мистецтва  відноситься цей твір? 

- Які емоції та почуття викликає у вас це живописне полотно? 

- Що допомагає художнику так впливати на глядача? 

- Які поєднання барв у осінньому пейзажі вам подобаються найбільше? 

Чому? 

- Які картини яких художників про осінь ви знаєте? 

- Що спільного і що відмінного у цих картинах? 

- Уявіть золоту осінь і створіть особисту картину в уяві. 

- Подаруйте свою уявну картину другові. Розкажіть про неї. 

Релаксація (під звуки музики) 

- Багатством  своïх  фарб  осiнь  залучала  до  себе  увагу великого 

росiйського композитора  Петра  Iллiча  Чайковського,  що  в  1876  роцi 

написав  музичний  альбом  «Пори  року».  Послухайте   одну   з   музичних 

п'єс « Вересень». 

- Сядьте зручно. Розслабте свої м’язи. Уявіть себе у осінньому чарівному 

лісі. Так тихо скрізь і так приємно. Ледь-ледь погойдується гілля дерев. Так 

хороше, як у казці. Ніщо не хвилює, ніхто не заважає. Вам легко на душі і 

дуже приємно. 

- Що  ви  уявили ,   коли слухали  музику? 

- Що  загального  мiж  враженням,  отриманим  вiд картини Левітана, i 

враженням, отриманим вiд музики Чайковського? 

 

ОСІННІ ВІЗЕРУНКИ 

Осінь килим ткала з листя —  

Візерунки золотисті  

З червонястими квітками  

Та барвистими стьожками.  

Осінь килим вишивала,  
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Ниточок пішло чимало —  

Листя клена і калини,  

Дуба, ясеня, ожини,  

А між ними горобина —  

Наче полум'я горить!  

Осінь ткала з листя килим.  

Де-не-де щось зеленіло,  

Зверху смуга срібно-біла —  

Зранку паморозь блищить... 

Ю. Ференцева 

- Що ви відчуваєте у осінньому лісі? 

- Які чари осені вам подобаються найбільше? 

- А чи можна назвати осінь беззвучною? 

- Які звуки можна почути у лісі? 

Подумайте і скажіть, хто з ким міг би розмовляти у такому  лісі? 

- А про що вони могли б розмовляти? 

 Робота в парі 

-  Пропоную вам попрацювати у парі та скласти діалог на тему «Осінні 

розмови листочків». 

 Гра « Підбери таке за кольорами». 

 Гра « Порівняй за формою». 

 Гра « Порівняй за матеріалом». 

 Створення оповідань-фантазій з використанням прийому переміщення 

об’єктів у часі. 

 Гра « Чарівник Відставай-Забігай». 

 Складання оповідань від імені якого-небудь героя (об’єкта). Різні точки 

зору. 

 Гра «До нас прийшов чарівник Перетворенко». 
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Білокур К.  «Сніданок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Перед вами одна з картин Катерини Білокур. 

- К.Білокур писала портрети, пейзажі, натюрморти. Яка за жанром ця картина? 

- За якими ознаками ви відносите її до натюрморту? 

- Значна частина творів Катерини Білокур натюрморти. Як ви гадаєте, чому у 

талановитої художниці дуже багато саме натюрмортів? (К.Білокур ніби 

співає величальну пісню плодам людської праці, квітам рідної землі, 

опоетизовує своїм щедрим талантом красиве й корисне). 

- Що знаходиться на масивному,чистому дерев'яному столі? (Надрізаний хліб, 

глиняна миска з картоплею, глиняний глечик, глиняна чашка з дерев’яною 

ложкою, тарілка з овочами, квіти у скляному слоїку. 

- На чому лежить надрізаний хліб? (На білій полотнині).Чому авторові 

треба було показати надрізаний хліб? (Щоб показати, що він свіжий, пухкий, 
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тільки що випечений. За якими ознаками ви визначили, що хліб житній? (Він 

темно- коричневого кольору із запеченою шкірочкою). А що свіжий? 

(Здається, що він дуже пружний). Чи любите ви запах свіжого хліба? 

Дивлячись на картину, не хочеться вам його покоштувати?    

 - Що лежить в глиняній мисці? (Картопля). Це молода чи стара картопля? 

(Молода). Як ви догадались? (Вона зварена цілою, швидко розварилась). А 

що ще вам може це підказати? (На тарілці лежить порізана редиска і 

квашений огірок. Редиска достигає у травні -червні, а огірків свіжих ще 

немає). Чому це квашений огірок? (Колір жовтувато-зелений). Опишіть 

редиску. (Темно-рожева редиска із яскраво-зеленими листочками. Кружальця 

білосніжні з рожевим бережком, подібні на квіточку чи зірочку).   

 - А що знаходиться у глечику, як ви думаєте? (Напевно, молоко).  

 - Чи подобається вам глечик? Чому? (Він розписаний червоними квітами, 

зеленим листям та виноградом).        

 - А в чашці з дерев'яною ложкою що знаходяться? (Мабуть сметана). 

 - Що надає урочистості цьому простому сніданку? (Букет півонії у 

скляному слоїку). 

                                           Хвилинка настрою 

- Запитайте у сусіда, які квіти він хоче отримати у подарунок. Подаруйте 

йому уявний букет. Опишіть свій подарунок. 

Методи та прийоми, які використовують при перших бесідах, щоб 

уточнювати уявлення дітей про портрет та автопортрет: 

Пояснення. Широко використовується при перших бесідах, щоб 

уточнювати уявлення дітей про портрет та автопортрет. Наприклад. 

 Сьогодні на уроці ми поведемо мову про зображення образу людини у 

різних видах образотворчого мистецтва. 

Жанр, присвячений зображенню людини або групи людей, називається 

портретом. Намалювати портрет — не єдине й далеко не головне завдання 

художника. Автор картин має також передати внутрішній світ, душевний 
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стан людини, становище в суспільстві. І найголовніше — портретист повинен 

виразити своє особисте ставлення до людини, яку зображує. Художник має 

право на власний погляд, навіть якщо людина, яка позує, уявляє себе інакше. 

Мистецтво портрета зародилося кілька тисяч років тому. Найдавніші зі 

збережених творів цього жанру — гігантські скульптурні зображення 

давньоєгипетських правителів — фараонів, висічені з каменю. Тисячі рабів 

трудилися над їхнім виготовленням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жанр скульптурного портрету досяг досконалості в Давній Греції, де 

дуже високо цінували людську особистість. Моделями для скульпторів були 

поети, політики, які мали заслуги перед державою. Тому художник, 

зображуючи конкретну людину, разом із тим створював й образ ідеального 

громадянина. 

 У Давньому Римі скульптори також зображували у своїх роботах 

вельможних городян. Зі скульптур ми можемо довідатися про те, як люди 

одягалися, які зачіски й прикраси носили. 
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 У живописі портрет з'явився лише 400 років тому. Тоді почали 

розрізняти парадний і камерний портрет. 

 Парадний портрет зображує людину у святковий момент її життя. Про 

це красномовно говорить весь її вигляд: пишний одяг з відзнаками й 

прикрасами, гордовита постава. 

Парадний портрет 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Яна Кучеєва «Дівчина біля вікна»                              М.Хмелько «Богдан Хмельницький» 

 Повна протилежність парадному — камерний портрет. Сама назва 

говорить про те, що він призначений не для парадних залів, а для невеликих 

кімнат (слово «камера» в перекладі з латинської означає «кімната»). 

Камерний портрет знайомить нас із внутрішнім світом часто невідомої 

людини. Поза моделі невимушена. Створюється враження, що людина й не 

підозрює, що її малюють. 
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Камерний портрет 

                          Крамський І.М.                                                     Крамський І.М. 

 Існує й такий різновид, як автопортрет. Автопортретом називається 

зображення художником самого себе. Він дозволяє нам поглянути на людину 

її ж очима. Малюючи автопортрет, художник ніколи не хитрує, не лестить 

собі.             

  Подібність — необхідна умова у портрета. Погляньте навколо себе. Ви 

не побачите двох однакових людей. Навіть близнюки чимось відрізняються 

один від одного.           

  Очі, ніс, рот, вуха за зовнішньої подібності мають різні форми. І 

розташовуються вони на обличчях по-різному. Художник повинен побачити 

ці особливості, які називаються рисами або характером обличчя. 

Майстри епохи Відродження, які багато сил витратили на вивчення людини, 

її фізичної будови, створили канон (зразок) обличчя й тіла. Використовуючи 

канон, можна легко намалювати обличчя. Але необхідно передавати 

неповторні риси моделі. 
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 Розгляньте очі один одного. Вони різні за формою, кольором: вузькі, 

примружені, розкосі, мигдалеподібні, маленькі, великі, карі, блакитні, зелені. 

Також різноманітною є форма носів: кирпатий, з горбочком, прямий, 

цибулинкою, картоплиною, п'ятачком. Вуха дуже складні за формою, і в 

кожної людини форма вух різна. Рот на малюнку — це нерівна, проте гарна 

лінія, зверху і знизу позначена губами. 

 Гра – завдання. Роздивіться представлені малюнки і скажіть, які з них 

передають емоційний стан людини (радість, смуток, жаль, біль, подив, 

вдумливість тощо), і яким чином ви це зрозуміли?                                         

 Порівняння. Цей прийом підвищує розумову активність дітей, сприяє 

розвитку розумових дій: аналіз, синтез, висновки.    

 Наприклад: порівнюючи між собою такі картини, як Мурашко О. 

«Дівчина в червоному капелюсі» та Дега Е. «Балерина», діти виділяють одну 

 



 

55 

 

 загальну деталь (на всіх картинах зображено людину) та самостійно повинні 

зробити висновок: портретом називається картина, на якій зображено людину 

(людей). 

 Акцентування деталей. Цей прийом полягає в тому, що під час 

сприймання портрета закривається все зображення папером, відкритими 

залишаються лише очі, або руки, інші деталі портрета. Такий прийом 

розкриває виразність однієї частини портрета, зосереджує увагу саме на ній, 

посилює сприйняття дитини й допомагає встановити взаємозв’язок між 

частиною й цілим у портреті. Використання цього прийому активізує 

мовлення дітей. 

 Гра «Дослідники» 

 Гра «Добери прикметники» 

                Кульчицька О. «Автопортрет» 
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 Метод викликання адекватних емоцій. Цей метод застосовують для 

того, щоб викликати в дітей почуття, емоції, настрій, адекватний стан 

зображеного образу. Необхідна безпосередня участь емоцій. Мовою 

мистецтва пізнати – це відчути. Саме К. С. Станіславський відзначив, що 

справжнього мистецтва без переживань немає.  

Наприклад: під час розгляду картини В. Тропініна «Дівчина з лялькою»  

 

- Який у тебе настрій буває, коли тебе обіймає матуся?  

-А які в матусі руки? 

- А як зображено дівчинку, яка обіймає ляльку? 

- Які в неї руки?  
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 Перш за все слід урахувати зв'язок майбутнього сприймання з 

попереднім досвідом дітей. Можливість згадати подібну ситуацію, згадати 

коли, за яких умов у дітей був такий настрій, вчитель може встановити 

зв'язок із досвідом, який уже є в дитини, який дає можливість із допомогою 

живопису встановити раніше бачене та пережите. 

 У цьому випадку вчитель зможе викликати в дітей емоційний відгук і 

діти почнуть активно розповідати про зміст картини та про характер 

зображеного героя. 

 Тактильно-чуттєвий метод. Цей метод полягає в тому, що в процесі 

сприйняття портрета вчитель торкається дитини руками (гладить, обіймає), 

повторює рухи рук, зображені на картині. 

 Мета цього методу – викликати почуття дітей, пережити адекватний 

стан зображеного образу, відчути любов до себе іншої людини. Цей метод 

ефективний і впливає на емоційний стан дітей, викликає відповідні реакції, 

особливо в сором’язливих дітей, але за умови, якщо між дітьми та вчителем є 

взаємна щирість, визнання, симпатія, повага одне до одного. 

 Метод музичного супроводу. Під час розгляду портрета звучить 

музика, характер, настрій якої співзвучний із настроєм картини, тобто йде 

вплив одночасно на зоровий та слуховий аналізатор. Це у свою чергу 

полегшує процес сприйняття, робить його більш глибоким, витонченим. 

 В. О. Сухомлинський писав: «Музика, мелодія, краса музичних звуків 

– важливий засіб морального та розумового виховання людини, джерело 

благородства серця та чистоти душі… Мелодія – це мова людських 

почуттів…».  

 Ігрові прийоми. Саме вони зосереджують увагу дітей на сприйнятті 

необхідної частини портрета, активізують розумову діяльність дітей, 

створюють інтерес до творів, формують позитивне ставлення до жанру 

портрет. 

Діти із задоволенням приймають такі ігрові елементи: 
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- загадай що-небудь про руку, очі, одяг, колір, людину, а ми відгадаємо; 

- відгадай, до якого портрета підходить ця музика; 

- придумай свою назву портретові; 

- хто краще передасть у русі положення тіла (руки, голови) зображеного 

образу; 

- відкриємо «таємницю» людини, яку сховав від нас художник. 

Портрет учить дітей розуміти духовний світ іншої людини, бережно до 

неї ставитися. 

 Методика складання розповіді за картиною  

 І.Виділення об’єктів, зображених на картині  

Мета: навчити дітей називати всі зображені об’єкти на картині; розвивати 

розумові дії дроблення, моделювання, групування. 

1. Складання розповіді за картиною починається з виділення зображених 

на ній об’єктів:  

 максимально детально з виділенням всіх об’єктів та їх деталей;  

 детально з виділенням основних і другорядних об’єктів без деталізації;  

 недетально з виділенням тільки основних об’єктів. 

 2. Моделювання названих на картині об’єктів робиться за допомогою 

схем, кольорових позначок, букв, картинок тощо. Моделі об’єктів, 

виділених на картині, розташовують на дошці або на аркуші паперу так, 

щоб загальна композиція картини зберігалася. 

 3. Групування об’єктів відбувається за родовими або видовими ознаками: 

функціями, формою, кольором, місцезнаходженням, станом, відношенням до 

живої або неживої природи та ін.  

Алгоритм розумових дій  

 1. Перерахувати об’єкти на картині (у тому числі їх частин). 

