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Мета заняття (ДПМ): 
 – навчитись виділяти фрагменти графічного  

зображення, редагувати графічне зображення, зміню-
вати розміри об’єктів (інформатика); 

 – виявлення взаємозв’язку цілої форми і частин 
(декоративно-прикладне мистецтво); 

 – закріплення на практиці вміння виконувати 
зони композиції в складанні орнаменту; 

 – відображення уяви; розвивати візуальну асоціа-
цію, фантазію, уяву, образне мислення; 

 – формування художньо-естетичної культури.
Тип інтегрованого навчального заняття: форму-

вання вмінь та навичок за допомогою інноваційних 
технологій навчання.

Методи та прийоми: розповідь, коментар, прак-
тична творча діяльність учнів.

Види діяльності учнів: сприймальна, пізнавальна, 
художньо-практична.

Наочність: мультимедійний супровід навчально-
го заняття.

Під час заняття допомагаємо кожному учню

План навчального заняття
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація освітньої діяльності учнів.

4. МАйСТЕР-КЛАС
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Молитва маленьких кроків Антуана де Екзюпері.
Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі, 

а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву ма-
леньких кроків. Зроби мене спостережливим і сприт-
ним, щоб в строкатості буднів вчасно зупинятися 
на відкриттях і досвіді, що мене схвилювали. Навчи 
мене правильно розпоряджатися часом мого життя. 
Подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти важливе 
від другорядного. Я прошу про силу стриманості та 
помірності, щоб я по життю не пурхав і не ковзав,  
а розумно планував протягом дня, міг би бачити вер-
шини і далі, і хоч іноді знаходив би час для насолоди 
мистецтвом. Допоможи мені зрозуміти, що мрії не 
можуть бути допомогою. Ні мрії про минуле, ні мрії 
про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз та 
сприйняти цю хвилину як найважливішу. Убережи 
мене від наївної віри, що все в житті має бути глад-
ко. Подаруй мені ясну свідомість того, що складнощі, 
поразки, падіння та невдачі є лише природною скла-
довою частиною життя, завдяки якій ми зростаємо 
і зріємо. Нагадуй мені, що серце часто сперечається 
з розумом. Пошли мені в потрібний момент когось,  
у кого вистачить мужності сказати мені правду, але 
сказати її люблячи. Я знаю, що багато проблем ви-
рішуються, якщо нічого не робити, то ж навчи мене 
терпінню. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо друж-
би. Дай мені бути гідним цього найпрекраснішого і 
ніжного Подарунка Долі. Дай мені багату фантазію, 
щоб у потрібний момент, в потрібний час, в потріб-
ному місці, мовчки або промовляючи, подарувати ко-
мусь необхідне тепло. Зроби мене людиною, яка вміє 
достукатися до тих, хто зовсім «внизу». Убережи 
мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені 
не те, чого я собі бажаю, а те, що мені дійсно необ-
хідно. Навчи мене мистецтву маленьких кроків.

ІІІ. Навчальне заняття розпочинається з розповіді 
вчителя ДПМ.

Довгий прямокутний шмат тканини у наших пра-
щурів завжди означав дорогу, шлях, який веде люди-
ну, допомагає їй жити.

Рис. 1. Сучасне застосування орнаменту в ландшафті 

Чи задумувались ви коли-небудь над тим, що 
означає червоний мак, вишитий на сорочці або чому 
на вишитому весільному рушнику часто зображають 
дубове листя? Сучасні вишиванки є досить різнома-
нітними: однотонні та різнобарвні, багаті та ніжні,  

вишиті квітами та геометричним візерунками… Та чи 
знаємо ми, що за узори насправді прикрашають наш 
одяг? Наскільки прадавніми є їхні основи, що вони 
означають та чому виглядають саме так?

Вишиванка – це зашифроване послання до того, 
хто вміє читати. Кожна пелюстка, стеблинка, листочок 
вишитого рослинного візерунку – це символ: буква, 
цифра, з яких складається ім’я, прізвище, дата певної 
події. Наприклад, дня народження із зазначенням дня 
тижня, фази місяця і назви сузір’я, під яким зазначена 
подія відбулася. Таким чином, можна записати будь-
яку важливу для вас дату. 

   

   
Рис. 2. Дефіле учнів у вишиванка 

Народному мистецтву українців властиві випле-
кані віковими традиціями символізм і метафора. За-
кодовані у мистецьких творах узори відображають 
уявлення наших пращурів про світ. Усе це – давні 
символи, у зображення яких наші предки вкладали 
певний зміст.

Рис. 3. Код вишивки

Орнаментальне письмо праукраїнців – це таєм-
ниче письмо, кожен символ якого кодував не просто 
окремий звук, а цілі образи світобудови, енергетичні 
поля, магічні ключі, коди сили та здоров’я.

Рис. 4. Зразок вишивок
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Рис. 7. Сакральна геометрія  орнаменту

Дослідники розповідають, що у давні часи процес 
вишивання можна було назвати ритуалом – за нього 
брались у визначені дні, з чистими світлими думками, 
закладаючи позитивну енергію у свою працю. 

Рис. 8. «Мова» орнаментального письма

Цікаво, що тоді жінки не копіювали чужі узори,  
не відшивали їх з інших виробів чи схем. Їх роботи 
були індивідуальними. Жінка володіла «мовою» орна-
ментального письма. Вона за допомогою кольорів, лі-
ній, візерунків створювала абсолютно унікальну річ, 
закодовану на добру долю для себе, чи рідної людини.  
А відшити чужий узор для сорочки, наприклад, озна-
чало взяти на себе чужу долю. 

