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Прадмова 
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці 

з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

У планаванні адлюстраваны змест і структура курса ў дадзеных класах, улі-
чаны агульнадыдактычныя прынцыпы навучання (нагляднасці, па слядоўнасці, 
культураадпаведнасці, даступнасці) і прынцыпы педагогікі мас тацтва (полі-
мастацкасці, полікультурнасці, дыялагічнай прыроды твораў мас тацтва).

У аснову планавання ўрокаў па айчыннай і сусветнай мастацкай куль ту ры 
ў 5—7 класах пакладзены прынцып тэматычнай дыферэнцыяцыі, які дазваляе 
згрупаваць тэарэтычны і мастацкі матэрыял у адпаведнасці з асаблівасцямі 
тэмы.

Вызначэнне мэтавых установак урокаў, паслядоўнасці вывучэння тэм, а так-
сама відаў мастацтва і мастацкіх твораў мае прыкладны характар. Шляхі і пры-
ёмы засваення твораў мастацтва, віды мастацка-творчай дзейнасці настаўніку 
рэкамендуецца выбіраць з улікам узроставых асаблівасцей вучняў, пажаданняў 
канкрэтнага класа і ўласных метадычных установак. Звяртаем увагу на тое, што 
асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены на ўроку.

Планаванне дазволіць настаўніку ў вядомай ступені рэалізаваць сучасныя 
патрабаванні да арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Мас-
тацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» ва ўстановах агульнай ся-
рэд няй адукацыі. 
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5 клас
(35 г на год; 1 г на тыдзень)

Грачова, В. А. Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) : вучэб. дапам. для 5 класа ўстаноў агул. сярэд. 
адукацыі з беларус. мовай навучання : (з электронным дадаткам) / В. А. Грачова, Ю. Ю. Захарына, С. І. Кол бы шава. — 
Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2016.

№ урока
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока
Коль
касць 
гадзін

Мэты і задачы вывучэння тэмы
Характарыстыка асноўных відаў 

і спосабаў дзейнасці (з рэкамен да
ванымі практыкаваннямі)

Матэрыялы 
вучэбнага 

дапа мож ніка

1 2 3 4 5 6

Тэма 1. Уводзіны ў свет мастацтва (1 г)

1 Што такое  
мастацтва?

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб месцы і ролі мастац-
тва ў жыцці чалавека і грамадства.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб мастац-
тве;
— пазнаёміць з асноўнымі версіямі 
паходжання мастацтва;
— ахарактарызаваць значэнне і функ-
цыі мастацтва ў жыцці чалавека і гра-
мадства;
— фарміраваць уменне выказваць 
уласныя меркаванні аб творах мас-
тац тва;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
твораў мастацтва; 
— развіваць асацыятыўна-воб разнае 
мысленне

Успрыманне твораў мастацтва. 
Гутарка аб паходжанні мастац-
кіх твораў, якія разглядаюцца 
на ўроку.
Чытанне і абмеркаванне міфа 
Старажытнай Грэцыі «Апалон 
і музы».
Падрыхтоўка вуснага аповеду 
пра наведванне музея, выставы; 
падарожжа ў розныя гарады, 
краіны свету; атрыманыя ўра-
жанні

§ 1, с. 6—10
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Тэма 2. Роля мастака ў мастацтве (2 г)
2 Пра што рас-

казвае мастак? 
1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-

нага ўяўлення аб ролі мастака ў мас-
тацтве, разнастайнасці тэм і сюжэтаў 
у яго творчасці.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб мастаку 
і яго значэнні ў свеце мастацтва;
— ахарактарызаваць асноўныя віды 
мастацтва;
— фарміраваць уменне дыферэнцы-
раваць мастацкія творы па відах мас-
тацтва;
— развіваць цікавасць да працэсу 
ства рэння мастацкага твора 

Успрыманне і параўнанне твораў 
розных відаў мастацтва.
Гутарка на тэму «Пра што раска-
звае мастак?» з выкарыстоўван-
нем мастацка-вобразных пры-
кладаў.
Апісанне твора мастацтва свай-
го рэгіёна (архітэктурнага збуда-
вання, скульптурнай кампазіцыі, 
музейнага экспаната і інш.)

§ 2, с. 12—
14

3 Інструменты 
і матэрыялы 
мастака 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб спецыфіцы працы 
майстроў мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб інструмен-
тах і матэрыялах жывапісца, скульп-
тара, кампазітара, фатографа і інш.;
— паказаць асаблівасці інструментаў 
і матэрыялаў мастака ў розных відах 
мастацтва;
— параўнаць інструменты і матэры-
ялы ў традыцыйных відах мастацтва 
з інструментамі і матэрыяламі суча-
снага мастака (на прыкладзе працы 
фатографа);

Успрыманне і параўнанне мас-
тац кіх твораў розных відаў мас-
тац тва.
Выказванне і абгрунтаванне ўла-
сных меркаванняў аб агульным 
і адрозным у мастацкіх творах, 
якія разглядаюцца вучнямі.
Параўнанне інструментаў і ма-
тэрыялаў мастакоў мінуўшчыны 
і сучаснасці

§ 3, с. 14—
18
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Працяг

1 2 3 4 5 6

— фарміраваць уменне дыферэнцы-
раваць віды мастацтва ў адпаведнасці 
з інструментарыем;
— развіваць паважлівае стаўленне да 
працэсу стварэння мастацкага твора;
— выхоўваць цікавасць да мастацка- 
творчай дзейнасці

Тэма 3. Цудоўнае ў мастацтве (2 г)

4 Прыгажосць 
у мастацтве 
і жыцці 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб цудоўным у жыцці 
і мастацтве. 
Задачы:
— актуалізаваць веды аб прыгожым 
і брыдкім у навакольным свеце;
— паказаць магчымасці мастацтва ва 
ўвасабленні прыгажосці;
— фарміраваць уменне характарыза-
ваць твор мастацтва з пазіцыі Прыга-
жосці; 
— развіваць эмацыйна-воб разнае 
ўспры манне твораў мастацтва

Успрыманне і абмеркаванне тво-
раў розных відаў мастацтва з па-
зіцыі Прыгажосці.
Падрыхтоўка вуснага паве дам-
лення «Што такое Прыгажосць?».
Гульня «Скончы сказ: “Прыгожы 
чалавек — гэта...”»
Замалёўка «Прыгожы чалавек» 
(акварэль). Абмеркаванне работ

§ 4, с. 20—
22

5 Пераўтва-
ральная сіла 
мас тацтва 

1 Мэта: удасканальванне ўяўленняў 
вучняў аб прыгожым у жыцці і мас-
тацтве.
Задачы:
— паказаць сілу ўздзеяння мастацтва 
ў працэсе ўспрымання мастацкіх тво-
раў;

Успрыманне і абмеркаванне тво-
раў розных відаў мастацтва, якія 
ўвасабляюць пераўтваральнае 
ўздзеянне мастацтва на чалавека.
Гутарка на тэму «У чым палягае 
пераўтваральная сіла мастац-
тва?».