 2. Моделювання об’єктів. 

 3. Групування за певною ознакою. 

 4. Узагальнення перерахованих об’єктів 
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Васнецов В. «Килим-літак» 

-     Назвіть всі об’єкти на картині.  Давайте пограємо у гру «Підзорна 

труба» ( «Бінокль», «Телескоп»).Потрібно навести око підзорної труби на 

один об’єкт і назвати його. 

- Кого ви бачите?  

- Що ви бачите? 

- Пограємо у гру «Аукціон». («Полювання за частинами», «Хто 

найуважніший?» та ін.) 

- Створимо модель картини.  

- Пограємо у гру «Знайди друзів». ( Згрупувати об’єкти за певною ознакою). 

(Створена класифікаційна група фіксується узагальнюючим словом.) 

 ІІ. Встановлення взаємозв’язків між об’єктами на картині 

 Мета: вправляти учнів в умінні встановлювати й пояснювати взаємозв’язки 

між об’єктами на фізичному, емоційному, генетичному рівнях.  

 Для складання обдуманої розповіді потрібно навчити учнів 

встановлювати різні взаємозв’язки між об’єктами, які зображені на картині. З 

цією метою по черзі вибирають пари предметів (схематично зображених на 

моделі картини) і пояснюють їх можливі взаємодії на рівні:  
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 фізичного зв’язку (ростуть на..., літають над..., сховався під..); 

 на рівні емоційною зв’язку (подобається — не подобається, 

піклується, не любить та ін.);  

 на рівні родинного зв’язку (брат — сестра, мати — діти та ін.) 

- Продовжимо працювати над картиною. Пограємо у гру «Нишпорки» 

(«Шерлок Холмс розслідує»,«Детективи») 

- До нас прийшов Чарівник «Об’єднайко», який лініями з’єднав на моделі 

картини два об’єкти. Чарівник просить вас розгадати, чому він це зробив. 

Гра «Шкідливо і корисно для здоров’я»  

«Шукаю друзів», «Шукаю ворогів»  

- Знайдіть об’єкти, які пов’язані між собою на позитивному й негативному 

рівні. 

ІІІ. Опис на основі можливого сприйняття об’єктів різними органами 

чуттів 

Мета: учити дітей складати тексти-описи на основі можливого сприйняття 

картини різними органами чуттів. 

 Дослідження за допомогою органів слуху та нюху дозволяють дітям 

уявити звуки та запахи об’єктів як зображених на картині, так і уявних. Ці 

ознаки можуть мати протилежні значення:  

• приємні — неприємні,  

• корисні — небезпечні, різкі — слабкі,  

• змішані — однорідні та ін.  

 За допомогою органу смаку можна визначити на картині об’єкти, які 

мають смакові якості.  

 Органи дотику (руки) дають тактильні відчуття про матеріал, 

вологість, температуру, форму, кількість, частини.  

 Органи зору дають уявлення про зоровий образ об’єкта, уточнюють 

по- передні ознаки — про просторове розміщення предмета, розмір, колір. До 
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розповіді вводяться можливі діалоги між об’єктами та їх внутрішні думки, 

оціночні судження від імені героїв картини.  

 Алгоритм розумових дій  

1. Сприйняття картини шляхом використання ігрового прийому «Входження 

в картину».  

2. Вибір чарівника (певного органу чуттів), який допомагає подорожувати 

картиною.  

3. Складання мовленнєвої замальовки на основі отриманих відчуттів. 

Продовжимо працювати над картиною. 

- Які ви знаєте органи чуттів і які їхні можливості? 

- До нас завітали  чарівники. Вони пропонують вам пограти в ігри: «Я 

нюхаю», «Я слухаю», «Я відчуваю на дотик»,«Я відчуваю на смак» 

- Що на картині можна «понюхати»?  

- Які звуки можна почути?  

- Що можна відчути на дотик?  

- Що можна відчути на смак? 

- Складіть текст-опис. 

IV.Складання загадок і метафор за змістом картини  

Мета: вправляти учнів в умінні складати загадки про об’єкти картини, 

використовуючи відомі моделі.  

 Для складання загадок про будь-які об’єкти картини необхідно 

з’ясувати обрані для їхньої характеристики ознаки, властивості (дії, колір, 

форму, розмір, частини, специфічні характеристики, тощо) та взаємозв’язки. 

Працюємо над картиною 

- Сьогодні ми всі з вами будемо письменниками і поетами. Працюємо у 

групах. (До дібраних першого дня об’єктів). 

1група . Складаємо загадки. 

2 група. Порівняння. 

3група. Метафори. 
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 4група. Вірші 

V. Перетворення об’єктів у часі 

 Мета: навчити дітей розумових операцій перетворення обраного 

об’єкта в часі; учити складати розповіді про конкретний об’єкт з точки зору 

його минулого та майбутнього, використовувати словесні звороти, які 

характеризують часові відрізки.        

  Картина розглядається як «мить, яка зупинилася». Вчити дітей 

складати розповіді про конкретний об’єкт необхідно розпочинати з 

визначення пори року, частини доби, що зображені на картині. Вибраний 

об’єкт уявно розглядається в рамках минулого і майбутнього. Об’єкти 

рослинного світу описують у рамках вивчення пір року. Об’єкти тваринного 

світу, у тому числі й люди, розглядаються в рамках доби. Об’єкти, які 

зроблені руками людини,— з моменту появи і до вторинного використання. 

Діти складають розповідь-фантазію за зразком: об’єкт та його зміни в часі. 

Працюємо над картиною 

- Сьогодні ми всі з вами поговоримо про ліхтар. 

- Хто бачив ліхтар? Опишіть його.  

- Розгляньте ліхтарі. Хто їх робив? 

- Для чого їх виготовили? 

- Чи корисна це річ?  

- Який вплив ліхтаря на здоров’я? 
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 Здійснимо переміщення в часі «Машиною часу». Мандруємо у минуле. 

- Чи схожий ліхтар, який тримає Іван-царевич, на ліхтарі, які ви бачили? 

- Розкажіть чим ліхтар був для Івана-царевича у минулому. 

- Мандруємо у майбутнє. 

- Як ви думаєте, що з ліхтарем буде в майбутньому (в далекому чи 

близькому). 

1група.Скласти розповідь-фантазію про минуле об’єкта.  

 Назвати розповідь (дати заголовок). 

2група. Скласти розповідь-фантазію про майбутнє об’єкта.  

 Назвати розповідь (дати заголовок). 

V І.Складання розповідей з різних точок зору  

Мета: вправляти дітей в умінні перетворюватися, змінювати свій настрій у 

часі, складати творчі розповіді від імені першої особи; узагальнити знання 

учнів про ознаки прояву різних емоційних станів та причини їх змін.  

 Щоб навчити дітей складати творчі розповіді від імені першої особи, 

по- трібно уточнити знання дітей:  

 про різні емоційні стани і настрої:  

сумний — веселий 

 здоровий — хворий  

голодний — ситий  

спокійний — знервований... 

 про різні риси характеру: 

 добрий — злий  

лінивий — працьовитий  

чемний — грубий  

розумний — дурний... 

 про ознаки проявів цих емоційних станів:  

веселий (посміхається, йому все приносить радість, сміється...); 

 сумний (його все засмучує, плаксивий, багато скаржиться...);  
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хворий (роздратований, вимагає до себе підвищеної уваги, скаржиться на 

здоров’я, бурчить...); 

 добрий (все любить, допомагає, піклується, співчуває...)  

 про різні засоби інтонаційної виразності мовлення і правила їх 

застосування: темп мовлення, сила голосу, тембр.  

 Потім необхідно взяти на себе роль одного з об’єктів та описати його 

емоційний стан або характер. Це може бути будь-який об’єкт (головний чи 

другорядний персонаж картини, предмет або об’єкт живої — неживої при- 

роди). Від імені обраного героя дається опис навколишнього і подій, зобра- 

жених на картині. Емоційний стан героя підкреслюється вигуками, мімікою, 

жестами та іншими засобами інтонаційної виразності мовлення. 

 Алгоритм розумових дій  

1. Обрати один із об’єктів картини.  

2. Визначити його емоційний стан, настрій чи виділити рису характеру. 

3. Увійти в образ героя.  

4. Описати зображене на картині від імені «Я — образу» з точки зору 

обраного об’єкта з певною емоційною характеристикою.  

5. Розв’язати проблемну ситуацію та змінити емоційний стан героя в бік 

рівноваги.  

Працюємо над картиною 

- Сьогодні ми будемо акторами і спробуємо себе у ролі Івана 

царевича, але спочатку пограємо в ігри. 

Гра «Навпаки» (вчитель називає рису характеру, а діти добирають 

антоніми);  

Гра «Клоуни» (показати діями та мімікою зміни свого емоційного стану); 

Гра «Чарівні перетворення» (перетворитися на будь-який об’єкт у про-

блемній ситуації, описати свій емоційний і фізичний стан з використанням 

вигуків та інших засобів виразності мовлення). 

Ми – актори. 
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Описати зображене на картині від імені Івана - царевича. 

- Що необхідно для того, щоб ти став веселим? 

VІІ.Смислова характеристика картини  

Мета: навчити дітей пояснювати смисл змісту картини; вправляти в умінні 

складати тексти-міркування на основі осмислення зображеного на картині. 

Для ефективного осмислення змісту картини необхідно використовувати 

різні прислів’я та приказки. Діти вчаться «прив’язувати» багатозначність 

прислів’їв та приказок до картини. 

 У процесі роботи до однієї картини підбираються різні прислів’я, 

приказки, крилаті вислови. У кінці обговорення відбираються найвлучніші з 

них. На основі цього будується текст-міркування і робляться висновки та 

виводяться життєві правила.  

Алгоритм розумових дій  

1. Підбір прислів’їв, приказок, крилатих висловів.  

2. Вивести мораль чи пояснити зміст картини крізь призму одного з обраних 

прислів’їв чи приказки.  

3. Пояснити причини, чому цим прислів’ям, крилатим висловом чи 

приказкою можна назвати картину.        

   VІІІ.Написання твору за змістом картини  

           Твір – опис за картиною І. Левітана «Золота осінь»  

  Мета. Вчити учнів говорити красиво, тобто розвивати мовні навички, 

точно підбирати слова, порівняння, ознаки до предметів, удосконалювати 

вміння зв'язно й послідовно викладати думки; формувати вміння писати 

твори-описи за картиною; розвивати уявлення, увагу, спостережливість, 

логічне мислення; виховувати любов до природи, до живопису, спостерігати 

вплив творів мистецтва на здоров’я та емоційний стан.    

  Обладнання. Репродукція картини І.Левітана "Золота осінь"; 

грамзапис"Жовтень" з "Пір року" П.І.Чайковського; осінні листочки; малюнки 

учнів про осінь. 
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I . Організаційний момент                                           

II. Актуалізація опорних знань 

  1. Загадка про осінь                                                                                                                    

Коли з дерев всі листочки злітають,                                                                                                                                                          

Коли вже на південь птахи відлітають,                                                                                                                              

Коли небо сіре, холодний дощ ллється,                                                                                                                                      

Оця пора року як зветься? (Осінь)         

  2. Вчитель                           

 - Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми вирушаємо в подорож у світ 

прекра- сного, у світ природи. А допоможе нам у цьому мистецтво: музика, 

поезія, жи- вопис.          

 - Музику створює композитор, красу форм і кольорів відтворює живо- 

писець, картини малює художник. Про все це можна розповісти художніми 

засобами та поетичними словами.        

 3.Вірші про осінь 

Ще недавно в небі синім                                                                          

Пролітали журавлі,                                                                                             

А сьогодні в безгомінні                                                                       

Ходить осінь по землі.                                                                   

Від краю і до краю,                                                                            

Від двора і до двора                                                                             

Золотого урожаю                                                                                          

Знов до нас прийшла пора.       

О.Бродський  

 Осінь, лист жовтіє,                                                                                      

З неба часом дощик сіє.                                                          

Червонясте, золотисте                                                                      

Опадає з кленів листя. 
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2.Бесіда про осінь 

— Коли до нас приходить осінь за календарем? 

— Назвіть осінні місяці. 

— Яка буває осінь? 

— А звідки в осені стільки золота? 

Легенда 

 За народним переказом Осінь — старша дочка Сонця. Вона останньою 

залишила батьківський дім і стала на Землі четвертою порою року. Посилаючи 

Осінь на Землю, Сонце сказало їй:         

— Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою і 

люди полюблять тебе.          

   І осінь, як ви бачите, виконує наказ Сонця і кожного року дарує нам 

щедрі дарунки полів і садів, і чарує нас своїм осіннім золотом. 

5. Прослуховування грамзапису "Жовтень"з "Пір року"П. І. Чайковського. 

— Які картини викликала музика у вашій уяві? 

— Що ви хотіли б зараз робити? (Слухати, як шурхотить листя під ногами; 

як шепоче листя на деревах; дивитися, як листя кружляє та падає і т.д.) 

— Які почуття викликала у вас почута мелодія? (Спочатку спокій, радість, бо 

ще тепло, потім смуток.) 

III. Оголошення теми і мети уроку.      

 — Золота осінь — це незвичайна пора. По-різному її сприймають 

люди. Багато віршів, пісень, музики складено про осінь. Краса осінньої 

природи надихає також художників.       

  На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з репродукцією картини     

І. Левітана "Золота осінь" і напишемо твір-опис за цією картиною.  

 IV. Розвиток мовних умінь.         

  1. Вступне слово вчителя.       
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 — Художник Ісак Ілліч Левітан за все своє життя створив дуже багато 

красивих і цікавих творів живопису, в тому числі картин, в яких відтворена 

краса осінньої природи. Одним із кращих полотен є "Золота осінь". Ось 

репродукція цієї картини.         

 2. Бесіда з учнями.         

 - Яка різниця між репродукцією і справжньою картиною-оригіналом? 

 - Який період осені зобразив художник?      

 - Чому ви так вважаєте?        

 - Який місяць? Чому?         

 - Який стан осінньої природи передав художник на картині? (Спокій.) 

 - Які кольори використав художник?      

 - Яких кольорів більше — теплих чи холодних?    

 - Які барви головні?         

 - Які рослини чимось виділяються?       

