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Мистецтво – невід’ємна частина духовної 
культури людства 



Учень повинен навчитися 
мислити художніми 
образами, розвивати 
фантазію, почуттєву 
сферу тощо, для того, щоб 
у будь-якій сфері 
діяльності проявити свою 
творчість, гнучкість 
мислення. 
 



Програма орієнтує вчителя на виховання 
національно свідомої, духовно багатої, 

зорієнтованої на творчу діяльність особистості 



Інформаційні ресурси – умова 
формування мотивації 

Освітній процес в даний 
час неможливий без 
використання 
інформаційних ресурсів, 
доступ до яких стає 
необхідною умовою, що 
забезпечує формування 
пізнавальної мотивації. 



Дидактичні можливості мультимедіа 

урізноманітнення форм подання 
інформації; 

забезпечення негайного 
зворотного зв'язку; 

активізація навчальної роботи 
учнів, посилення їх ролі як 
суб'єкта навчальної діяльності;  

посилення мотивації навчання. 

 



Кросенс 

Кросенс – головоломка 
нового покоління, яка 
поєднує в собі найкращі 
якості багатьох 
інтелектуальних розваг: 
загадки, ребусу, головоломки 

кросенси


Функції кросенсу 

мотиваційна; 

інформативна; 

розвиваюча; 

дослідницька; 

комунікативна; 

виховна. 



Використання 
кросенсів на уроках 

при формулюванні теми і мети 
уроку; 

при вивченні нового матеріалу, в 
якості постановки проблемної 
ситуації; 

при закріпленні і узагальненні 
вивченого матеріалу; 

 при підведенні підсумку роботи на 
уроці як рефлексія. 

 



Інтелект-карта 

Інтелект-карта (англ. 
Mindmap) – діаграма, на 
якій відображають слова, 
ідеї, завдання або інші 
елементи, розташовані 
радіально навколо 
основного слова або ідеї. 

інтелект-карти
інтелект-карти
інтелект-карти


Деревоподібна схема 
дозволяє задіяти одразу 
обидві півкулі мозку: 
наявність графічних знаків та 
символів активує ліву, а 
образні картини та кольори – 
праву. 



Фотоколаж –  колаж із фотографій або 
частин фотографій 

.  

колаж, буклет


Буклет 

– вид друкованої 
продукції,  на обох 
сторонах якої 
розміщена текстова 
та/або графічна 
інформація. 

Біографія Й. С. Бах 

Йоганн 

Себастіан Бах - 

Народився 31 

березня 1685 в 

місті Айзенах 

Йоган Христоф 

(брат) став його 

першим 

вчителем на 

клавірі та органі. 

1700-1703 рр. - написана перша 

органна музика Баха. 

Музика Баха наповнюється кращими 

віяннями того часу завдяки навчанню 

у інших композиторів. 

У нього було дві дружини 1707 рік 

Марія Барбара - його кузина. 1721 рік 

після смерті дружини Бах 

одружується на співачці Анні Вільке.  

В останні п’ять років життя у  

композитора були серйозні проблеми 

з очима.  Після невдалої операції Бах 

осліп. Бах помер 28 липня 1750 року. 

 

 

Видатні композиції Й.С. Баха 

 

♪«Пасіон за Йоанном»; 

♪«Добре темперований клавір»; 

♪ «jesu, joyofman'sdesiring»; 

♪«Мистецтво фуги»; 

♪«GreatFantasiaandFuguein G minor, 

BWV 542»; 

 

 

Видатні композиції  

Л. ван Бетховена 

 

♪ «Симфонія №5» – 1 частина; 

♪ «До Елізи»; 

♪ «Душа»; 

♪ «Тиша»; 

♪ «Місячна соната»; 

 

 

Біографія Л. ван Бетховен 

Людвіг Ван Бетховен - народився 16 

грудня 1770 року в м. Бонні. 

Першим вчителем Бетховена був його 

батько - Йоганн ван Бетховен.  Його 

музичний талант проявився рано, 

тому батько намагався зробити з 

нього вундеркінда і другого 

маленького Моцарта.  

Наставник Бетховена - Антоніо 

Сальєрі. 

Уже в 

перші 

роки 

життя у 

Відні 

Бетховен 

завоював славу піаніста-віртуоза. 

Його гра вразила слухачів.У 1796 році 

Бетховен починає втрачати слух. У 

нього розвивається тиннитус – 

запалення внутрішнього вуха, що 

приводить до дзвону у вухах 

Бетховен помер 26 березня 1827. 

Понад двадцять тисяч чоловік йшли за 

його труною.  

  

колаж, буклет


Філворд 

це різновид кросворду, 
сітка з проставленими 
буквами. Учні повинні 
«побачити» слова до 
теми і обвести їх, або 
закреслити. 

філворд, анаграма


Анаграма 

безладна перестановка букв у 
слові, що створює інше 
слово. Учні повинні 
розгадати слова і записати їх 
у спеціально відведеному для 
цього місці.  

філворд, анаграма


Метод проектів 

зорієнтований на самостійну 
діяльність учнів у групах, 
парах або на індивідуальне 
виконання завдань і 
передбачає використання 
різних методів, засобів 
навчання.  

учнівські проекти


Етапи роботи над проектом 

Мотивація діяльності 

Планування діяльності 

Інформаційно-операційний 

Оформлення результатів 

Рефлексивно-оцінювальний 



Види оформлення результатів проекту 

брошура 

буклет 

альбом  

стаття до шкільної газети  

відеофільм  

комп’ютерна презентація  





Висновок 

Сучасні медіатехнології є 
універсальним засобом 
формування основних 
компетентностей учнів, через які 
вони зможуть засвоїти систему 
загальнолюдських, 
загальнокультурних, 
національних й особистісних 
норм і цінностей, що в кінцевому 
результаті сприятиме їхньому 
саморозвитку. 

 



Використовуючи ІКТ на уроках, 
вчитель поступово формує нове 
покоління, яке  буде користуватися 
новими інформаційними 
технологіями  як звичайним 
засобом для розв’язання 
різноманітних завдань у побуті, 
навчанні, повсякденному житті, 
на виробництві та в інших сферах 
діяльності людини. 

  

 