§ 5, с. 23—
26
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Працяг

1 2 3 4 5 6

— раскрыць асаблівасці сродкаў мас-
тацкай выразнасці ва ўвасабленні 
прыгожага;
— удасканальваць уменне характары-
заваць твор мастацтва з пазіцыі Пры-
гажосці;
— развіваць асацыятыўнае і эма цый-
на-воб разнае ўспрыманне твораў мас-
тацтва

Конкурс на найлепшае чытанне 
верша М. Алігер «Аб Прыгажо-
сці» («О Красоте»)

Тэма 4. Чалавек у мастацтве (4 г)

6 Пра што 
рас казвае 
партрэт?

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб увасабленні воб раза 
чалавека ў мастацтве.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб унікаль-
насці чалавека;
— раскрыць асаблівасці воб раза чала-
века ў партрэтным жанры;
— фарміраваць уменне характарыза-
ваць воб раз чалавека ў творах мастац-
тва;
— развіваць асацыятыўна-вобразнае 
мысленне;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
асобы чалавека сродкамі мастацтва

Успрыманне і абмеркаванне парт-
рэта ў розных відах мастац тва.
Параўнанне партрэта і аўта парт-
рэта М. Шагала.
Ілюстраванне прэлюдыі К. Дэ-
бюсі «Дзяўчына з валасамі ко-
леру лёну» (акварэль).
Выкананне фотапартрэта адна-
класніка. Абмеркаванне прац

§ 6, с. 28—
31
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Працяг

1 2 3 4 5 6

7 Чалавек на 
фоне гісторыі

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб увасабленні воб раза 
чалавека ў мастацтве праз прызму гіс-
тарычных падзей.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб ролі чалаве-
ка ў гістарычных падзеях;
— паказаць асаблівасці ўвасаблення 
подзвігу чалавека ў творах розных ві-
даў мастацтва;
— удасканальваць уменне дыферэн-
цыраваць творы па тэмах і відах мас-
тацтва;
— развіваць сюжэтна-воб разнае мыс-
ленне;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
гісторыі роднага краю, гісторыі іншых 
народаў

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў з выявай чалавека 
на фоне гістарычных падзей.
Падрыхтоўка вуснага сачынен-
ня «Подзвіг майго дзеда» (або 
інш.).
Выкананне малюнка на тэму 
«Подзвіг майго дзеда» (або інш.)

§ 7, с. 32—
34

8 Чалавек 
і праца 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб увасабленні тэмы 
працы ў мастацтве.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб розных відах 
чалавечай дзейнасці;
— паказаць асаблівасці ўвасаблення 
тэмы працы ў творах розных відаў 
мас тацтва;

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму працы.
Гутарка на тэму «Чаму мастакоў 
цікавіць тэма працы?».
Вусны аповед на тэму «Члены 
маёй сям’і — ... (прафесія)».
Выкананне малюнка на тэму 
«Якая прафесія мне падабаецца?»

§ 8, с. 34—
37
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Працяг

1 2 3 4 5 6

— удасканальваць уменне характа-
рызаваць воб раз чалавека ў працэсе 
ўспрымання мастацкіх твораў;
— развіваць сюжэтна-воб разнае мыс-
ленне;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
працы

9 Вобраз чала-
века: рэальны 
і фантастычны 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб разнастайнасці маг-
чымасцяў мастацтва ва ўвасабленні 
воб раза чалавека.
Задачы:
— паказаць шырокі спектр магчыма-
сцей мастацтва ў раскрыцці воб раза 
чалавека ў творах розных відаў мас-
тацтва; 
— замацаваць уменне характарыза-
ваць воб раз чалавека ў працэсе ўспры-
мання мастацкіх твораў;
— развіваць асацыятыўна-вобразнае 
мысленне;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
асобы чалавека мастацкімі сродкамі 

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў з казачнымі і фан-
тастычнымі воб разамі.
Гутарка на тэму «Чаму многія 
фантастычныя персанажы па-
добныя да чалавека?».
Выкананне адушаўлёнай фігуркі 
звыклага прадмета (крэсла, кнігі, 
ручкі і інш.) (пластылін)

§ 9, с. 37—
40
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Тэма 5. Свет прыроды ў мастацтве (4 г)

10 Свет прыроды 
ў мастацтве — 
глядзім і слу-
хаем 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб увасабленні свету 
прыроды ў розных відах мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб свеце 
прыроды;
— акцэнтаваць увагу на адметнасці 
і прыгажосці прыроднага свету;
— паказаць магчымасці мастацтва 
ў рас крыцці воб раза прыроднага свету;
— фарміраваць уменне вылучаць 
і апісваць воб раз прыроды ў мастац-
кім творы;
— развіваць фантазію і ўяўленне 

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму прыроды.
Слоўная замалёўка незвычай-
ных гукаў навакольнага свету: 
музыкі вады, шэпту дрэў, кроп-
ляў дажджу.
Складанне кампазіцыі з восень-
скага лісця

§ 10, с. 42—
44

11 Які настрой 
у прыроды? 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб увасабленні настрою 
прыроды ў творах мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб розным нас-
т роі і стане прыроднага свету;
— паказаць магчымасці мастацтва 
ў стварэнні воб разаў прыроды ў роз-
ным стане;
— фарміраваць уменне суадносіць 
сродкі мастацкай выразнасці і нас-
трой прыроды, увасоблены ў творах 
розных відаў мастацтва;

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму прыроды.
Параўнанне воб раза мора ў мас-
тацкіх творах І. К. Айвазоўскага 
і М. А. Рымскага-Корсакава.
Выкананне пейзажа «Настрой 
прыроды» (акварэль)

§ 11, с. 44—
47
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Працяг

1 2 3 4 5 6

— развіваць мастацка-вобразнае мыс-
ленне;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
прыроды

12 Які ў прыроды 
характар? 