 - Яке небо? Вода в річці? Погода?       

 - Який настрій викликає у вас картина?      

  3. Підготовча робота до написання твору.     

 - Ви послухали і подивились, як поети, художники, композитори 

змальовують осінь, а тепер прийшла і ваша черга. В ролі кого ви будете? 

(Письменників.)           

 - Який буде у нас вид твору? (Твір-опис.)      

 - З яких частин він повинен складатись? (Зачин, основна частина, 

кінцівка.)            

  4. Словникова робота.Технологія «Два-чотири-всі разом» 

 Дібрати ознаки та  порівняння: (спочатку діти обговорюють 

завдання  в парах, потім четвіркою, а потім всі разом закінчують роботу, 

вчитель записує на дошці)        

 а) Ознаки.           

 Осінь: золотокоса, яскраво-золота, казкова, чарівна, барвиста, сумна, 
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темнобарвна, чепурна, урочиста, святкова, щедра, багата, красива, добра, 

багряна.          

 Погода: тиха, суха, тепла, привітна, прохолодна, спокійна.  

 Небо: синє, блакитне, ласкаве, чисте, кришталево-прозоре, сіре, 

безхмарне, хмарне.         

 Сонце: привітне, тепле, сумне.      

 Дерева: золотисті, різнобарвні, святкові, задумані, позолочені, 

святково вбрані.          

 Листочки: золоті, пурпурні, коричневі, ясно-червоні, жовті, багряні, 

зелені.            

 Вода в річці: холодна, чиста, прозора, кришталева, синя, глибока, 

голуба. 

б) Дії.                

 Намалював, описав, розфарбував, зобразив, змалював, передав пензлем. 

 в) Порівняння. 

Хмарки, як білі вітрила;  

 сонечко, наче веселе маля, привітно всміхається; 

 берізки вбралися, мов дівчата; 

 золоте листячко, наче монетки;  

 листочки в осики розрум 'янились;  

 листя, немов барвиста карусель; 

 листочки схожі на яскравих метеликів; 

 листопад, немов золотий дощ; 

 "Золоті метелики з дерева летять, 

 Крильцями своїми сумно шарудять ". 

 Осінь — чарівниця, красуня, художниця, працьовита господиня. 
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г) Орфографічна підготовка. Запис на дошці "важких слів". 

Різнобарвні, непомітно, доторкнулася, прикрасила, галявина, багряний. 

V. Фізкультхвилинка.  Танок "Листочок золотий".  

VI. Самостійна робота учнів.             

 1. Усний опис картини (2-3 учні.)            

 2. Запис у зошиті.             

 3. Перевірка написаного.            

 VII. Підсумок уроку. 

— Що сподобалось на уроці? 

— Який настрій викликала картина І.Левітана "Золота осінь"? Чим 

сподобалась?            

— Ми сьогодні говорили про осінь, слухали поезію, музику, милувалися 

осіннім пейзажем. Ви прагнули передати свої враження, всі знання з теми 

"Осінь". Вчилися усно складати твір-опис за картиною, правильно вживати 

 слова і вислови, спостерігали, як впливають твори мистецтва на наше 

здоров’я, почуття.  — Хотілося б, щоб ви завжди були уважні до 

природи, розповідали про спостереження, намагалися передати у словах 

власні почуття.            

Словничок.            

  Пейзаж — загальний вигляд якоїсь місцевості, картина природи, 

краєвид, ландшафт.          

  Репродукція — відбиток, копія; фотографічне або поліграфічне 

відтворення зображень творів живопису.       

  Народні прислів’я і приказки.       

 - Навесні дощ із хмарки, а восени із чистого неба.    

 - Осінь то плаче, то сміється.        

 - Восени за одну годину і сніг, і дощ.      

 - Не чекай від осені сонця.        

 - Як листя жовтіє, то поле смутніє. 
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 Естетична оцінка графічного твору 
 

1. Назва та автор картини.                   

2. Що зображено на картині? 

3. Опис місця дії (де відбувається : інтер’єр, пейзаж, подвір’я, тощо ).  

4. Визначення головного героя ( явища, події, предмета, його емоційного 

стану або інших якостей). 

5. Визначення другорядних персонажів, їх роль у творі. 

6.Аналіз композиційного рішення (наявність композиційного центру, 

розміщення деталей, їх підпорядкування , виділення планів, тощо ). 

7. Відповідність реальності, наявність контрастів. 

8. Яку роль в картині відіграє світло?   

9. Чи передається різноманітність фактур зображених поверхонь.   

10. Лаконічність та символічність зображення. 

11. Визначення художньої техніки виконання . 

12. Констатація образності твору, виявлення художнього образу.            

13. Аналіз загального настрою твору (чим хотів поділитися з нами художник, 

які почуття передати).              

14.Висловлення особистого враження від твору                                                                             

                              Графіка Умберто Боччоні «Лебеді» 
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Естетична оцінка предметів декоративно-

прикладного мистецтва 
 Аналізуючи предмети декоративно-прикладного мистецтва, слід 

пам'ятати, що вони в першу чергу відігравали в житті людини прикладну 

роль і далеко не завжди несуть в собі естетичну функцію.  

 1. Для чого даний предмет призначений? 

 2. Які його розміри? 

 3. Як розташовується декор предмета? Де розміщуються зони фігуративних і 

орнаментальних прикрас?  

 4. Які типи орнаментів використовуються? На яких частинах предмета вони 

розташовуються? 

 6. Як будується зображення? Чи можна сказати, що тут використовуються 

прийоми вільної композиції або використовується принцип ритму? 

 7. Як зображуються фігури? Вони рухливі, застиглі, стилізовані? 

 8. Як передаються деталі фігур? Вони виглядають більш природно чи 

орнаментально? Які прийоми використовуються для передачі фігур? 

 9. Які основні і додаткові кольори використовуються в побудові орнаментів і 

фігур? Який тон самої основи (глини, тканини, дерева)?  Як це впливає на 

характер зображення - робить його більш орнаментальним або, навпаки, 

більш природним? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Приймаченко М.  “Соняшник життя”                    Ф.Панко. Панно «Павичі» 
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Естетична оцінка живописного твору 

Для того щоб абстрагуватися від сюжетно-побутового сприйняття, 

згадайте, що картина - не вікно у світ, а площина, на якій мальовничими 

засобами може бути створена ілюзія простору. Тому спочатку важливо 

проаналізувати базові параметри твору. 

1.  Назва та автор картини. 

2.  Розмір картини (монументальний, станковий, мініатюрний)? 

3.  Формат картини: витягнутий по горизонталі або вертикалі 

прямокутник (можливо, з округленим завершенням), квадрат і т.д. 

4.  Чи є в картині сюжет? Що зображено на картині?  

5.  В якому середовищі розташовуються зображені персонажі, предмети? 

Опис місця дії  (де відбувається : інтер’єр, пейзаж, подвір’я, тощо ). 

6.  Визначення головного героя ( явища, події, предмета, його емоційного 

стану або інших якостей). 

7.  Визначення другорядних персонажів, їх роль у творі. 

8.  Аналіз композиційного рішення (наявність композиційного центру, 

розміщення деталей, їх підпорядкування , виділення планів, тощо ). 

9.  Чи можна назвати композицію врівноваженою, статичною, або 

динамічною? Якщо присутній рух, як він спрямований? 

10.  На підставі аналізу зображення зробіть висновок про жанр (портрет, 

пейзаж, натюрморт, оголена натура, побутової, міфологічний, 

релігійний, історичний, анімалістичний). 

11.  Оцінка колірного вирішення. 

12. В якій техніці і на якій основі (дерево, полотно і т.д.) виконана картина?  

13.  В якому мистецькому стилі написана картина? 

14.  Відповідність реальності. 

15.Аналіз загального настрою твору (чим хотів поділитися з нами 

художник, які почуття передати). 

16. Висловлення особистого враження від твору. 
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Живописний твір 
Софія Караффа-Корбут . Ілюстрації до твору Л. Українки “Лісова пісня” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естетична оцінка твору архітектури 
 При аналізі творів архітектури необхідно враховувати особливості 

архітектури як виду мистецтва. Архітектура - це вид мистецтва, виявленого в 

художньому характері споруди. Тому аналізу повинні підлягати вигляд, 

масштаб, форми споруди. 

 1. Назва та автор споруди. 

2. Коли зведена споруда (рік, століття). 

3. В якому місці знаходиться. 

4. Якими засобами архітектор виділяє головне? Охарактеризуйте основні 

художні засоби і прийоми створення архітектурного образу (симетрія, ритм, 

пропорції,   колірне рішення,  масштаб). 

5. Як емоційному враженню від твору допомагають його масштаб, формат, 

горизонтальне, вертикальне або діагональне розташування частин, 

використання певних архітектурних форм, розподіл світла в архітектурній  

пам'ятці? 
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6. Визначте приналежність даного твору до культурно-історичної епохи, 

художньому стилю, напрямку. 

7. Охарактеризуйте приналежність даного об'єкта до певного виду 

архітектури: об'ємні споруди (громадські: житлова, промислова), 

ландшафтна (садово-паркова чи малих форм), містобудівна. 

8. Чи носять  символічний характер композиція твору та її основні елементи: 

купол, арка, склепіння, стіна, вежа, штиль? 

9. За допомогою яких прийомів і засобів виражені ідеї автора в даному творі? 

10. Яке враження справляє твір? Що бачить відвідувач, стоячи перед 

фасадом? 

11. Що, на вашу думку, хотів передати автор твору? 

12. Який зв'язок між зовнішнім і внутрішнім виглядом даного архітектурної 

споруди? Гармонійно воно вписано в навколишнє середовище? 

13. Яке втілення, на вашу думку, знайшла в цьому творі формула Вітрувія: 

користь, міцність, краса? 

14. Використано чи інші види мистецтва в оформленні зовнішності даного 

архітектурного об'єкта? Які? Чи виправданий, на вашу думку, вибір автора? 

                                             Архітектура                                 

            Луцький Верхній замок                         Кам’янець-Подільська фортеця 
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Естетична оцінка твору скульптури 
 При аналізі творів скульптури необхідно враховувати власні параметри 

скульптури як виду мистецтва. Скульптура - це вид мистецтва, в якому 

реальний тривимірний обсяг(зображення) взаємодіє з навколишнім його 

тривимірним простором. Тому аналізу повинні піддатися обсяг, простір і те, 

як вони взаємодіють. 

1.Назва та автор твору. 

2.Час створення. Місце знаходження. 

3.Яке враження справляє твір? Який настрій намагається передати автор? 

4.За допомогою яких прийомів і засобів виражені ідеї автора в даному творі? 

5.Який розмір скульптури? Розмір скульптури (монументальна, станкова, 

мініатюрна) впливає на неї взаємодія з простором. 

6.До якого жанру належить ця скульптура? Для чого вона призначалася? 

7.Охарактеризуйте матеріал оригіналу, використаний автором, його 

особливості. Які особливості скульптури продиктовані її матеріалом (чому 

для цього твору був обраний саме цей матеріал)? Чи можна уявити цей  же 

твір з інших матеріалів?  

8.Яка фактура скульптурної поверхні? Однорідна чи різна в різних частинах? 

Гладка або «ескізна» видно сліди дотику інструментів, натуроподібна, 

умовна. 

9.Як допомагають емоційному враженню від твору його масштаб, формат, 

горизонтальне, вертикальне або діагональне розташування частин? 

10.Якими засобами скульптор виділяє головне? 

11.Як у творі скомпоновані предмети (предметна композиція)?   

12.В якому просторі розташовується твір (у храмі, на площі, в будинку і 

т.д.)? На яку точку сприйняття було розраховане (здаля, знизу, у районі)? Чи 

є частиною архітектурного або скульптурного ансамблю або це самостійний 

твір?                               

13.У чому  сенс назви, як ви думаєте? Як вона співвідноситься з сюжетом. 
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15.Які світоглядні позиції, по-вашому, хотів передати людям автор твору? 

16.Як Ви вважаєте, чому скульптуру краще розглядати безпосередньо, а не на 

фотографіях або репродукціях? Аргументуйте свою відповідь. 

                                               Скульптура 

       Крук Г. “Бандурист”                       Монумент Незалежності м. Київ                                                                      

 

  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                Батьківщина-Мати  м. Черкаси 
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Приклади естетичної оцінки творів мистецтва 
Естетична оцінка живописного твору                               

К.Білокур «Мальви за вікном» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ви бачите перед собою прекрасне творіння рук людських. Скільки 

почуттів вклала художниця в полотно, наче не руками малювала, а серцем. 

Дивишся на репродукцію картини «Квіти за тином» (1953 р.) і відчуваєш, 

наче сам стоїш тут, між цими квітами, і не можеш намилуватися цією 

красою. Так хочеться нахилитися і відчути запах кожної квітки, 

доторкнутися рукою. Їх тут видимо-невидимо.  
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- А погляньте, які квіти тут є? (Лілеї, півники, чорнобривці, мальви, 

троянди, нагідки, волошки, жоржини, кручені паничі, ромашки, 

красоля.) 

Вдалині, зліва квіти, які звуться мальвами, ростуть біля хатів, тину, 

край дороги. Зовсім невибагливі. А які ж вони гарні, які ніжні!   

  Подарувала їм природа світло-рожевий колір, загорнула в м'яке світле 

листячко. Стоять мальви закутані в туманець, і цим підкреслила художниця 

їхню ніжність. 

– Які квіти є попереду мальв? (Тюльпанчики, темно-бузкові півники, 

жовтогарячі лілеї.) 

 Так багато вмістила художниця квітів на такому невеличкому полотні, 

що ми навіть не можемо всіх перелічити. 

 На передньому плані тин, що дає змогу глядачеві нібито підійти зовсім 

близько до квіткового раю й уважно роздивитися кожну рослину окремо. За 

тином справжня симфонія різноманітних квітів. Художниця навмисне 

зобразила їх водночас, щоб показати всю красу рідної землі і передати свою 

велику любов до неї. 

 Справжнім дивом здається зображене на цій картині розмаїття 

городніх та польових квітів, омитих вранішньою росою, вигрітих ласкавим 

сонечком. Це ще невеличкий шматочок мальовничої української землі, де 

росла талановита художниця. 

