
Урок № 3 

Дата: 25.05.2022 

Тема:  Поняття про декоративно-ужиткове мистецтво 

Мета: Охарактеризувати поняття про декоративно-ужиткове мистецтво, розкрити його значення; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Людина з давніх-давен захоплювалася красивими речами і намагалася зробити 

середовище навколо себе гарним і комфортним. Саме це й дало початок розвитку одного з 

найдавніших видів мистецтв — декоративно-ужиткового мистецтва. Воно забезпечує 

практичні потреби людини і водночас задовольняє її прагнення до краси. Декоративно-

ужиткове мистецтво виникло на ранніх стадіях розвитку людського суспільства і завжди 

було найважливішою ланкою художньої творчості. 

Сьогодні декоративно-ужиткове мистецтво — це галузь декоративного мистецтва зі 

створення художніх виробів, що мають практичне застосування, а також художнє 

оброблення (оздоблення) побутових предметів (меблів, тканини, знарядь праці, одягу, 

посуду, прикрас, іграшок та інших виробів). «Декоративне» — означає «прикрашати», а 

«ужиткове» — те, що речі мають практичне застосування (ужиток), а не лише є предметом 

естетичної насолоди. 

Витвори декоративно-ужиткового мистецтва є частиною навколишнього 

предметного середовища. Вони мають не лише функціональне, а й художнє навантаження. 

Часто вони є складовою єдиного ансамблю в інтер’єрі, екстер’єрі, ландшафтних 

композиціях тощо. 

Види декоративно-ужиткового мистецтва різноманітні: художня обробка деревини 

та металу, вишивка й розпис тканини, плетіння із соломи чи лози, вироби з кістки, каменю, 

скла, глини, оброблення дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, виготовлення 

іграшок, виробів із бісеру та багато іншого. 

 

Урок № 4 

Дата: 25.05.2022 

Тема:  Поняття про декоративно-ужиткове мистецтво 

Мета: Охарактеризувати поняття про декоративно-ужиткове мистецтво, розкрити його значення; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Сьогодні декоративно-ужиткове мистецтво перебуває в безперервному розвитку, а 

унікальні вироби, виготовлені майстрами або власноруч, надзвичайно популярні. Також 

поступово відроджуються забуті традиційні технології виготовлення виробів та виникають 

і поширюються нові сучасні техніки. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке декоративно-ужиткове мистецтво? 

2. Що таке асамбляж? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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