1 Мэта: удасканаленне ўяўленняў вуч-
няў пра ўвасабленне прыроднага све-
ту ў творах мастацтва.
Задачы: 
— актуалізаваць веды аб розных пра-
явах характару прыроды; 
— паказаць магчымасці мастацтва 
ў раскрыцці характару прыроды;
— удасканальваць уменне характары-
заваць воб раз прыроды ў мастацкім 
творы;
— развіваць асацыятыўна-вобразнае 
мысленне 

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму прыроды.
Параўнанне воб раза восені 
ў трох п’есах фартэпіяннага цык-
ла «Поры года» П. І. Чайкоў-
скага.
Моўная замалёўка «Свет прыро-
ды вакол нас». 
Характарыстыка каляровай га-
мы і гукаў прыроды за акном

§ 12, с. 47—
51

13 Як адлюстроў-
вае прыроду 
мастак? 

1 Мэта: замацаванне ўяўленняў вуч-
няў пра ўвасабленне прыроднага све-
ту ў розных відах мастацтва.
Задачы:
— ахарактарызаваць адметнасць сро-
дкаў мастацкай выразнасці ва ўвасаб-
ленні прыроднага свету ў творах мас-
тацтва;
— удасканальваць уменне дыферэн-
цыя ваць сродкі выразнасці розных 
відаў мастацтва;

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму прыроды.
Складанне нацюрморта з пры-
родных матэрыялаў.
Выкананне эскіза на тэму «Пры-
родныя матывы ў афармленні 
будынка»

§ 13, с. 51—
54
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— замацаваць уменне апісваць воб раз 
прыроды ў мастацкім творы;
— развіваць фантазію і ўяўленне;
— выхоўваць любоў да прыгажосці 
прыроднага свету роднага краю

Тэма 6. У свеце казак (4 г)

14 Што такое  
казка? 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб казцы ў мастацтве.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра казкі і іх 
значэнне ў нашым жыцці;
— раскрыць асноўныя асаблівасці 
ўвасаблення казкі ў мастацтве;
— фарміраваць уменне вылучаць 
агульную ідэйна-эмацыйную аснову 
ў казках у працэсе ўспрымання мас-
тац кіх твораў;
— удасканальваць культуру мастац-
кага ўспрымання;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
культурнай спадчыны розных краін 
і народаў 

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму казкі.
Гутарка на тэму «Навошта патрэ-
бна казка?».
Моўная гульня на тэму «Цуд 
у нашым доме».
Выкананне фігуркі персанажа па 
казцы У. С. Караткевіча «Вера-
бей, сава і птушыны суд» (плас-
тылін, лепка)

§ 14, с. 56—
58
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15 Пра што рас-
казвае казка? 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб разнастайнасці ка-
зачных сюжэтаў.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб асноў-
ных казачных сюжэтах;
— паказаць асноўныя разнавіднасці 
казачных сюжэтаў у працэсе ўспры-
мання мастацкіх твораў розных відаў 
мастацтваў;
— фарміраваць уменне дыферэнцы-
раваць выразныя сродкі жывапісу, 
скульп туры, літаратуры, музыкі ва 
ўвасабленні казачных сюжэтаў;
— развіваць фантазію і ўяўленне;
— развіваць цікавасць да мастацка- 
творчай дзейнасці 

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму казкі.
Параўнанне воб раза Бабы Ягі 
ў мастацкіх творах В. М. Вас-
няцова і М. П. Мусаргскага.
Выкананне эскіза персанажа 
беларускай народнай казкі (на 
выбар) (аловак).
Падрыхтоўка эцюда-пантамімы 
«Гном» пад музыку М. П. Муса-
ргскага з цыкла «Карцінкі з вы-
с таўкі»

§ 15, с. 58—
62

16 Казачны  
воб раз  
у мастацтве

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб магчымасцях маста-
цтва ва ўвасабленні казачных герояў.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб разнастай-
насці казачных герояў;
— прасачыць выяўленчыя і выразныя 
магчымасці мастацтва ў раскрыцці ка-
зачнага воб раза;
— фарміраваць уменне вылучаць 
срод кі мастацкай выразнасці ў выявах 
казачных герояў;

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму казкі.
Гутарка на тэму «Казка ў творах 
розных відаў мастацтва».
Стварэнне эскіза вокладкі кні-
гі «Беларускія народныя казкі» 
(акварэль, гуаш і інш.)

§ 16, с. 62—
66
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— развіваць фантазію і ўяўленне;
— развіваць асацыятыўна-вобразнае 
мысленне

17 Казка старая 
і новая

1 Мэта: замацаванне ўяўленняў вучняў 
аб увасабленні казкі ў розных відах 
мастацтва.
Задачы:
— раскрыць магчымасці мастацтва 
ў інтэрпрэтацыі казачных сюжэтаў, 
казачных воб разаў;
— замацаваць уменне характарыза-
ваць казачныя воб разы ў творах мас-
тацтва;
— удасканальваць уменне параўноў-
ваць казачныя воб разы ў творах роз-
ных відаў мастацтва;
— развіваць асацыятыўнае мысленне;
— выхоўваць цікавасць да казачных 
сюжэтаў у мастацкай куль ту ры роз-
ных краін і народаў

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму казкі.
Падрыхтоўка вуснага сачынен-
ня «Казачны герой учора, сёння, 
заўтра».
Выкананне малюнка на тэму 
«Тра дыцыйны казачны герой (на 
выбар) у сучасным свеце»

§ 17, с. 66—
68

Тэма 7. Сям’я ў мастацтве (3 г)

18 Мая сям’я 1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб асаблівасцях увасаб-
лення тэмы сям’і ў розных відах мас-
тацтва.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб тэме сям’і 
ў мастацтве і ў грамадстве;

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму сям’і.
Падрыхтоўка вуснага сачынен-
ня пра сваю сям’ю (па сямейных 
фатаграфіях).
Складанне калажу з сямейных 
фатаграфій