– Що найбільше привернуло вашу увагу? 

— Що вас найбільше вразило і цій репродукції? 

— Які почуття пробуджуються у вас, коли ви вдивляєтеся в 

репродукцію цієї картини? 

 Майстер пейзажів і натюрмортів Матвій Донцов так оцінив мистецьку 

витонченість Катерини Білокур: «Її обриси такі прекрасні, а барви такі ніжні, 

що реально відчуваєш поетичність української квітки». Спробуємо і ми 

висловити свої почуття, переживання від творчості і надбання К. Білокур. 
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Естетична оцінка архітектурного твору                               

Андріївська церква м. Київ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрі ївська це рква — барокова церква Св. Андрія у Києві збудована в 

1744—1767 роках (за іншими даними 1749—1754) за проектом архітектора 

Бартоломео Растреллі на Андріївській горі в пам'ять відвідин Києва 

імператрицею Єлизаветою Петрівною, на місці Хрестовоздвиженської 

церкви. Входить до складу Національнoгo заповідника «Софія Київська». 

Характеристика об'єкта 

Висота церкви з хрестом — 46 м (зі стилобатом — 60 м); довжина — 30 м, 

ширина — 23 м. 

 Однокупольний храм з п'ятиглавим завершенням має форму хреста (31,5-

22,7 м), в кутах якого розміщені декоративні вежі на масивних стовпах, що 

відіграють роль своєрідних контрфорсів.  До храму з боку вулиці ведуть 

круті чавунні сходи. Вся маса церкви спирається на двоповерховий будинок-

стилобат з 8 кімнатами на кожному поверсі. Навколо церкви — балюстрада, з 

якої відкривається мальовнича панорама Подолу й Дніпра. 
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Усний журнал «Мистецтво і здоров’я» 
 Мета: формування ключових компетентностей:     

вміння вчитися –самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; 

загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно 

висловлюватися в контексті змісту;        

соціальної – проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та 

потреб інших;                    

громадянської – усвідомлювати свою належність до різних елементів 

природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ; 

предметних компетентностей: дати учням уявлення про мистецтво як 

складову частину загальнолюдської культури, його важливість для здоров'я 

людини; поглибити знання учнів про традиційні свята українців, звичаї, об-

ряди, народні ігри та забави; вчити дітей цінувати та розуміти прекрасне, 

вести здоровий спосіб життя. 

Хід уроку 

Учитель. Сьогодні, діти, у нас незвичайний урок. Ми підіб’ємо підсумки 

роботи над нашим проектом. Ви дуже гарно працювали. А тепер я пропоную 

вам видати журнал «Мистецтво і здоров’я». Сьогодні вам знадобляться 

кмітливість, творчість, активність, працьовитість, гарні знання і домашні 

заготівки. Тож починаємо. 

Учні. Будемо працювати, мистецтво вивчати, про здоров’я дбати.  

                           Стрінка «Здоров’я» 

Учень1 . Хто здоровий — той сміється, 

Все йому в житті вдається. 

Він долає всі вершини, 

Це ж чудово для людини! 

Хто здоровий — той не плаче, 

Жде його в житті удача. 

Він уміє працювати,  

Вчитись і відпочивати. 

Хто здоровий — не сумує, 
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Над загадками мудрує, 

Він сміливо в світ іде                                                                                                 

Й за собою всіх веде. 

Бо здоров’я — це прекрасно,  

Здорово, чудово, ясно! 

І доступні для людини 

Всі дороги і стежини!  

Зрозуміло, всім відомо, 

Що приємно буть здоровим, 

Тільки треба знати, 

Як здоровим стати. 

Учень 2. Від сніданку до зорі 

 Радять дітям лікарі: 

Алкоголю не вживати, 

Цигарок до рук не брати  

І не їсти блекоту, 

Не вживати наркоту. 

Учень 3. Всім вам хочемо сказати:  

Доки ви ще невеличкі, 

Виробляйте добрі звички, 

Щоб здоров’я зберегти  

І щасливими рости. 

Учень 4. Здоров’я — це ранок 

 Зі свіжим повітрям. 

Це сонце, що гріє  

Ласкаво й привітно. 

Це хвилі Дніпра, 

Що нам сили дають. 

Бери це сміливо, 

Мій друже, і в путь. 

Здоров’я — це смак  

Свіжих ягід дозрілих, 

Це спорт, що дає нам  

Наснаги і сили. 

Це сон, що на крилах  

Нам зорі несуть. 

Усе це з собою узять не забудь. 

Ти тільки на цьому шляху пам’ятай: 



 

83 

 

Цурайся цигарки, від чарки тікай, 

І знай, любий друже, — 

В цьому житті, чи стати здоровим,  

Вирішуєш ти! 

Учень 5. Здоров’я бережіть, доки малі, 

І мудрими ідіть по цій землі.  

Хай кожен з вас в житті запам’ятає, 

Що без здоров’я щастя не буває. 

Учень 6. Щоб міцне здоров’я мати, 

Треба правила всі знати! 

Бо гіркий у того вік, 

Кому завжди треба лік. 

Учитель. Правильно помітили поети: хто здоровий — сміється, а не плаче. 

Гарний настрій — це здоров’я. І тільки вам самим вирішувати: бути 

здоровими, чи ні. 

Здорові діти — нація здорова! 

Багата Україна і чудова! 

Тож, діти, ви здоровими ростіть, 

В майбутнє добрими ідіть! 

Мистецтво пізнавайте, 

Його вплив на здоров’я вивчайте.  

Сторінка «Вплив мистецтва на людину» 

- Мистецтво впливає на людину по-різному. Наприклад, живопис 

зображує дійсність у візуальних образах (тобто видимих предметах); 

література – відтворює словом життя та художні образи; музика – це 

мистецтво, що відображає дійсність у художньо-звукових образах. Вона 

може проникати у внутрішній світ людини, викликати неповторні почуття та 

думки, виражати характер і глибину переживань і впливати на настрій. А як 

здогадатися, що уявляв композитор, коли писав музику? Не потрібно 

здогадуватися, аби зрозуміти задум композитора, відчути красу його музики, 

потрібно навчитися слідкувати за розвитком музичної думки; тому 

прослуховування музичних творів потребує особливої уваги. Так само 

потрібно сприймати й інші твори мистецтва, наприклад, живопис.  

  Людину робить людиною вміння любити й відчувати прекрасне. Та 
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людина не народжується з цим відчуттям, вона набуває його протягом життя, 

спостерігаючи прекрасне навколо себе, творячи його власноруч, цінуючи та 

насолоджуючись витворами мистецтва.     

 Мистецтво дає людям можливість насолоджуватись прекрасним.  

  -Які види мистецтв ви знаєте? (Види мистецтв: живопис, скульптура, 

музика, архітектура, танець, література, театр, кіно, прикладне мистецтво. 

 -Які види мистецтв вам подобаються? Чим?     

 - В яких музеях ви були, що бачили? Що вам найбільше запам’яталось?   

Сторінка «Музична» 

- Яку музику потрібно слухати? 

При виборі музики орієнтуйтесь на внутрішні бажання, оскільки у кожної 

людини свої біоритми. Будь-яка гармонійна музика позитивно впливає на 

біоритми.  

 Каліфорнійський вчений Авраам Гольдштейн вважає, що «музикальне 

задоволення» ми одержуємо завдяки звільненню ендорфіну – «гормону 

радості». Використання певної музики допомагає виконувати напружену 

розумову роботу, залишатися розслабленими і сконцентрованими. 

Погляньте, будь ласка, на таблицю 

Напружена розумова робота 

(цит. за Б.Депортер, М.Хенакі) 

Без музики Із відповідною музикою 

Пульс прискорюється, 

підвищується кров’яний тиск 

Пульс сповільнюється, 

кров’яний тиск зменшується 

Мозкові хвилі прискорюються Мозкові хвилі сповільнюються 

М’язи напружуються М’язи розслаблюються 
 

 Розслаблення, яке викликано певною музикою, підтримує здатність і 

готовність розуму до концентрування.За дослідженнями вченого Лозанова, 

найкраще для цієї мети підходить музика в стилі барокко: твори Баха, 

Генделя і Вівальді. Розмір і ритм цих творів синхронізують розум і тіло. 
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 Сприймання музичного матеріалу. 

А зараз спробуємо розслабитись і пропустити крізь себе прекрасну музику 

Йогана Себастьяна Баха «Токата і фуга ре мінор» Спробуйте під час 

прослуховування поєднати свій розум і тіло. 

 Спеціалістами доведено, що від дратівливості,неврозів допомагає 

музика П. Чайковського, Бетховена «Місячна соната», «Симфонія ля-мінор», 

Шопен «Мазурка», «Прелюдії». Від мігрені - "Весняна пісня" Мендельсона, 

"Гуморески" Дворжака, "Американець в Парижі" Дж.Гершвіна. Головний біль 

знімає "Полонез" Огінського, «Венгерська рапсодія» Листа, «Сюїта 

Маскарад» Хачатуряна, нормалізує сон - сюїта "Пер Гюнт" Е.Гріга і т.п. 

Кров'яний тиск й серцеву діяльність нормалізує "Весільний марш" 

Мендельсона, «Концерт ре-мінор» Баха для скрипки, «Кантата 21», «Соната 

для фортепіано» Бартока. Піднімає настрій і позбавляє від депресії - джаз, 

блюз, соул, музика Чайковського «Шоста симфонія» ІІІч., Бетховена 

«Увертюра Егмонт» і т.п. 

 Лікар і музикант, доктор Патрік Єшвен, автор книжки "Музика і 

медицина", говорив, що музика здійснює набагато сильніший вплив на 

людину, ніж усі інші види мистецтва. 

Сторінка «Фізкультхвилинки» 

Учитель. А тепер пора трохи відпочити, розім’ятися. Пригадайте, які 

фізкультхвилинки ви розучували на інших предметах. Покажіть їх. 

1.Прошу всіх рівненько стати, 

Все, що накажу — робити: 

Всі дихайте! 

Не дихайте! 

Все гаразд, відпочивайте. 

Дружно руки підіймайте. 

Все чудово — опускайте.  

Нахиліться, розімніться. 

Станьте прямо, усміхніться! 

2.Що ж, мабуть, прийшла пора 

Трохи відпочити. 
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Хочу я на фізхвилинку 

Всіх вас запросити. 

Раз — підняли руки вгору, 

Два — схилились всі додолу, 

Руки — в боки! 

Скік-скік-скоки! 

Нахилились, повернулись, 

Одне одному всміхнулись, 

Покрутились вправо, вліво, 

Щоб нічого не боліло. 

Раз, два, три, чотири! 

Набираємося сили. 

Нахилились, повернулись, 

До товариша всміхнулись.  

3.Вийти за парти, стати всім в ряд,  

Наче шикуємось всі на парад. 

Руки попереду, нарізно ноги, 

Вперед нахилитись, торкнутись підлоги. 

Раз — нахились, два — піднімись, 

В темпі виконуй і не барись. 

Готуймося, друзі, до нової вправи: 

Сплетені пальці за голову ставимо. 

Ось і готовий дружний наш клас: 

Руки вгору підняти на «раз». 

«Два» — опускаємо, видихаємо, 

Наче той котик, хребет вигинаємо. 

 

Сторінка « Музика та візуальні образи» 
 

 Мистецький світ надзвичайно багатий і різноманітний. Кожен вид 

мистецтва неповторний та цікавий і поділяється на численні різновиди та 

жанри. В одному випадку мистецький твір постає перед нами як предмет, 

звернений до візуального сприйняття, – картина, скульптура, будова; в 

другому – як розгорнутий у часі процес (словесний або музичний); у 

третьому – як дійство – танець, вистава, кінофільм.    

 Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає найпотаємніші, 
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найчудовіші людські почуття, підносить себе до прекрасного, до осягнення 

образної структури світобудови, тому ставлення до мистецтва завжди було 

показником духовної цілісності людини. 

Відомості про картину І. Грабаря „Лютнева блакить” 
Художніми засобами літератури, музики чи  жи -                                  

вопису можна передати будь-яку картину, відтворити                                  

будь-який образ, розкрити власне ставлення до нав-                                                             

колишнього світу. Кожен вид мистецтва робить це                                           

посвоєму.  Наприклад, український художник Ігор                                    

Грабар,  написав картину „Лютнева блакить”. Він                                                   

зобразив рідну природу зимової пори. Пейзажі Ігоря                                      

Грабаря приваблюють своїм „мажорним звучанням”                                                                  

– світлими, життєрадісними образами природи.  

Італійський композитор Антоніо Вівальді ство-                                                      

рив цілий цикл музичних замальовок «Пори року», в яких музичними 

засобами  зобразив красу рідної природи.  

Сторінка «Цікаве, корисне, неймовірне...» 

Учитель. А тепер поговоримо про щось цікаве, корисне і неймовірне. 

Повідомлення інформаційного центру 

1.Лікувальні кольори          

  Багаторічні дослідження вчених свідчать: сонячні промені, які 

проходять крізь скло різних кольорів, набувають лікувальних властивостей. 

Червоний колір використовують для лікування різноманітних запалень. 

Синій і зелений кольори заспокоюють, поліпшують зір. Жовтогарячий 

сприяє апетиту, жовтий цілюще діє при шлункових захворюваннях, 

пурпуровий корисний для кровотворення, при хворобах печінки.   

  Кожній планеті Сонячної системи відповідає певний колір: червоний 

— колір Марса, зелений — Венери, пурпуровий — Меркурія, чорний — 

Сатурна, синій, золотий, срібний — відповідно кольори Юпітера, Сонця і 

Місяця.            

http://2.bp.blogspot.com/-x5bJFw5-qqk/USywpCwTMGI/AAAAAAAAACE/cR4bbtVGdEE/s1600/grabar26.jpg
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2.Сміх — запорука здоров'я         

  Норвезький професор Карл Родал радить: «Стрибайте і смійтеся 

якомога більше». Сміх і стрибки зміцнюють м'язи грудей і шлунка, 

поліпшують роботу легенів. Це своєрідна зарядка для всього організму. 

Навіть дорослим професор пропонує «згадати дитинство», придбати 

скакалки й стрибати не менше трьох хвилин на день.                 