  
    

Рис. 9. «Мова» орнаментального письма

Вишивання не було діяльністю чи наукою, швидше 
магією, вмінням передати власне світовідчуття, внут-
рішню енергію, закодувавши її на полотні. Дивовижно, 
але саме слово «вишивка» походить від «вишній», бо-
жественний і перекладається на грецьку як «космос».

 
     

Орнаменти, символи, знаки передають інформа-
цію не конкретно про історію будь-якого народу, а про 
планетарне створення Людини та інших форм Життя. 
Ці полотняні криптограми, що містять коди і ключі, 
зуміли зберегти та донести до наших днів українські 
жінки, які є хранительками глибокої традиції. Тому 
так багато у вишиваних сюжетних композиціях різних 
суцільних орнаментальних смуг. Вони, чергуючись 
між собою у кольорах та знаках, передають також зна-
ння про те, що Світ неоднорідний, багатоплановий та 
складний за своїми проявами.

Рис. 5. Шифр орнаменту

Зазначені коди, ключі, що наносилися на вишиття, 
завдяки лініям та кольорам, допомагали людям спіл-
куватися зі світом невидимим, населеним різноманіт-
ними духами. Ці духи належать до чотирьох стихій – 
вогню, повітря, землі і води. Інформація про це була 
відома нашим предкам, і вони спілкувалися з духами, 
приваблюючи світлих, або «добрих» для життя і від-
лякуючи «злих». 

Рис. 6. Учні вивчають графічні зображення

Яка сакральна геометрія захована у скарбах бабу-
синих скринь? Це не просто кола, ромби, гілки і спі-
ралі. Ці фігури створювались десятки століть тому. 
Вони виконували роль унікальних символів у часи, 
коли наші предки володіли магічним зв’язком зі сві-
том Природи: рослин, тварин, небесних світил. Сим-
волами Сонця, Землі, Всесвіту, Роду вони малювали 
свою долю, відтворюючи їх на полотні, виписуючи 
таємничі древні знаки як заклинання, обереги, коди 
свого роду.
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Рис. 10. «Мова» орнаментального письма

Характерною ознакою стародавньої вишивки є 
її лаконічна довершеність. Тут нема нічого зайвого, 
кожна деталь не випадкова. Узори вишивок – це осо-
бливі письмена. Не дарма на Гуцульщині серед ви-
шивальниць заведено було говорити: «Я таку сорочку 
випишу», адже зображення тварин, людей, зірок, рос-
лин тощо, були «виписані» в орнаментах. 

«Сорочка мала шість чотирикутників різної вели-
чини, і, якщо виміряти їх співвідношення, то в ідеалі 
ми отримали б золоту пропорцію. Ці чотирикутники 
з’єднували між собою за допомогою хрестиків, виши-
тих зазвичай чорними нитками: аби жодна стороння 
енергія не могла крізь шви проникнути до людського 
тіла, бо хрест своєю енергією “розтинає”, знищує не-
гативну енергію, а чорний колір її поглинає. Низом, на 
грудях і на рукавах вишивали священні коди сили: для 
маленьких діток вони кодувалися переважно в рос-
линних орнаментах, що символізували дерево життя, 
у зірочках-оберегах, простих хвилястих лініях з точка-
ми, що символізували первинні сили природи – воду і 
вогонь» (Чумарна М. Код української вишивки).

Далі продовжує роботу над темою вчитель інфор-
матики.

Рис. 11. Знайомство з вишиванками через Інтернет

ІV. А. Практичне завдання
 Відкрийте зображення з файлу (впр. 3.4.4).  Ско-

піюйте  зображення три рази, використавши буфер 
обміну. Поверніть зображення так, щоб утворилося 
зображення на рисунку 10.

Б. Практичне завдання
Відкрийте зображення з файлу (впр. 3.4.3).  Ство-

ріть малюнок, на якому зобразіть орнамент за зраз-
ком, використовуючи операції копіювання, змінення 
розмірів, відображення. Збережіть малюнок у вашій 
папці у файлі з тим самим іменем.

V. (Після виконання практичного завдання роботу 
з учнями продовжує вчитель ДПМ). Розгляньте напи-
сання слів за схемою.

Аналізуючи подані схеми вчитель підводить до 
виконання наступного творчого завдання.

Домашнє завдання: складіть закодований орна-
мент в колі або квадраті за схемою літер абетки. Ство-
ріть схему оберегу з побажанням.

Поетапне виконання завдання.

Перший зразок. Попередній етап роботи – ескізи 
виконані на аркуші паперу в клітинку або міліметро-
вому папері.
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Другий зразок 
 

Третій зразок. Схема літер.

Розмістіть творче завдання на форматі А 4.

VІ. Підсумки навчального заняття.
Учитель аналізує та оцінює роботи учнів. 
1. Показ створеного практичного завдання.
2. Підведення підсумків заняття. 
3. Оцінювання робіт (здійснюють за певними кри-

теріями, наведеними у таблиці 1):
Таблиця 1
Оцінювання якості готового завдання

№ Критерії оцінювання Оціню-
вання

Заува-
ження

1 Креативність ідеї
2 Композиційне розташування
3 Відповідність задуму
4 Якість кінцевої результату
5 Уміння презентувати створену 

роботу
6 Використання програми
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