§ 18, с. 70—
73
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— раскрыць выяўленчыя і выразныя 
магчымасці розных відаў мастацтва 
ва ўвасабленні тэмы сям’і;
— фарміраваць уменне характарыза-
ваць творы мастацтва, у якіх увасоб-
лена тэма сям’і;
— развіваць культуру мастацкага 
ўспрымання;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
сям’і

19 Традыцыі 
і падзеі ў сям’і 

1 Мэта: удасканаленне ўяўленняў вуч-
няў пра асаблівасці ўвасаблення тэмы 
сям’і ў мастацкіх творах розных відаў 
мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра значэнне 
сямейных традыцый у жыцці чалаве-
ка і грамадства;
— паказаць шырокае кола магчымас-
цей розных відаў мастацтва ва ўвасаб-
ленні тэмы сям’і;
— удасканальваць уменне «ў звычай-
ным бачыць незвычайнае»;
— развіваць мастацкае мысленне;
— выхоўваць каштоўнасна-ацэначнае 
стаўленне да сямейных традыцый

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму сям’і.
Параўнанне воб раза сям’і на кар-
цінах Ж.-Ф. Міле і В. Ван Гога.
Падрыхтоўка вуснага аповеду 
пра традыцыі ў сям’і

§ 19, с. 73—
77
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20 Дарослыя 
і дзеці

1 Мэта: замацаванне ўяўленняў вуч-
няў пра адметнасць увасаблення тэмы 
сям’і ў творах розных відаў мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб адносі-
нах дарослых і дзяцей у сямейным 
коле;
— паказаць выяўленчыя і выразныя 
магчымасці розных відаў мастац тва 
ў раскрыцці воб разаў дарослых і дзя-
цей у сям’і;
— замацаваць уменне характарыза-
ваць твор мастацтва на тэму сям’і;
— развіваць эмацыйна-воб разнае 
ўспры манне;
— выхоўваць эмацыйна-каштоўнас-
нае стаўленне да сям’і

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму адносін 
дзяцей і дарослых. 
Выкананне эскіза «Хто жыве 
ў маім доме» (акварэль, гуаш).
Падрыхтоўка эцюда-пантамімы 
«Хто жыве ў маім доме»

§ 20, с. 77—
80

Тэма 8. Свет дзяцінства ў мастацтве (4 г)

21 Такія розныя 
дзеці

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб тэме дзяцінства 
ў мастацтве.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра асноўныя 
сюжэты дзяцінства і іх увасабленне 
ў творах мастацтва;
— прасачыць развіццё тэмы дзяцін-
ства ў працэсе ўспрымання твораў 
розных відаў мастацтва;

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму дзяцін ства.
Параўнанне воб раза дзіцяці 
ў розных творах мастацтва.
Выкананне малюнка на тэму 
дзяцінства

§ 21, с. 82—
84
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— фарміраваць уменне характарыза-
ваць творы мастацтва на тэму дзяцін-
ства;
— выхоўваць эмацыйную спагадлі-
васць

22 Заняткі 
і захап ленні 
дзяцей

1 Мэта: удасканаленне ўяўленняў вуч-
няў аб тэме дзяцінства і адметнасці яе 
ўвасаблення ў мастацтве.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра захапленні 
і заняткі дзяцей у розныя эпохі;
— пазнаёміць з захапленнямі і за-
няткамі дзяцей у розныя часы ў пра-
цэсе ўспрымання мастацкіх твораў;
— удасканальваць уменне характары-
заваць тэму і сюжэт у творах мастац-
тва;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
тэмы дзяцінства сродкамі мастацтва 

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму дзяцін ства.
Гутарка на тэму «Мае ўлюбёныя 
гульні і цацкі».
Замалёўка «Самая цікавая па-
дзея ў маім жыцці» (гуаш)

§ 22, с. 85—
88

23 Дзеці і мас-
тацтва

1 Мэта: удасканаленне ўяўленняў вуч-
няў аб тэме дзяцінства і адметнасці яе 
ўвасаблення ў мастацтве.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра значэнне 
мастацтва ў жыцці дзяцей;
— прасачыць развіццё тэмы дзяцін-
ства ў працэсе ўспрымання мастацкіх 
твораў;

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму дзяцін ства.
Гутарка на тэму «Мой улюбёны 
занятак».
Выкананне ілюстрацыі да кнігі 
«Захапленні сучасных дзяцей»

§ 23, с. 88—
91
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— удасканальваць уменне дыферэн-
цы ра ваць творы мастацтва па відах 
і жанрах;
— удасканальваць уменне характары-
заваць творы мастацтва на тэму дзя-
цін ства;
— выхоўваць цікавасць да мастацтва 
і творчай дзейнасці

24 Дзеці мараць 
пра будучыню

1 Мэта: замацаванне ўяўленняў вучняў 
аб тэме дзяцінства і адметнасці яе ўва-
саблення ў мастацтве.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра магчымасці 
мастацтва ў стварэнні воб раза буду-
чыні;
— ахарактарызаваць асаблівасці срод-
каў выразнасці розных відаў мастац-
тва ва ўвасабленні дзіцячай мары;
— замацаваць уменне характарыза-
ваць воб раз дзяцінства ў творах роз-
ных відаў мастацтва;
— развіваць асацыятыўнае мысленне 
і творчыя здольнасці 

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў на тэму дзяцін ства.
Вуснае сачыненне-фантазія на 
тэму «Краіна, у якой я хачу па-
бы ваць», «Чалавек, з якім я ха чу 
па зна ёміцца» (і інш.)