3.Лікує музика           

  Музика — чудовий вид мистецтва. «Музика лікує душу і тіло» — ще в 

епоху Ренесансу такий напис можна було побачити на деяких італійських 

інструментах. У Стародавньому Єгипті лікарі лікували хворих звуками і 

добре розбиралися в цьому. Дійсно музика здатна підняти настрій, змусити 

пуститися в танок або розплакатися. Але позитивні якості музики значно 

ширше: вона має безліч корисних властивостей і може допомогти у 

вирішенні багатьох проблем, у тому числі й зі здоров'ям.    

  Як показали досліди, темп і тембр музики впливають на діяльність 

серця. Наприклад, швидка музика збільшує частоту серцевих скорочень на 4 

— 5 ударів на хвилину.          

  Під дією музики в спортсменів змінюється частота пульсу, тиск крові, 

температура шкіри. Музика поліпшує пам'ять. За спостереженнями фахівців, 

музика Моцарта несе в собі потужний енергетичний заряд, вона заряджає 

мозок, немов «будить» його, активізує кмітливість та креативність. Тому, 

якщо вам треба буде здавати іспит чи тест, слухайте музику Моцарта. Зараз 

музику використовують при лікуванні деяких захворювань - 

«музикотерапія».         

 4.Шартрез - найбільш видимий колір      

  Шартрез (жовто-зелений колір) знаходиться чітко посередині частот 

видимого спектру. Ваші очі мають рецептори для сприйняття синього, 

зеленого і червоного. Але мозок не отримує інформації про кольори, він 

отримує інформацію про різницю світлого і темного, і інформацію про 
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різницю між кольорами. У результаті рецепторам мозку 

найлегше «побачити» саме колір шартрез. До речі, цей колір часто 

використовується психологами, екстрасенсами, художниками, як 

заспокійливий і одночасно найпомітніший для людини. 

5.Ваша підсвідомість «розумніша» за Вас                   

  Або, принаймні, потужніша. У одному з досліджень людям 

демонструвалася складна картинка. Людям потрібно було вмить, не 

думаючи, вказати на те, що дослідники мали на увазі. Більшість 

випробовуваних із завданням справилася вмить. Іншій групі запропонували 

спочатку подумати і саме обдумано вказати на потрібний сектор на малюнку. 

І що? Повний провал, при тому, що на вирішення задачі давалося декілька 

годин. 

Сторінка «Постер «Емоції і здоров’я» 

Демонстрування та обговорення створених постерів. 

Учитель. Підіб’ємо підсумок сьогоднішнього заняття.  

                             

  Сторінка «Літературна» 

                  Художник 

 

Малювати картини руками не можна,  

Лише серцем, що б’є у душі..  

В тій, де мешкає дивний художник,  

Що натхнення черпає в собі.  

І лиш духом всесильна людина  

Розфарбує цей світ кольорами,  

Щоб ожила від світла картина,  

Наче небо мовчазне над нами,  

Наче зорі, що ввечері світять,  

Ні, не світять - зоріють згори.  

Радше будні художник підмітить,  

Ніж змалює цей світ навпаки. 

                  Галина Фесюк 
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   Музика 

О! Музика! Яке це справді диво, 

Вона підносить в сині небеса, 

Ти невагомий і летиш щасливо, 

А навкруги простори і краса. 

І стільки щастя, радості легкої, 

Любові, світла, ласки навкруги. 

Краси божественної, неземної, 

Реальність враз втрачає береги... 

А хвиля музики тебе несе, гойдає.  

Відносить в загадковії світи. 

І вабить душу, ніжно пригортає.  

Частинкою її стаєш і ти. 

І все земне уже неактуальне, 

А лише музика в душі твоїй луна. 

То спрагла, лагідна, а то печальна, 

Але тобою випита до дна. 

             Надія Красоткіна 

 

                   Пам’ятайте  

Життя – картина, ти – її творець. 

Пиши старанно, без помарок, 

Щоб все не починати нанівець, 

Чи залишити лише згарок. 

                        Василь Боднарук 

Слухали, бачили, запам’ятали — 

Все, що сьогодні ми вам розказали. 

Вдома розкажете, друзям порадите. 

Проблеми усі ви тепер подолаєте. 

Хочемо бачити всіх вас здоровими,                                                                                  

Геть всі хвороби, не будьте кволими! 
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Сценарій квесту «Мистецтво і здоров’я» 

Мета: формування ключових компетентностей:   

 соціальна - залучити до активної пізнавальної діяльності кожного 

школяра окремо і всіх разом, забезпечити вільну діяльність, що дає 

можливість вибору, самовираження і саморозвитку для всіх учасників; 

 загальнокультурна - удосконалити знання дітей про творчість 

Т.Г.Шевченка, формувати громадянські якості, виховувати любов до історії 

свого краю.         

 здоров’язбережувальна - виявити стан емоційного та інтелектуального 

розвитку дитини, створити умови для позитивних емоцій, показати, що в 

житті може бути багато інтересів, що відпочивати потрібно активно і цікаво, 

а також вести здоровий спосіб життя. 

Хід заходу 

Ведучий 1.            

 - Доброго дня всім.  

Ведучий2.            

 - Ми раді вітати вас на сьогоднішньому квесті. 

Ведучий 1.            

 - Дозвольте пояснити: квест – це спортивно-розважальна і 

інтелектуальна командна гра. Команди отримують карту, за маршрутом якої 

проходить змагання і переміщаються від станції до станції та виконують 

різноманітні завдання. За кожне правильно виконане завдання команді 

зараховується 1 бал. Бали виставляються на карті навпроти визначеної 

станції. В кінці гри бали підраховуються і визначається переможець. 

Ведучий2.            

 - Сьогодні ми пропонуємо вам прийняти участь в квесті «Мистецтво і 

здоров’я». Цей квест присвячений творчості Т.Г. Шевченка. Отже, пропоную 

розпочати.  
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Станція «Пізнайко» 

-  Подумайте до яких рядків поезії Т.Г. Шевченка належать подані 

ілюстрації. Продекламуйте їх. 

 

 

 

 

        «Тече вода з-під явора»                  «Садок вишневий коло хати» 

 

 

 

    

 

  «На Великдень, на соломі»                   «Мені тринадцятий минало» 

 

 

 

 

 

«Реве та стогне Дніпр широкий»                 «І золотої, й дорогої». 
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Станція «Тарасова» 

 Зібрати пазл «Робота Т.Г. Шевченка – назва». До робіт Т.Г. Шевченка 

дібрати назву.  

 

 

 

 

              Хутір на Україні.                                  Селянське подвір’я  

 

 

 

 

 

Т. Г. Шевченко малює селянське подвір'я.          Селянська родина 

 

  

 

 

 

       Зустріч Тараса Бульби з синами.                  Хата батьків у Кирилівці  

Ілюстрація до повісті М. В. Гоголя       

 «Тарас Бульба». 
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Станція «Кольорова» 

1.  Прикметник червоний у поезіях Шевченка вжито  46 разів 

Згадайте кілька поезій 

2. Прикметник синій ужитий у поезіях Шевченка 63 рази. 

Згадайте кілька поезій 

3. Прикметник чорний ужитий у поезіях Шевченка 48 раз. 

Згадайте кілька поезій 

4. Епітет білий у поезіях Шевченка 

Згадайте кілька поезій 

Станція «Співоча» 

Згадати  пісні на слова Т.Г.Шевченка. 

Станція «Акторська» 

 Учаснику команди дається завдання – показати що зображено на 

картині. Інші учасники повинні здогадатися що він показує і серед 

запропонованих відшукати необхідну картину. 

Станція «Спортивна» 

 На станції команда повинна виконати естафету і отримати букву. З 

букв скласти слово, яке є назвою вірша Шевченка. 

1.Діти шикуються один за одним, присідають та тримаючись один за одного 

проходять «гусаком» через обруч і повертаються назад. 

2. «Веселий потяг». 

3. «Передача м’яча над головою». 
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Підсумок. Підраховуються бали і визначається переможець. 

 Ведучий 1.           

 - І останнє завдання на сьогодні: намалюйте свій настрій. 

Ведучий 2.           

 - Метою квесту було показати, що в житті може бути багато інтересів. 

Відпочивати потрібно активно і цікаво, а також вести здоровий спосіб життя. 

Додаток 1. 

5 маршрутних листів, надписи з назвами станцій. 

Що необхідно для станцій. 

Станція «Пізнайко» 

Ілюстрації до поезії Т.Г. Шевченка. 

Станція «Тарасова» 

Роботи Т.Г. Шевченка, їх назви. 

Станція «Кольорова» 

Підказки. 

Станція «Співоча» 

Підказки. Збірка пісень на твори Т.Г. Шевченка. 

Станція «Акторська» 

10 репродукцій картин.  

Станція «Спортивна»  

Букви СОН 

Обруч, скакалка. 
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Додаток 2 

Тече вода з-під явора 

Тече вода з-під явора 

Яром на долину. 

Пишається над водою 

Червона калина. 

Пишається калинонька, 

Явір молодіє, 

А кругом їх верболози 

Й лози зеленіють. 

Тече вода із-за гаю 

Та попід горою. 

Хлюпочуться качаточка 

Помеж осокою.                                                         Шувалова Євгенія 4 - Аклас 

А качечка випливає 

З качуром за ними, 

Ловить ряску, розмовляє 

З дітками своїми. 

Тече вода край города. 

Вода ставом стала. 

Прийшло дівча воду брати,  

Брало, заспівало. 

Вийшли з хати батько й мати 

В садок погуляти, 

Порадитись, кого б то їм 

Своїм зятем звати? 

                                                                              Барановська Поліна 4 - Аклас 
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Садок вишневий коло хати                                                                                         

Садок вишневий коло хати,  

Хрущі над вишнями гудуть,  

Плугатарі з плугами йдуть,  

Співають ідучи дівчата,  

А матері вечерять ждуть.                                                                                         

Сім'я вечеря коло хати,  

Вечірня зіронька встає.  

Дочка вечерять подає,  

А мати хоче научати,  

Так соловейко не дає.                                                                                             

Поклала мати коло хати  

Маленьких діточок своїх;  

Сама заснула коло їх.                            Брикса Камілла 3 – А клас 

Затихло все, тільки дівчата  

Та соловейко не затих. 

На Великдень, на соломі 

На Великдень на соломі 

Против сонця діти 

Грались собі крашанками 

Та й стали хвалитись 

Обновами. Тому к святкам 

З лиштвою пошили 

Сорочечку. А тій стьожку, 

Тій стрічку купили. 

Кому шапочку смушеву,                                Бакунов Максим 3 – А клас 

Чобітки шкапові, 

Кому свитку. Одна тілько 

Сидить без обнови 

Сиріточка, рученята 

Сховавши в рукава. 
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— Мені мати купувала.  

— Мені батько справив. 

— А мені хрещена мати 

Лиштву вишивала. 

— А я в попа обідала. — 

Сирітка сказала. 

 

Мені тринадцятий минало. 

Мені тринадцятий минало. 

Я пас ягнята за селом.  

Чи то так сонечко сіяло, 

Чи так мені чого було? 

Мені так любо, любо стало, 

Неначе в Бога...... 

Уже прокликали до паю,  

А я собі у бур’яні 

Молюся Богу... І не знаю, 

Чого маленькому мені 

Тоді так приязно молилось, 

Чого так весело було. 

Господнє небо, і село, 

Ягня, здається, веселилось! 

І сонце гріло, не пекло!                             Таран Анастасія 3 – А клас 

Та недовго сонце гріло, 

Недовго молилось... 

Запекло, почервоніло 

І рай запалило. 



 

99 

 

Мов прокинувся, дивлюся: 

Село почорніло,  

Боже небо голубеє 

І те помарніло. 

Поглянув я на ягнята — 

Не мої ягнята! 

Обернувся я на хати — 

Нема в мене хати!                                          

Не дав мені Бог нічого!.. 

І хлинули сльози,                                    Глембоцька Катерина 2 - Б  клас 

Тяжкі сльози!.. А дівчина 

При самій дорозі 

Недалеко коло мене 

Плоскінь вибирала, 

Та й почула, що я плачу. 

Прийшла, привітала, 

Утирала мої сльози 

І поцілувала...  

Неначе сонце засіяло, 

Неначе все на світі стало 

Моє... лани, гаї, сади!.. 

І ми, жартуючи, погнали 

Чужі ягнята до води.                                       Бондаренко Аліна 2 – Б клас 

Бридня!.. А й досі, як згадаю, 

То серце плаче та болить, 
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Чому Господь не дав дожить 

Малого віку у тім раю. 

Умер би, орючи на ниві, 

Нічого б на світі не знав. 

Не був би в світі юродивим. 

Людей і [Бога] не прокляв! 

 

Реве та стогне Дніпр широкий 

Реве та стогне Дніпр широкий, 

Сердитий вітер завива, 

Додолу верби гне високі, 

Горами хвилю підійма.  

І блідий місяць на ту пору 

Із хмари де-де виглядав,  

Неначе човен в синім морі, 

То виринав, то потопав. 

Ще треті півні не співали, 

Ніхто ніде не гомонів, 

Сичі в гаю перекликались, 

Та ясен раз у раз скрипів.                           Мусієнко Анастасія 4 – Б клас 

 

І золотої  й дорогої 

І золотої  й дорогої 

Мені, щоб знали ви, не жаль 

Моєї долі молодої; 

А іноді така печаль 

Оступить душу, аж заплачу. 

А ще до того, як побачу 
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Малого хлопчика в селі. 

Мов одірвалось од гіллі, 

Одно-однісіньке під тином 

Сидить собі в старій ряднині. 

Мені здається, що се я,  

Що це ж та молодість моя. 

Мені здається що ніколи 

Воно не бачитиме волі, 

Святої воленьки. Що так 

Даремне, марне пролетять 

Його найкращії літа, 

Що він не знатиме, де дітись 

На сім широкім вольнім світі, 

І піде в найми, і колись,                            Боровкова Марія 4 –Б клас 

Щоб він не плакав, не журивсь, 

Щоб він де-небудь прихиливсь, 

То оддадуть у москалі. 

Додаток 3 

Прикметник червоний у поезіях Шевченка вжито  46 разів 

1.Зацвіла в долині 

Червона калина… 

2.Пишається над водою 

Червона калина. 