§ 24, с. 91—
94
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Тэма 9. Вобраз маці ў мастацтве (3 г)

25 Веліч матчы-
нага сэрца

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб увасабленні тэмы 
маці ў творах розных відаў мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра значэнне 
маці ў жыцці чалавека;
— выявіць асаблівасці воб раза маці 
ў творах розных відаў мастацтва;
— удасканальваць уменне параўноў-
ваць выразныя магчымасці розных ві-
даў мастацтва ва ўвасабленні воб раза 
маці;
— развіваць эмацыйна-воб разнае 
мыс ленне і маральна-этычную сферу

Успрыманне і абмеркаванне воб-
раза маці ў творах мастацтва.
Падрыхтоўка вуснага сачынен-
ня «Мая мама — найлепшая  
ў свеце».
Выкананне фотапартрэта мамы, 
бабулі.
Выкананне малюнка на тэму 
«Ка лыханка»

§ 25, с. 96—
99

26 Свяшчэнны 
воб раз маці

1 Мэта: удасканаленне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб увасабленні тэмы 
маці ў розных відах мастацтва.
Задачы:
— ахарактарызаваць мастацкія творы 
розных гістарычных эпох з выявай 
маці;
— удасканальваць уменне характары-
заваць выразныя магчымасці розных 
відаў мастацтва, у якіх увасоблены 
воб раз маці;

Успрыманне і абмеркаванне воб-
раза маці ў творах мастацтва.
Гутарка на тэму «Вечны воб раз 
Багіні-маці».
Стварэнне арыгінальнага вінша-
вання маме да свята

§ 26—27, 
с. 99—100
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— фарміраваць культуру ўспрымання 
твораў мастацтва;
— выхоўваць паважлівае стаўленне да 
мастацтва, працэсу мастацкай творча-
сці

27 Свяшчэнны 
воб раз маці

1 Мэта: замацаванне ўяўленняў вучняў 
пра ўвасабленне тэмы маці ў розных 
відах мастацтва. 
Задачы: 
— прадэманстраваць выбітныя ўзоры 
іканапісу; 
— навучыць характарызаваць воб раз 
Маці Божай у іканапісе; 
— фарміраваць культуру ўспрымання 
твораў мастацтва на духоўную тэма-
тыку; 
— выхоўваць цікавасць да нацыя наль-
най мастацкай куль ту ры

§ 26—27, 
с. 101—102

Тэма 10. Вобраз жывёлы ў мастацтве (3 г)

28 Чалавек і жы-
вёльны свет

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб адметнасці ўва саб-
лення тэмы жывёл у розных відах 
мас тацтва.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб свеце 
жывёл;
— паказаць выяўленчыя і выразныя 
магчымасці розных відаў мастацтва 
ў стварэнні воб раза жывёлы;

Успрыманне і абмеркаванне воб-
раза жывёлы ў творах розных ві-
даў мастацтва.
Падрыхтоўка вуснага сачынення 
«Мой хатні гадаванец».
Выкананне фігуркі хатняй жы-
вёліны ў статыцы (пластылін, 
лепка)

§ 28, 
с. 104—106
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— фарміраваць уменне характарыза-
ваць творы мастацтва, у якіх увасоб-
лены воб раз жывёлы;
— выхоўваць павагу да свету жывёл

29 Як мастакі ма-
лююць жывёл

1 Мэта: удасканаленне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб адметнасці ўвасаб-
лення тэмы жывёл у розных відах 
мас тацтва.
Задачы:
— раскрыць выяўленчыя і выразныя 
магчымасці мастацтва ва ўвасабленні 
воб раза жывёлы;
— фарміраваць уменне ўвасабляць 
вынікі назіранняў за жывёламі ў мас-
тацка-творчай дзейнасці;
— развіваць творчыя здольнасці вуч-
няў;
— выхоўваць цікавасць і паважлівае 
стаўленне да свету жывёл

Успрыманне і абмеркаванне воб-
раза жывёлы ў творах розных ві-
даў мастацтва.
Віртуальная экскурсія ў заапарк. 
Абмеркаванне характараў жы-
вёл.
Выкананне фігуркі дзікай жывё-
лы ў дынаміцы (пластылін, вы-
ява на плоскасці)

§ 29, 
с. 107—109

30 Казачны воб-
раз жывёлы

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб значэнні воб раза 
жывёлы ў мастацкай куль ту ры.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб выкары-
станні воб раза жывёлы ў розных галі-
нах чалавечай дзейнасці;
— раскрыць і ахарактарызаваць асаб-
лівасці сімволікі воб раза жывёлы 
ў казцы, геральдыцы, дэкаратыўна-
пры кладным мастацтве;

Успрыманне і абмеркаванне воб-
раза жывёлы ў творах розных ві-
даў мастацтва.
Выкананне абярэга дома з выка-
рыстаннем воб раза жывёлы

§ 30, 
с. 110—112
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— удасканальваць уменне ўвасаб ляць 
вынікі назіранняў за жывёламі ў мас-
тацка-творчай дзейнасці;
— развіваць асацыятыўна-вобразнае 
мысленне;
— выхоўваць цікавасць да ўвасаб лен-
ня воб раза жывёлы ў мастацка-твор-
чай дзейнасці

Тэма 11. Мастацтва ў нашым доме (3 г)

31 Наш дом — 
наш свет

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб жыллі чалавека як 
агульнакультурнай каштоўнасці.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб значэнні 
дома ў жыцці чалавека;
— ахарактарызаваць асаблівасці жыл-
ля чалавека ў розныя гістарычныя 
эпохі;
— фарміраваць уменне вылучаць і ха-
рактарызаваць элементы жылля чала-
века;
— выхоўваць паважлівае стаўленне 
да жылля чалавека і яго асаблівасцей 
у розных культурах 

Успрыманне і абмеркаванне тво-
раў мастацтва з выявамі жылля 
чалавека.
Падрыхтоўка вуснага сачынення 
«Дом, у якім я хачу жыць».
Выкананне фатаграфіі арыгі-
наль нага жылля ў сваім горадзе 
(пасёлку, вёсцы)

§ 31, 
с. 114—117
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32 Жыллё сучас-
нага чалавека

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб уласным доме як 
эстэтычнай каштоўнасці.
Задачы:
— ахарактарызаваць жыллё чалавека 
і асноўныя традыцыі яго ўладкавання;
— прасачыць асаблівасці ўладкавання 
жылля ў розных культурах;
— навучыць характарызаваць прад-
метнае асяроддзе ўласнага дома;
— фарміраваць уменне ўвасабляць 
ідэі добраўпарадкавання дома ў сама-
стойнай творчай дзейнасці;
— развіваць цікавасць да эстэтыкі 
све ту рэчаў;
— выхоўваць любоў і павагу да нацы-
янальных традыцый розных народаў 

Успрыманне і абмеркаванне тво-
раў мастацтва з выявай жылля 
чалавека.
Гутарка на тэму «Сучасныя дамы 
ў маім горадзе (пасёлку, вёсцы)».
Складанне эскіза формы дома 
будучыні (аловак)

§ 32, 
с. 117—121

33 Традыцыйнае 
народнае  
жыл лё

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб традыцыйным на-
род ным жыллі чалавека.
Задачы:
— ахарактарызаваць асаблівасці ўла-
дкавання традыцыйнага народнага 
жылля;
— фарміраваць уменне вылучаць эле-
менты аздабленняў вонкавага і ўнут-
ранага ўбрання традыцыйнага народ-
нага жылля чалавека;
— развіваць паважлівае стаўленне да 
нацыянальных культур розных краін 
і народаў;

Успрыманне і абмеркаванне тво-
раў мастацтва з выявай жылля 
чалавека.
Відэаэкскурсія ў Музей народ-
най архітэктуры і побыту, археа-
лагічны музей «Бярэсце».
Стварэнне вырабу для аздаблен-
ня дома (вышыванка, бісера-
пляценне, арыгамі, выцінанка 
і інш.).
Складанне эскіза вырабу (куб-
ка, талеркі, стала) для аздаблен-
ня дома

§ 33, 
с. 121—124
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

— выхоўваць цікавасць і павагу да 
беларускай нацыянальнай куль ту ры

Паўтарэнне і абагульненне (2 г)

34
35

Творчы праект 2 Мэта: абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў вучняў аб вечных тэмах у мас-
тацтве. 
Задачы: 
— замацаваць уяўленні вучняў аб тэ-
матычнай разнастайнасці мастацтва; 
— удасканальваць уменні характары-
заваць мастацкі твор, абгрунтоўваць 
свой пункт погляду; 
— выхоўваць каштоўнасна-ацэначнае 
стаўленне да свету мастацкай куль-
туры 

Выстава работ вучняў. 
Прэзентацыя і абарона работ

§ 34—35, 
с. 124—125

25

6 клас
(35 г на год; 1 г на тыдзень)

Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) : вучэб. дапам. для 6 класа ўстаноў агул. сярэд. адука цыі 
з беларус. мовай навучання : (з электронным дадаткам) / Ю. Ю. Захарына [і інш.]. — Мінск : Адукацыя і выха ванне,  
2016.

№ урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока
Коль
касць
гадзін

Мэты і задачы вывучэння тэмы
Характарыстыка асноўных відаў 

і спосабаў дзейнасці (з рэкамен да
ванымі практыкаваннямі)

Матэрыялы 
вучэбнага 

дапа мож ніка

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 г)

1 Вечныя 
тэмы ў мас-
тацтве

1 Мэта: паўтарэнне тэарэтычных звестак 
пра асноўныя тэмы ў мастацтве і ролю 
мастацтва ў жыцці чалавека і грамадства.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб асноўных 
тэмах у мастацтве і асаблівасцях пахо-
джання мастацтва;
— раскрыць спецыфіку ўвасаблення ма-
стацкага воб раза ў розных відах маста-
цтва ў адпаведнасці з тэмай мастацкага 
твора;
— ахарактарызаваць суадносіны рэаль-
нага і выдуманага ў розных відах маста-
цтва;
— раскрыць дыялагічную прыроду мас-
тацтва, ролю гледача (слухача) у працэсе 
ўспрымання мастацкага твора;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
твораў мастацтва 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў.
Вызначэнне тэмы мастацкіх 
твораў.
Дыферэнцыяцыя мастацкіх 
тво раў па відах мастацтва.
Вуснае сачыненне «Мая ўлюбё-
ная тэма ў мастацтве». Абмер-
каванне работ

§ 1, с. 5—9
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Раздзел 1. Мастацтва пра мастацтва (4 г)

2 Жанрава- 
відавая раз-
настайнасць 
мастацтва

1 Мэта: пашырэнне ўяўленняў вучняў аб 
разнастайнасці відаў і жанраў мастацтва.
Задачы:
— раскрыць змест паняццяў «мастац-
тва», «від», «жанр»;
— даць абагульненую характарыстыку 
прасторавых і часавых відаў мастацтва;
— пазнаёміць з прасторава-часавымі ві-
дамі мастацтва (на прыкладзе танца);
— фарміраваць уменне дыферэнцыяваць 
творы мастацтва ў адпаведнасці з класі-
фікацыяй паводле прасторава-часавага 
крытэрыю;
— развіваць мастацка-вобразнае мыс-
ленне 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў.
Дыферэнцыяцыя твораў выяў-
ленчага мастацтва па жанрах.
Выкананне малюнка на тэму 
«Эмблема аднаго з відаў мас-
тацтва».
Конкурс на самую выразную 
эмблему аднаго з відаў мастац-
тва

§ 2, с. 11—
15

3 Сродкі мас-
тацкай вы-
раз насці

1 Мэта: сістэматызацыя ведаў вучняў аб 
сродках мастацкай выразнасці ў розных 
відах мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб сродках ма-
стацкай выразнасці ў архітэктуры, выяў-
ленчым мастацтве, літаратуры, музыцы;
— вылучыць спецыфічныя сродкі маста-
цкай выразнасці ў архітэктуры, выяўлен-
чым мастацтве, літаратуры, музыцы;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў.
Запаўненне табліцы «Сродкі 
мастацкай выразнасці ў роз-
ных відах мастацтва» (з прык-
ла дамі)

§ 3, с. 15—
19

27

Працяг
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— фарміраваць уменне характарызаваць 
сродкі мастацкай выразнасці ў працэсе 
ўспрымання твора мастацтва;
— развіваць культуру каштоўнасна-ацэ-
начнага меркавання аб мастацкіх творах

4 Вобраз  
твор цы  
ў мастацтве

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мастацкай творчасці і асаб-
лі васцях стварэння воб раза мастака-тво-
рцы ў творах розных відаў мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб ролі маста-
ка-творцы ў мастацтве;
— раскрыць паняцце «мастацкая твор-
часць»;
— даць абагульненую характарысты-
ку воб раза мастака-творцы ў працэсе 
ўспры мання твораў мастацтва;
— прасачыць асаблівасці стаўлення да 
творцы (мастака, музыканта, танцора) 
на прыкладзе мастацкіх твораў з выявамі 
працэсу мастацкай творчасці;
— удасканальваць уменне дыферэнцыя-
ваць мастацкія творы па тэмах і відах 
мас тацтва;
— фарміраваць паважлівае стаўленне да 
мастацтва, працэсу мастацкай творчасці, 
сапраўднага майстэрства ў мастацкай 
куль ту ры