3. А червоним  черевичкам 

Таки дам, таки дам! 
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4. Червоний місяць аж горить, 

Із хмари тихо виступає… 

Прикметник синій ужитий у поезіях Шевченка 63 рази. 

1. Спитай синє море. 

Воно знає, де мій  милий, 

Бо його носило. 

Воно  скаже,  синє море, 

Де його поділо 

2. Тече вода в синє море, 

Та не витікає 

3. Плавай, плавай,  лебедонько! 

По синьому морю 

4. Синє море звірюкою, 

То стогне, то виє. 

Прикметник чорний ужитий у поезіях Шевченка 48 раз. 

1. А де ж найде такі очі 

Такі чорні брови? 

2. Нащо мені чорні брови, 

Нащо карі очі? 

3. А поки я заробляю,                           

Чорні брови полиняють. 
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Епітет білий. 

1. Не вимили біле личко                   3. Біла хмара криє 

Слізоньки дівочі.                                 Сіре небо. 

2. Як те море, біле поле                     4. Гуси – гуси білі 

Снігом покотилось                              В вирій полетіли. 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шупляк Олег «Мені тринадцятий минало» 
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Виховний захід ,, Здоров’я і мистецтво” 

( для учнів 3 – 4 класів ) 

Мета. Поглибити знання учнів про види мистецтва та його вплив на 

збереження і зміцнення здоров’я; цілеспрямовано пізнавати культурні 

особливості об’єктів, що вивчаються; формувати судження щодо норм 

поведінки, збагачувати уявлення про добрі вчинки; виховувати почуття 

чуйності, доброзичливості, прекрасного, любові до природи. 

Обладнання: малюнки дітей до казок, виставка казок, малюнки квітів, вінок, 

прислів’я, магнітофон, портрет П. І. Чайковського. 

Хід виховного заходу 

Учитель. Любі діти! У наш клас 

               Завітали гості милі. 

              Привітаймо в добрий час 

                 Гостей посмішкою й миром ! 

Діти. Ми вам раді, добрі люди, 

І вітаєм щиро вас. 

                    Та запрошуєм ласкаво 

  На захід до нас. 

– Діти, який у вас зараз настрій? Передайте виразом обличчя. 

Усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм з товаришем.   

 – За виразом обличчя я бачу, що все гаразд і загальний ваш настрій 

можна показати так (демонструю і прикріплюю малюнок (задоволення) на 

дошку). Я всім бажаю, щоб такий настрій зберігся до кінця нашого заходу. 

Гра ,,Корисно – шкідливо”. 

– Зараз ми пограємо у гру ,,Корисно – шкідливо” (на назву корисних 

звичок діти реагують плесканням у долоні) 
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Приклади завдань: 

 вітатися з оточуючими при зустрічі; 

 допомагати маленьким, хворим, слабким; 

 гризти нігті; 

 говорити неправду; 

 просити вибачення; 

 робити приємне людям; 

 довго сидіти перед телевізором, комп’ютером; 

 виконувати ранкову гімнастику; 

 казати чарівні слова. 

 – Молодці, за роки навчання в школі ви набули багато корисних 

звичок, які характерні для здорового способу життя.     

  – Сьогодні, діти, ви дізнаєтесь, що крім корисних і шкідливих звичок 

на наше здоров’я впливає і мистецтво. Проведемо цей захід у вигляді 

конференції, на якій творчі особистості презентуватимуть твори мистецтва: 

група художників ,,Чарівні пензлики” – малюнки до улюблених казок, група 

поетів ,,Веселі римочки” – вірші та загадки, а група музикантів ,,До-ре-мі-фа-

сольки” – музику. Ми повинні відчути і зрозуміти, як впливає ця творчість на 

наш настрій, а також на наше здоров’я. Тож починаймо. 

– Де частіше за все ви зустрічали ,,добро і зло”? ( В казках.)  

 – Вам подобаються казки?        

 – Чи є улюблені?          

 – Які?           

 – Чому вам подобаються казки?       

 – Тому, що на казкових героїв чекають цікаві пригоди, в казках багато 

несподіваного. А ще тому, що там все закінчується добре. Лагідні, веселі, 

сміливі, добрі перемагають злих, підступних, боязких і жадібних.  

 – На нашому заході присутня група художників ,,Чарівні пензлики”. 
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Вони нас запрошують до виставкової зали малюнків.   

 (Виходить керівник групи).        

 – Зараз ми відвідаємо виставку малюнків, які створила група 

художників. Ці малюнки допоможуть вам згадати сюжети відомих казок. Ви 

ще раз упевнитесь у тому, що добро перемагає зло, що правда – це добро, а 

кривда – зло.           

 – Уважно подивіться і скажіть, до  яких казок ці малюнки?   

 – До яких казок бачите більше малюнків?     

 – Чому їх більше?         

 – Яка з цих казок народна?        

 – Хто написав казки ,,Червона шапочка” і ,,Кіт у чоботях”?  

 – Згадаймо і назвімо добрих, розумних героїв цих казок; злих 

персонажів.           

 – Що спільного в цих казках?       

 – Чого вчать нас казки? 

Діти (хором). Всі у світі малюки 

     Люблять слухати казки. 

     Там добро перемагає, 

     І зло, і кривду проганяє. 

Вчитель: 

– Молодці, діти. Бачу, що ви любите і добре знаєте казки. Дуже гарні 

малюнки презентувала нам група художників. А який настрій у вас зараз? 

 – Чи впливає ваш настрій на здоров’я?      

 – Чи корисно бути доброю людиною?      

 – Які люди бувають здоровими?       

 – Що є запорукою доброго здоров’я? (Гарний настрій, життєрадісність, 

радість пізнання світу, добро, правда). 
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 Релаксаційна пауза (під музику П.І.Чайковського ,,Січень”). 

– Сядьте рівно, руки покладіть долонями догори, на них опустіть 

голову, заплющіть очі. Уявіть себе добрим чарівниками. Ви творите  добро і 

вам від цього приємно, ви набираєтесь нових сил.     

 – Розплющіть очі, усміхніться, збережіть гарний настрій, 

доброзичливість якомога довше.        

 – Яка зараз пора року? ( Зима.)       

 – Як почувається природа взимку?       

 – А людина?          

 – Яка наступна пора року?        

 – Чи хочете ви, щоб до нас зараз у гості завітала весна?   

 – Давайти її покличемо. 

Діти (хором). Весно-весно, весняночко! 

     Прийди, прийди, паняночко! 

(Виходить дівчинка-,,весна” з кошиком квітів, із першими листочками, 

на яких завдання для груп). 

Вчитель. Ось до нас красуня ніжна 

       З подарунками прийшла. 

       Тож дозволь нам запитати,  

       Що ти, весно, принесла? 

Дівчинка - «Весна» і діти.  

Весна. Ясне тепле сонечко 

Діти. До нас у віконечко. 

Весна. Веселі струмочки  

Діти. В зелених гайочках. 

Весна. Ясних квітів килимочки, 
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Діти. Ми сплели собі віночки. 

Весна. Ще й пташок веселий спів,  

Діти. Щоб і нас співать навчив. 

Весна. Небо чисте голубе 

Діти. Хай навіки нам таке. 

Дівчинка – «Весна». Діти, я принесла перші весняні квіти і хочу вам їх 

подарувати. Ними я прикрашатиму все навкруги, коли вступлю в свої права. 

Але щоб отримати ці чарівні квіти, треба виконати моє завдання. Воно 

написане на цих тендітних зелених листочках. (Роздає). А чому на 

листочках? Коли група виконає завдання, то цей листочок керівник 

прикріпить на вінок. (На дошці прикріплений красивий малюнок віночка із 

весняних квітів). 

Приклади завдань 

 Назви позитивні якості свого товариша. 

 Розкажи про добрі вчинки свого однокласника. 

 Пригадай, який добрий вчинок тобі зробила незнайома людина. 

 Зроби комплімент сусіду по парті. 

 Пригадай, які добрі вчинки ти робиш вдома. 

 Які чарівні слова ти знаєш? 

Вчитель: 

– Коли плетуть віночки?        

 – На кому ми часто бачимо віночки? 

 Дівчинка- «Весна». Молодці! З моїм завданням всі впорались швидко 

і добре. Хочу подарувати квіти, які я принесла. А від вас, група поетів 

,,Веселі римочки”, я чекаю віршів, загадок про весну, про квіти. Зараз 

поетична хвилинка: ,,Хто квіти знає, той відгадає”. (Діти читають, а коли 
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відгадають загадку, то прикріплюють малюнок на дошку. Учні з групи 

розповідають про лікарські рослини, їх користь для людини). 

 Приклади загадок і віршів. 

 1.У лісах струмки пустила, 

    Землю травами встелила, 

    Перші квіти принесла, 

    Чарівна моя… (весна). 

 2. І проліски, і травка, 

     Й зелена муравка, 

     І кульбаба рясна,  

              І фіалочка ясна –  

     Всі квіточки весняні, 

     Веселі, кохані, 

     З-під листя виходять, 

     Голівки підводять. 

 3. Де вона проходить, 

     Там травиця сходить, 

     Квіти розцвітають, 

     Солов’ї співають. (Весна). 

 4. Я найперша зацвітаю 

     Синім цвітом серед гаю. 

     Відгадайте, що за квітка? 

     Бо мене не буде влітку. (Пролісок). 

У народній медицині використовують цибулини проліски дволистої. 

Вони містять алкалоїд силіцил, дубильну кислоту, камедь та інші речовини і 
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мають сечогінні, відкашлювальні, а у великих дозах блювотні й проносні 

властивості. З квіток можна одержати блакитну фарбу. 

 5. Тане сніжок, 

     Зеленіє лужок, 

     День прибуває –  

              Коли це буває? (Навесні).  

 6. Із зеленої сорочки,  

     Що зіткав весною гай, 

     Білі дивляться дзвіночки. 

     Як зовуть їх, відгадай. (Конвалія). 

  У народній медицині конвалію застосовують при водянці, хворобах 

серця, епілепсії, хворобах очей, від пропасниці, головного болю, паралічу, як 

заспокійливий, сечогінний засіб, при безсонні. У гомеопатії й ветеринарії 

використовують конвалію у свіжому вигляді.      

  Квітки конвалії містять ефірну олію (до 0,9%), яка дуже ціниться в 

парфумерії, з квіток готують есенцію, що входить до складу найвищих сортів 

духів. Вся рослина конвалії отруйна.       

  Рослина декоративна, придатна для декорування затінених вологих 

місць у садах і лісопарках. 

        7. З-під снігу з’явився, 

    Прокинувсь від сну,  

    Усіх запросив 

    Зустрічати весну. (Підсніжник). 

 Збір квітів підсніжників, викопування цибулин заборонено (цю 

рослину занесено до Червоної книги України). Економічно виправданим є 

вирощування і розмноження підсніжників на спеціальних плантаціях, якщо 
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врахувати також, що це дуже цінна лікарська сировина. Препарати, 

виготовлені із цибулини підсніжника, використовуються при лікуванні 

невритів, радикулітів та інших хвороб. 

 8. Я гордо голову тримаю 

     І перед вітром не схиляю. 

     Я жовтий, білий, полум’яний,  

     І, наче яблуко, рум’яний. 

     В саду я квітну навесні, 

     Скажіть яке ім’я мені? (Тюльпан) 

 Керівник групи поетів. Сподіваюсь, що всім сподобалась наша 

поетична хвилинка. Ми дуже старались. Коли ви слухали вірші, загадки, які 

почуття вони у вас викликали? 

– Чи змінився ваш настрій?        

 – На які мрії вони вас надихали?       

 – Що ж відбувається у природі навесні? 

 Вчитель. Що впливає на ваше здоров’я? (Гарний настрій, компліменти, 

добрі вчинки, чарівні слова). 

 Фізкультхвилинка. 

 Ось іде до нас весна –  

 Все навколо ожива: 

 Підсніжники прокидаються,  

 Проліски посміхаються, 

 Пташки прилітають 

 Діти вибігають, 

 На луках стрибають. 
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  Керівник групи музикантів. Світ, в якому ми живемо, надзвичайно 

різноманітний. Відсутність музики, творів мистецтва, лірики важко собі 

уявити. Музика, твори мистецтва по-різному можуть впливати на людину – 

збуджувати, заспокоювати, навівати сум, сприяти поліпшенню настрою, 

викликати сльози радості чи розчарування.      

  – Зараз група музикантів ,,До-ре-мі-фасольки” пропонує вам послухати 

у виконанні учня нашого класу ,,Андантіно” М.Каркассі. (Хлопчик грає на 

гітарі).            

 – Яка це музика? Весела, сумна, повільна, швидка?    

 – Що ви відчували?          

 – Для порівняння послухайте ще одну п’єсу. ( П’єса ,,Пори року. 

Весна”  П.І. Чайковського).         

 – Як ви думаєте, хто її написав? (П.І. Чайковський, показ портрета). 

Петро Ілліч Чайковський – російський композитор.   Походив з українського 

роду Чайок.           

 – А ця музика яка?         

 – Що ви уявляли коли її слухали?       

 – Яка музика впливає на наш настрій, самопочуття?   

 Вчитель: – Якщо людина сумна, розчарована, важливо викликати в неї 

бадьорий настрій, усмішку. Можна ввімкнути ніжну, спокійну музику, або 

веселу. І тоді настрій поліпшується.       

 – Всі групи презентували нам свої творчі наробки на високому рівні. 

 – Що є запорукою доброго здоров’я? (Гарний настрій, життєрадісність, 

доброта, радість пізнання світу, правда, добрі вчинки, компліменти). 

 Гра ,,Розсипанка” (по 2 учні від групи біля дошки збирають прислів’я 

і прикріплюють на дошку). 

 Приклади прислів’їв. 

1. Найбільше багатство – здоров’я. 
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2. Турбота про здоров’я – кращі ліки. 

3. Хочеш бути здоровим – будь розсудливим.                                                         

- Запам’ятайте, ці прислів’я, бо народна мудрість вчить, як на світі 

жить.   

Вправа ,,Інтерв’ю” 

– Чи цікавий був захід?         

 – Що найбільше запам’яталося?       

 – Як твори мистецтва, музика можуть впливати на людину?  

 – Що б ви порадили засмученій людині?      

 – Що впливає на наше здоров’я? (Гарний настрій, життєрадісність, 

доброта, радість пізнання світу, правда, добрі вчинки, компліменти, чарівні 

слова). 

 Психонастанова. Пам’ятайте! 

                       Нехай не гасне бажання у вас 

                       Творити добрі справи повсякчас! 
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Батьківські збори (тематичні) 

Тема. Вплив музики на збереження та зміцнення здоров’я 

Мета. Збагачувати педагогічний досвід батьків із теми зборів. Формувати в 

батьків потребу в залученні дітей до пізнавання творів мистецтва. 

План проведення зборів 

1. Виступ вчителя 

2. Робота в группах 

3. Дискусія 

4. Анкета для батьків 

5. Рекомендації батькам  

Напис на дошці       

                                       «Здоров’я – це повнота духовного життя,  радість,

                             ясний розум. Твоє здоров’я – у твоїх руках» 

                                                                      В.О.Сухомлинський 

Хід зборів 

Виступ вчителя 

  Здоров’я  дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного 

життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною 

проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення 

здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення 

стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження 

рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо 

дитячої.            

  Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення 

соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають 

психоневрологічні захворювання.        
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  Ми ніколи не замислюємося, що означають для нас звуки та кольори. 

А тим часом звук та колір впливає на наш емоційний стан, настрій, 

самопочуття, на наш життєвий простір і життя в цілому. Справа в тому, що 

це прямо пов'язано з фізіологічним сприйняттям звуків й кольорів. 

Недаремно ми любимо той чи інший колір і надаємо  перевагу улюбленій 

музиці, навіть не знаючи, що це розповідає про наш внутрішній світ, 

темперамент і характер. Співбесіди з вчителями та спостереження за учнями 

показали, що на уроках мистецьких дисциплін музикотерапія та 

кольоротерапія мають для учнів дієве значення. 

 Мелодії, що приносять людині задоволення, створюють приємний 

настрій, уповільнюють пульс, збільшують силу серцевих скорочень, 

знижують артеріальний тиск, розширюють судини. Коли ж музика дратує, 

пульс частішає, сила серцевих скорочень слабшає. Аналіз крові, взятої в 

людей після прослуховування важкого рока і репа, показав, що склад їхньої 

крові за кількістю токсинів ідентичний складу крові наркоманів.   

  Вчені довели, що звукотерапія - надзвичайно важливе доповнення до 

традиційного лікування. Вже випускають диски з антистресовою музикою. 

Цікаво, що кожний орган співзвучний певному музичному інструменту. 

Скрипка — лікує нервову систему, віолончель - заспокоює серцевий біль, 

кларнет - показаний при захворюванні печінки, флейта - потрібна всім після 

напруженого нервового дня. Упродовж трьох років американські вчені 

досліджували вплив музики на розумовий розвиток молоді. Пропонувалося 

регулярно прослуховувати різні твори - класику та альтернативну сучасну 

музику. Найвищий інтелектуальний коефіцієнт виявився у молодих людей, 

які регулярно слухали Моцарта.         

  Спів також сильно впливає на організм. Звукова хвиля масажує 

бронхи, легені, горло - всі внутрішні органи починають вібрувати. Спів лікує 

бронхіальну астму, пневмонію, нормалізує тиск, поліпшує серцеву 

діяльність. 
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Чому справжні цінителі віддають перевагу класиці? 

 Класична музика ненав'язлива. Вона не підпорядковує собі слух і волю 

людини. Якщо хочеш її почути, то почуєш, якщо ні - вона тобі не заважає. 

Вона не агресивна, не сумбурна. Мелодія класичних творів природна для 

організму, органічна для слуху.        

  Учені давно досліджували тему звуків музики. Виявляється, звуки 

певної тональності викликають у людини адекватні стани - меланхолійний, 

збуджений, спокійний, напружений, радісний, сумний.  Чому?    

  Будь-який звук - це вібрація. Кожен орган, кожна клітина нашого 

організму також вібрує, причому все має свою певну частоту. Коли частота 

вібрацій музичного твору і частота організму співпадають, то організм 

резонує, тобто відгукується на цей музичний твір. І така музика ніби живить 

організм енергією. Тоді тіло відчуває стан комфорту, а людина – насолоду. 

Але ж не вся  музика сприятливо впливає на організм людини 

 Сьогодні уяву підлітків й молоді полонить музика масової культури 

(рок, реп, поп та ін.). Під час перегляду чергового відеокліпу поєднання 

мерехтливого зображення (кольорів, образів, сцен) з гучною ритмічною 

музикою епохи НТР допомагає "втекти" від буденності, опинитися в іншій 

"уявній" реальності. Однак спеціалісти переконливо доводять, що сучасна 

музика не завжди позитивно впливає на емоційну сферу підростаючої 

особистості. Цей жанр мистецтва може викликати також спрощені емоційні 

стани, посилення агресивності.        

  У науково-експериментальних працях вітчизняних учених доведено 

статистично-достовірні порушення ряду психічних функцій під дією року 

(об'єми короткочасної пам'яті,  зниження рівня зрозумілого спілкування, 

виникнення почуття роздратованості й туги, зниження писемної 

продуктивності, виникнення почуття тяжкості) з паралельним порушенням 

ЕЕГ характеристик мозку.         
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  Необхідно відмітити, що сила звуку рок-музики на рок-концертах 

надзвичайно велика, досягає 120 дБ, а загальновідомо, що смертельним для 

слуху людини є 160 дБ. В ідеології рок-культури покладений фанатизм, який, 

на думку Г. Товстоногова, є добровільним рабством, що робить людину 

замкнутою. Психофізіологічними факторами дій року є: збудження 

підкоркових структур головного мозку з необумовленими біологічними 

реакціями, різке зростання збудженості ЦНС тощо. Перші результати дій 

року проявляються в слуховому апараті людини. За даними профессора        

B.C.Гуковича приблизно 40% любителів року 13-15 р. страждають 

слуховими шумами, а приблизно 60% 19-20 річних студентів виявляють 

ознаки туговухості. В перспективі це означає, що десь через 50 років країна 

може одержати суспільство глухих людей. 

Які ж ми можемо зробити висновки? 

 Музикою ми  регулюємо нашу психіку, змінюємо наші настрої у 

різних життєвих ситуаціях. У станах нездужання, поганого самопочуття ми 

звикли покладатися на допомогу лікарів, забуваючи, що володіємо власною 

могутньою силою – психічною енергією, силою духу, силою творчої уяви, 

яка у поєднанні з вібраційним впливом відповідної музики може слугувати 

для нас найефективнішими ліками для подолання будь-якої хвороби. 

Лікувальні властивості музики 

 Лікувальний ефект музики відомий давно. У Стародавній Греції 

музикою лікували божевільних, у Єгипті – безплідних жінок. Піфагор вважав 

лікування музикою універсальним засобом для тіла і душі.    

  Доведено, що точно дозоване застосування музики справляє добрий 

фізіологічний і психічний вплив на людський організм. Російський психіатр, 

професор Бехтерев писав, що музика створює певний настрій: знімає 

надмірне збудження, почуття втоми.        

  Музикою лікують багато захворювань: гіпертонію, неврози, дефекти 
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слуху й мови у дітей. Лікування музикою запроваджують у акушерстві, 

хірургії, наркології.          

  Нервова система і серцевий м’яз особливо чуйно реагують на 

музичний ритм. Гучна мелодія пригнічує стан не тільки хворої, а й здорової 

людини, викликаючи неврози, психози.       

  Музична терапія впливає на емоційний стан людини. Звуки музики 

можуть розслабити, або, навпаки, зарядити енергією. Щоб позбутися 

депресій і негативних емоцій, рекомендується слухати веселі мелодії. А 

розслабитися допоможуть спокійні композиції. Але слід пам’ятати, що 

одноманітний ритм здатний викликати роздратування, а смутний і сумовитий 

– меланхолію і сум. Як же впливає музика різних стилів на нашу психіку? 

 Класична музика підвищує концентрацію й поліпшує пам'ять. 

 Джаз, блюз, регбі піднімають настрій, загострюють почуття гумору, 

покращують комунікабельність. 

 Румба, самба збуджують, підвищують активність. 

 Поп-музика створює відчуття благополуччя. 

 Рок-музика знімає напруження, ослаблює біль, але одночас може й 

створити напруження, а також викликати стрес і біль. 

 Панк, реп, хіп-хоп і грандж збуджують і спияють активності. 

 Релігійна й обрядова музика заспокоюють та приводять у стан 

умиротворення. 

2. Робота в групах 

– Пропоную відчути вплив музики на власному організмі. Попрацюємо  

в групах. Кожна група прослухає різну музику і вибере з листочка, яке, на 

вашу думку, пояснення відповідає даній музиці.(Роздати листочки з 

надрукованими варіантами відповідей.)       

 – Спробуйте розслабитись і пропустити крізь себе класичну музику. 
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Намагайтеся під час прослуховування поєднати свій розум і тіло.( Музика в 

додатку на диску.) 

1 група слухає музику : Бетховен – 3-я частина Шостої симфонії; 

Брамс – «Колискова»; Шуберт – «Аве Марія».( Інформація для вчителя – це 

заспокійлива музика.) 

 Варіанти відповідей (надруковані на листочках) :  

 Піднімає настрій 

 Заспокійлива музика 

 Проти головного болю 

2 група слухає музику: Ліст – Угорська рапсодія №1; Хачатурян – 

сюїта з музики до драми «Маскарад».(Інформація для вчителя – ця музика від 

головного болю.) 

Варіанти відповідей (надруковані на листочках) : 

 Від дратівливості 

 Нормалізує сон 

 Проти головного болю 

3 група слухає музику: Баха – Кантата № 2; Бетховена – «Місячна 

соната».(Інформація для вчителя – ця музика від дратівливості.) 

Варіанти відповідей (надруковані на листочках) : 

 Від дратівливості 

 Щоб зняти почуття тривоги 

 Піднімає настрій 

4 група слухає музику: Бах – Італійський концерт; Гайдн – симфонії. 

(Інформація для вчителя – ця музика, щоб усунути розлюченість.) 

Варіанти відповідей (надруковані на листочках) : 

 Щоб зняти почуття тривоги 
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 Щоб усунути розлюченість 

 Проти головного болю 

5 група слухає музику:  Шопен – мазурки і прелюдії; Штраус – вальси; 

Рубінштейн – «Мелодія».( Інформація для вчителя – ця музика, щоб зняти 

почуття тривоги.) 

Варіанти відповідей (надруковані на листочках) : 

 Піднімає настрій 

 Нормалізує тиск і серцеву діяльність 

 Щоб зняти почуття тривоги 

6 група слухає музику: Чайковський ,,Шоста симфонія” III ч., Бетховен 

,,Увертюра Егмонт” (Інформація для вчителя – ця музика піднімає настрій і 

позбавляє від депресії.)  

Варіанти відповідей (надруковані на листочках) : 

 Піднімає настрій 

 Заспокійлива музика 

 Щоб усунути розлюченість 

7 група слухає музику: Е. Гріг сюїта ,,Пер Гюнт’’  ( Інформація для 

вчителя – ця музика нормалізує сон.) 

 Варіанти відповідей (надруковані на листочках) : 

 Нормалізує сон 

 Щоб усунути розлюченість 

 Піднімає настрій 

8 група слухає музику: Барток ,,Соната для фортепіано”, Мендельсон 

,,Весільний марш”, Бах ,,Концерт ре – мінор” для скрипки, Бах ,,Кантата 21”  

( Інформація для вчителя – ця музика нормалізує кров’яний тиск й серцеву 

діяльність.)            

  Варіанти відповідей (надруковані на листочках) : 
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 Нормалізує сон 

 Нормалізує тиск й серцеву діяльність 

 Проти головного болю 

3. Дискусія 

– Що ви відчували до і після прослуховування ? (Кого заспокоїла музика, 

кому підняла настрій, у кого зникло почуття тривоги і т. д.?) 

– На що надихає така музика? 

– Чи може ця музика викликати негативні емоції? 

– Як ця музика може впливати на вашу дитину? 

– Яку музику ви хотіли б, щоб слухала ваша дитина? 

– Отже, підведемо підсумки:  

- Щоб зменшити роздратування, слід слухати: Баха – Кантата № 2; 

Бетховена – «Місячна соната». 

- Щоб зняти почуття тривоги:  Шопен – мазурки і прелюдії; Штраус – 

вальси; Рубінштейн – «Мелодія». 

- Щоб усунути розлюченість: Бах – Італійський концерт; Гейдн – 

симфонії. 

- Заспокійлива музика: Бетховен – 3-я частина Шостої симфонії; Брамс – 

«Колискова»; Шуберт – «Аве Марія». 

- Проти головного болю: Ліст – Угорська рапсодія №1; Хечатурян – 

сюїта з музики до драми «Маскарад». 

- Проти гіпертонії: Бах – концерт 8 ре мінор, Кантата №21; Барток – 

Соната для фортепіано; Шопен – Ноктюрн ре мінор. 

- Нормалізує сон: Е. Гріг сюїта ,,Пер Гюнт’’ 

- Піднімає настрій і позбавляє від депресії: Чайковський ,,Шоста 

симфонія” III ч., Бетховен ,,Увертюра Егмонт” 
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- Нормалізує кров’яний тиск й серцеву діяльність: Барток ,,Соната для 

фортепіано”, Мендельсон ,,Весільний марш”, Бах ,,Концерт ре – мінор” 

для скрипки, Бах ,,Кантата 21” 

4. Анкета для батьків  

 – Пропоную Вам дати відповіді на запитання анкети. Подібна анкета 

була проведена з вашими дітьми (питання до анкети в додатку). З 

результатами анкетування можна буде ознайомитися в куточку для батьків. В 

анкеті 9 запитань на які відповідати словами ,,так”, ,,ні”, ,,частково”. 

 1.Чи цікава й доступна для дитини, на Вашу думку, класична музика? 

 2.Чи впливає музика позитивно, на Вашу думку, на емоційний стан 

вашої дитини? 