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў.
Гутарка-роздум аб тым, што 
значыць «працаваць у мастац-
тве».
Выкананне фігуркі танцора 
ў дынаміцы (лепка)

§ 4, с. 19—
23
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5 Узаемасу-
вязь і ўзае-
мапранік-
ненне відаў 
мастацтва

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб узаемасувязі і ўзаемапрані-
кненні розных відаў мастацтва: архітэк-
туры і музыкі, музыкі і скульптуры, жы-
вапісу і літаратуры, графікі і паэзіі і інш.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб агульнасці 
воб раза ў розных відах мас тацтва;
— параўнаць магчымасці сродкаў маста-
цкай выразнасці розных відаў мастацтва 
ва ўвасабленні агульнай воб разнай сістэ-
мы;
— фарміраваць уменне адрозніваць сро-
дкі выразнасці розных відаў мастацтва;
— фарміраваць уменне характарызаваць 
творы розных відаў мастацтва з выкары-
станнем шырокага спектра эпітэтаў;
— развіваць эмацыйна-воб разнае мыс-
ленне 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў.
Характарыстыка твораў пра с-
то равых відаў мастацтва з вы-
ка рыстаннем эпітэтаў, уласці-
вых часавым мастацтвам.
Характарыстыка твораў часа-
вых відаў мастацтва з выкары-
станнем эпітэтаў, уласцівых 
прасторавым мастацтвам

§ 5, с. 24—
27

Раздзел 2. Дыялогі ў мастацтве (2 г)

6 Дыялог  
мас тацтваў

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб дыялогавай прыродзе мас-
тацтва.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб дыялогу як 
неад’емнай частцы жыцця чалавека;
— паказаць першасныя формы дыялогу 
ў мастацтве на прыкладзе палацавага са-
дова-паркавага комплексу;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў.
Падрыхтоўка вуснага сачынен-
ня «Мая самая незвычайная су-
стрэча з мастацтвам».
Конкурс на самую арыгіналь-
ную тэму мастацкага праекта 
(выставы, канцэрта) у сваім 
рэгіёне

§ 6, с. 29—
33
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— даць абагульненую характарыстыку 
формам дыялогу мастацтваў на прыкладзе 
фестывалю «Славянскі базар» (ці інш.);
— раскрыць магчымасці дыялогу ў мас-
тацтве і дыялогу мастацтваў на пры кла-
дзе літаратурна-музычнай кампазіцыі 
«Казкі з аркестрам»;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
твораў мастацтва;
— развіваць асацыятыўна-вобразнае 
мыс ленне

7 Садруж-
насць мас-
тацтваў

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб сінтэтычных відах мастац-
тва (тэатр, цырк, кіно).
Задачы:
— раскрыць ідэю сінтэзу сродкаў мастац-
кай выразнасці розных відаў мастацтва;
— паказаць магчымасці сінтэзу розных 
відаў мастацтва на прыкладзе фрагмента 
твора тэатральнага або кінамастацтва;
— фарміраваць уменне вылучаць сродкі 
мастацкай выразнасці асобных відаў ма-
стацтва (выяўленчага, музычнага і інш.) 
у працэсе ўспрымання фрагментаў тво-
раў тэатральнага або кінамастацтва;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
сін тэтычных відаў мастацтва;
— развіваць цікавасць да сінтэтычных 
відаў мастацтва (тэатра, кіно) 

Успрыманне і абмеркаванне 
фрагментаў мастацкіх твораў.
Працяг запаўнення табліцы 
«Сродкі мастацкай выразнасці 
розных відаў мастацтва» (да-
поўніўшы яе сінтэтычнымі ві-
дамі мастацтва).
Падрыхтоўка прэзентацыі 
«Сродкі мастацкай выразнас-
ці розных відаў мастацтва» 
(з прыкладамі)

§ 7, с. 33—
37
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Раздзел 3. Міфалогія ў мастацтве (5 г)

8 Міфалогія 
як сістэма 
ўяўленняў 
чалавека 
пра свет

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб міфе і міфалогіі.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб міфе і міфа-
логіі на аснове міжпрадметных сувязей;
— даць абагульненую характарыстыку 
міфа (на прыкладзе мастацкіх твораў 
розных відаў мастацтва);
— фарміраваць уменне пераказваць сю-
жэ ты міфаў, адлюстраваных у творах 
розных відаў мастацтва;
— развіваць фантазію і ўяўленне 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў на міфала-
гіч ную тэму.
Распрацоўванне праекта «Міф, 
які трэба экранізаваць» (група-
вая праца)

§ 8—9, 
с. 39—40

9 Міфалогія 
як сістэма 
ўяўленняў 
чалавека 
пра свет 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб міфе як сістэме поглядаў 
чалавека на навакольны свет і сваё месца 
ў гэтым свеце.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб міфалогіі як сі-
стэме ўяўленняў чалавека аб свеце;
— паказаць найбольш папулярныя і най-
больш цытаваныя міфалагічныя сюжэты 
і воб разы (на прыкладзе твораў розных 
відаў мастацтва);
— фарміраваць уменне інтэрпрэтаваць 
сюжэты і воб разы міфаў, увасобленых 
у творах розных культур, розных відаў 
мастацтва;
— развіваць пазнавальную і мастацка- 
эстэтычную актыўнасць 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў на міфала-
гіч ную тэму.
Выкананне аб’ёмнай сюжэт на- 
тэматычнай кампазіцыі «Ар-
фей і жывёлы, што слухаюць 
яго» (групавая праца) (матэ-
рыял на выбар)