 3.Чи впливає музика негативно, на Вашу думку, на емоційний стан 

вашої дитини? 

 4.Чи може Ваша дитина, самостійно охарактеризувати картину 

художника? 

 5.Чи пояснюєте ви своїй дитині яку музику треба слухати? 

 6.Чи покращується самопочуття вашої дитини після перегляду 

кольорових картин? 

 7.Чи погіршується емоційний стан вашої дитини після перегляду чорно 

– білих картин? 

 8. Чи подобається вашій дитині дуже голосна музика? 

 9.Чи вважаєте ви, що колір і музика здатні розвивати й підвищувати 

інтелект дитини? 

 5. Рекомендації батькам 

 – Музика спроможна позитивно впливати на здоров'я учнів, на їх 

фізіологічну систему, на розвиток творчих здібностей та сприяти вихованню 
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підростаючого покоління. Батьки є взірцем для формування у дітей 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Рекомендую: частіше 

відвідувати художні виставки, зустрічі з діячами мистецтва, музеї, 

філармонію, театр; вивчайте більше пісень про Україну; прививайте дітям 

естетичні смаки; використовуйте музикотерапію. 

 Додаток 

Анкета для учнів 

 1.Чи подобається тобі мистецтво? 

 2.Чи зрозуміла тобі класична музика? 

 3.Чи цікавими для тебе є картини художників? 

 4.Чи впливає музика на твій настрій? 

 5.Чи можеш ти слухати дуже голосну музику? 

 6.Чи розумієш ти мову кольорів? 

  7.Чи подобаються тобі картини, які викликають жах або передають 

насильство? 

 8.Чи подобається тобі слухати духовну музику? 

 9.Чи вплива мистецтво на зростання інтересу до навчання?   
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        Короткий курс кольоропсихології для вчителя 

  Сьогодні всім відомо, що колір впливає на психологічний стан людини. 

Саме через психіку він може впливати й на її фізичний стан. Ось чому важливо 

знати про те, який вплив чинить кожний колір. Це допоможе поліпшити 

сприйняття інформації дітьми, сприяти підвищенню їхньої працездатності. Як 

використати ці знання на практиці?       

  Певна, що кожний учитель — це інтуїтивний психолог. От іде урок. 

Учитель пояснює новий матеріал. А в класі сидять учні. Зовсім різні, причому 

не тільки й не стільки зовні, скільки за темпераментом, здібностями, способами 

сприйняття тієї інформації, яку дає вчитель. Хтось сприймає все одразу й 

швидко, хтось — лише частину інформації. І ось що цікаво. Навіть 

прийшовши в новий клас, учитель може провести всього лише кілька уроків і 

практично безпомилково охарактеризувати кожного учня. Як учителю 

вдається «сканувати» учнів, збираючи у своїй голові цілу базу даних на 

кожного? Спостереження, аналіз, статистика. Адже ж ніхто не думає, що 

вчитель робить це усвідомлено. Аналітична робота відбувається постійно, 

десь на задньому плані вчительської свідомості. Але вчитель стає психологом 

ще й тому, що йому все потрібно й все цікаво. Він — джерело інформації, що 

допомагає підібрати ключик до учня. У цій роботі ми розміщуємо для колег  

цікаву й дуже корисну інформацію, що напевно допоможе в роботі.  

   Які кольори вибрати для стін в класі    

  Для початку з'ясуймо наше завдання. Що діти роблять у класі більшу 

частину часу? Звісно ж, навчаються. Отже, їм потрібно бути уважними, не 

утомлюватися, не дратуватися, але й не засипати.     

  Нервова система дітей дуже сприйнятлива. А їхня увага ще не занадто 

стійка. Крім того, що молодші учні, то більше й швидше вони стомлюються. А 

це означає, що не слід вибирати такі кольори:      

  -- занадто темні (вони пригнічують, псують настрій);     

 - занадто яскраві (вони збуджують, дратують і, хоча й підвищують пра-
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цездатність, все-таки стомлюють);           

- монотонні, нудні (вони загальмовують, викликають почуття ворожості, що 

переноситься на весь урок).         

  Діти початкової школи відмінно працюють, відчувають приплив  сил і 

демонструють гарну  працездатність у класі, стіни якого пофарбовані в 

приглушений зелений, бежевий, синій. Ви можете вибирати різні відтінки цих 

кольорів, але стежте, щоб колір був чистий, простий.     

  У старшій школі ситуація міняється. Адже в підлітків інші колірні 

переваги. Головне правило — не так яскраво, як у початковій школі. Колір 

стін має бути більш приглушеним, але при цьому підлітки люблять 

розмаїтість. Бірюзовий, бузковий або м'ятний кольори, лимонний або спокій-

ний жовтогарячий чудово впливають на дітей після 10-12 років.   

  Щоб клас не виглядав одноманітним, можна використати таку 

хитрість: пофарбувати стіни по-різному залежно від освітленості, а також від 

того, у який час вони потрапляють у поле зору дітей. Стіни біля дошки краще 

пофарбувати спокійними фарбами. Більш яскраві фарби можна нанести на ті 

поверхні, які діти бачать під час перерви.       

  Як правильно вибирати вчителеві кольори в одязі? 

  Знову згадаймо про наші цілі. Учителеві доводиться утримувати 

невелику дистанцію з учнями. Це раз. Учитель постійно перебуває під 

прицілом десятків очей, а значить, може відчувати дискомфорт. Це два. 

Разом з тим, йому потрібно привернути увагу учнів. Це три. А ще вчитель має 

подобатися дітям, тобто діти повинні із задоволенням на нього дивитися під 

час уроку й на  перерві.          

  До речі, всі вчителі знають, що діти дуже уважно стежать за тим, як і в 

що вбраний їхній учитель. Іноді вони навіть коментують це, говорячи, що  

«кофточка вам дуже пасує» або що «такі  кольори зовсім не ваші».  

  Одразу домовимося, чого вдягати не варто: 

 одяг із занадто строкатим малюнком (він стомлює, змушує дитину 
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перевести погляд кудись в інше місце); 

 занадто яскравий одяг (спрацьовує той самий ефект). Наприклад, 

яскраво-червоний одяг може викликати в дітей підсвідоме почуття 

страху й тривоги або приплив агресії; 

 одяг із блискітками, стразами, написами, великими принтами (має 

зворотний ефект — вся увага перемикається на читання написів або 

роздивляння вбрання); 

 чорний одяг (він відштовхує, справляє враження, ніби людина 

закрита, замкнена в собі, похмура); 

 сірий одяг (він здається дітям нудним, і точно так само вони 

сприймають того, хто в нього одягнений).      

  А тепер спробуймо сформувати вчительський гардероб з 

урахуванням психології сприйняття й дитячої психології. Вибираймо одяг 

приглушених, але не сумовитих тонів, чистих кольорів.    

  Пам'ятаймо, що в ансамблі може сполучатися не більше трьох 

кольорів. Якщо ви все-таки надягли темний костюм або светр (блузку), не 

забудьте розбавити їх кольоровим шарфом. Синій колір ідеальний для одягу 

вчителя, тому що він сприяє концентруванню уваги, не дратує, допомагає 

вчителеві мати суворий (але не занадто) і елегантний вигляд. Приглушений 

рожевий колір допомагає встановити взаємини, тому що його сприймають як 

колір м’якості, ніжності. Жовтий колір відмінно впливає на концентрацію 

уваги й пам’яті. Але цими кольорами не варто захоплюватися.   

  Цікаво, що самі вчителі під час вибору одягу віддають перевагу 

бежевому кольору, уважаючи, що він допомагає їм перебувати в стані 

психологічного комфорту. Другим за перевагою кольором виявився сірий. 

Учителі пояснюють це тим, що сірий колір допомагає налаштовуватися на 

роботу. Чорний колір так само потрапив у вчительські фаворити. Він 

допомагає педагогам підкреслити свій статус і почуватися впевненіше. 

 



 

127 

 

Поради для вчителів щодо збереження нервової системи 

 Найвразливіше місце у вчительському здоров'ї – нервова система. 

Пропонуємо Вам кілька порад  для її збереження. 

 За хвилину Ви вийдете з дому. Подивіться у дзеркало. Пригадайте 

приємні миті вашого життя. Посміхніться. Відчуйте тепло у грудях. 

Відправте посмішку в середину. Постарайтеся втримувати цей стан 

всю дорогу до роботи і тоді, на думку вчених, ніякий «малий вампір» 

Вам не зашкодить. 

 Закінчився робочий день. Не біжіть відразу додому. Присвятіть собі 10 

хвилин, щоб залишити робочі прблеми на роботі. Сядьте зручно. 

Розслабтеся за допомогою  таких вправ : масаж  точок бадьорості 

проти годинникової стрілки; масаж вушного проходу вказівним  

пальцем; дихання животом; перегляд улюблених світлин; 

прослуховування заспокійливої музики. 

Анкета «Чи цінуєте Ви своє здоров'я» 

1.Як відомо, правильний режим харчування-це ситний сніданок, 

обід із трьох страв, полуденок і скромна вечеря. А який режим 

харчування у Вас? 

а) саме такий, до того ж Ви їсте багато овочів та фруктів;      

 б) іноді буває, що Ви обходитесь без сніданку або обіду; 

 в) Ви взагалі не дотримуєтесь ніякого режи     

2.Чи п'єте Ви каву? 

  а) дуже рідко;         

  б) п'ю, але не більше 1 чашки в день;     

  в) не можете обійтися без кави, п'єте її дуже багато, 

З.Чи регулярно Ви робите зарядку? 
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  а) так;          

  б) не завжди вдається себе примусити;     

  в) ні; 

4.Чи досягаєте Ви задоволення від роботи? 

  а) так;          

  б) у цілому робота мене задовольняє;     

  в) працюю без особливого натхнення;        

5.Чи маєте Ви звичку приймати ліки? 

          а) ні;                        

  б ) лише за гострої необхідності;      

       в) так, приймаю майже кожного дня.      

             6. Чи страждаєте Ви на яке-небудь хронічне захворювання? 

                     а) так;          

   б) ні. 

7. Чи використовуєте Ви хоча б один вихідний день для фізичної 

роботи, занять спортом, туризмом? 

  а) так, інколи навіть два дні;       

  б) так, але лише тоді, коли є можливість;     

  в) ні, краще подивитеся телевізор. 

8. Як проводите вихідний день? 

       а) активно займаєтесь спортом;       

      б) у веселій компанії;        

      в) це завжди проблема, 

9. Чи палите Ви?          

  а) ні;           
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  б) так, але рідко;         

  в) так, постійно. 

10. Чи є щось, що постійно Вас дратує чи на роботі, чи вдома? 

            а) ні; 

                         б) так, але намагаєтесь уникнути цього;     

       в) так; 

11. Чи є у вас відчуття гумору? 

        а)  друзі кажуть, що є;              

       б) Ви цінуєте людей, у яких воно є, і вам приємно бути з ними;  

       в) ні. 

                       Оцінювання результатів 

Кожна відповідь а – 4 бали, б – 2 бали, в – 0 балів. 

30 – 44 балів - Ви цінуєте своє здоров'я. Так тримати! 

15 – 29 балів -  Ви не відмовляєтесь від задоволень, які роблять ваше життя 

різноманітним, але подумайте, чи не будуть мати деякі ваші звички з роками 

негативні наслідки для здоров'я? 

0 – 14 балів -  Ви занадто легковажно відноситеся до свого здоров'я, а 

воно залежить у першу чергу від Вас! 
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 Прислів’я про  здоров’я 

 Найбільше багатство – здоров’я. 

 Здоров’я дорожче від багатства. 

 Здоров’я дорожче від золота.  

 Здоров’я – найдорожчий скарб. 

 Здоров’я не купиш за гроші. 

 Здоров’я не купиш, хвороби не продаси. 

 Здоровий не знає, який він багатий. 

 Здоров’я всьому голова. 

 Немає друга вірнішого за здоров’я. 

 Здоровому лікаря не потрібно. 

 Турбота про здоров’я – кращі ліки.  

 Хто здоровий, той ліків не потребує. 

 Здоров’я не вродить – ніхто не нагородить. 

 Хочеш бути здоровим – будь розсудливим.  

 Здоров’я живе обережністю.  

 Бережи одежу знову, а здоров’я змолоду. 

 Поки людина здорова, то здоров’я не шанує. 

 Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши – плачемо. 

 Гроші загубив – небагато загубив, час загубив – багато загубив, а 

здоров’я загубив – усе загубив. 

 Вартість здоров’я знає лише той, хто його втратив. 

 Здоров’я виходить пудами, а входить золотниками. 

 Хто здоровий, той і молодий. 

 Нема щастя без здоров’я. 

 Чистота – дві третини здоров’я. 

 Здоров’я в чистоті міцніє. 

 Праця – здоров’я, лінь – хвороба. 

 Фізкультура і праця здоров’я несуть. 
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 Хто день починає з зарядки, у того здоров’я в порядку. 

 Якщо хочеш здоров’я мати, треба рано вставати. 

 Спиться – здоровиться. 

 Сміх – половина здоров’я. 

 Веселий сміх – здоров’я. 

 Світ великий, було б здоров’я.  

 У здоровому тілі здоровий дух. 

 Здоровому все здорово. 

 Не в міру їси – здоров’я не проси. 

 Горе стихає, а здоров’я зникає і радість минає. 

 Хвороба – як худа худоба. 

 Не смерть страшна, а недуга. 

 Що в кого болить, той про те й говорить. 

 Чужий біль нікому не болить. 

 Хвороба коли не вморить, то скривить. 

 День меркне від ночі, а чоловік від немочі. 

 Дорогі ліки помагають не хворому, а аптекарю. 

 Коли не має сили, то й світ не милий.  

 Без здоров’я нічого людині не миле. 

 Ліпше здоров’я, як готові гроші. 

 Як на душі, так і на тілі. 

 Не просимо хліба у Бога, а просимо здоров’я. 

 Було б здоров’я, а все інше наживемо. 

 Держи голову в холоді, а живіт в голоді – будеш здоров. 

 Держи голову в холоді, а ноги в теплі, проживеш довгий вік на 

землі. 

 Добре здоровому вчити хворого. 

 Добрі зуби і камінь їстимуть. 

 Здоровий хворого не розуміє. 
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