§ 8—9, 
с. 41—44

31

Працяг

1 2 3 4 5 6

10 Міфы пра 
стварэнне 
і ўладкаван-
не свету

1 Мэта: удасканаленне ўяўленняў вучняў 
пра асаблівасці міфалагічных сюжэтаў 
і воб разаў у розных культурах.
Задачы:
— паказаць агульнае і адрознае ў сюжэ-
тах і воб разнай сістэме міфаў пра ства-
рэнне і ўладкаванне свету ў розных куль-
турах (на прыкладзе твораў розных відаў 
мас тацтва);
— раскрыць асаблівасці сюжэта і воб ра-
заў у міфах пра стварэнне і ўладкаванне 
свету (на прыкладзе твораў розных відаў 
мастацтва);
— прасачыць развіццё ўяўленняў чала-
века аб стварэнні і ўладкаванні свету 
ў розных культурах (на прыкладзе тво-
раў розных відаў мастацтва);
— фарміраваць уменне вылучаць тэму 
і сюжэт мастацкага твора на міфалагіч-
ную тэму;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
і ацэнкі мастацкіх твораў на міфалагіч-
ную тэматыку 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў на міфала-
гічную тэматыку.
Замалёўка воб раза аднаго 
з антычных багоў, якія ўвасаб-
ляюць неба, зямлю.
Выкананне эскіза вокладкі пад-
ручніка «Геаграфія» з выкары-
станнем персанажаў антычнай 
міфалогіі (групавая праца)

§ 10, с. 45—
49
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11 Міфы пра 
стварэнне 
чалавека 
і прыроднага 
свету

1 Мэта: пашырэнне ўяўленняў вучняў 
аб асаблівасцях міфалагічных сюжэтаў 
і воб разаў у розных культурах.
Задачы:
— паказаць агульнае і адрознае ў сюжэ-
тах і воб разнай сістэме міфаў пра ства-
рэнне чалавека і прыроднага свету ў роз-
ных куль турах (на прыкладзе твораў роз-
ных відаў мастацтва);
— пазнаёміць з найбольш папулярнымі 
міфамі пра стварэнне чалавека і пры род-
нага свету ў працэсе ўспрымання твораў 
розных відаў мастацтва;
— прасачыць развіццё ўяўленняў чала-
века аб стварэнні чалавека і прыроднага 
свету ў розных культурах (на прыкладзе 
твораў розных відаў мас тацтва);
— удасканальваць уменне вылучаць тэ-
му і сюжэт мастацкага твора на міфала-
гічную тэму;
— удасканальваць культуру ўспрыман-
ня і ацэнкі мастацкіх твораў на міфала-
гічную тэматыку 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў з міфала-
гічнымі сюжэтамі.
Гутарка на тэму «Якую муд-
расць стагоддзяў даносяць да 
нас міфы».
Выкананне эскіза выявы мі-
фалагічнага персанажа для аз-
даб лення будынка або вуліцы 
(плошчы, сквера) свайго рэгі-
ёна.
Стварэнне міфалагічнага пер-
са нажа з прыродных матэры-
ялаў

§ 11, с. 49—
53

33

Працяг

1 2 3 4 5 6

12 Жаночы  
воб раз  
у міфалогіі 

Мэта: замацаванне ўяўленняў вучняў 
аб асаблівасцях міфалагічных сюжэтаў 
і воб разаў у розных культурах.
Задачы:
— паказаць агульнае і адрознае ў ства-
рэнні міфалагічнага жаночага воб раза 
ў розных культурах (на прыкладзе тво-
раў розных відаў мастацтва);
— раскрыць асаблівасці стварэння міфа-
лагічнага жаночага воб раза ў творах роз-
ных відаў мастацтва;
— параўнаць жаночы воб раз у міфалогіі 
розных культур;
— пазнаёміць з жаночымі воб разамі 
ў беларускай міфалогіі;
— развіваць цікавасць да беларускай 
мас тацкай куль ту ры;
— развіваць фантазію і ўяўленне

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў з міфала-
гічнымі сюжэтамі.
Выкананне калажу «Жаночы 
воб раз у міфалогіі» (групавая 
праца).
Музычнае афармленне калажу 
(групавая праца)

§ 12, с. 53—
57

Раздзел 4. Свята ў жыцці людзей (2 г)

13 Святы ў роз-
ных культу-
рах свету 

1 Мэта: сфарміраваць у вучняў агульнае 
ўяўленне аб свяце як сінтэтычнай з’яве 
мастацкай куль ту ры.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб святах мі-
нуўшчыны і сучаснасці;
— ахарактарызаваць найбольш папу-
лярныя святы розных культур свету 
ў працэсе ўспрымання відэазапісаў фраг-
мен таў святаў;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў.
Гутарка на тэму «Незвычайныя 
абрады і святы, якія я ведаю».
Выкананне эскіза віншаваль-
най паштоўкі да дня нара джэн-
ня

§ 13—14, 
с. 59—65
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— прасачыць эвалюцыю свята (на пры-
кладзе мастацкіх твораў);
— раскрыць адметнасць беларускіх свя-
таў мінуўшчыны і сучаснасці;
— развіваць цікавасць да эстэтыкі свята;
— выхоўваць любоў і павагу да нацыя-
наль ных традыцый свайго народа

14 Свята сваімі 
рукамі

1 Мэта: удасканальваць уяў лен не вучняў 
аб свяце як сінтэтычнай з’яве мастац кай 
куль ту ры.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра беларускія 
святы;
— ахарактарызаваць адно з папулярных 
беларускіх святаў у працэсе ўспрыман ня 
відэазапісаў яго фрагментаў;
— фарміраваць уменне дыферэнцыра-
ваць святы па асноўных відах мастацтва;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
свята як з’явы мастацкай куль ту ры;
— развіваць цікавасць да эстэтыкі свята;
— выхоўваць любоў і павагу да нацыя-
нальнай адметнасці святаў беларускага 
народа 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў.
Выкананне малюнка на тэму 
«Свята майго горада (вёскі, 
па сёлка)».
Выкананне маскі для свята 
«Ка ля ды» ў тэхніцы папяро-
вай пластыкі

§ 13—14, 
с. 59—65
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Працяг
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Раздзел 5. Тэатр бачны і нябачны (6 г)

15 Вытокі  
тэатра

1 Мэта: сфарміраваць у вучняў агульнае 
ўяўленне аб тэатры і гісторыі яго ўзнік-
нення.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб тэатры на 
аснове міжпрадметных сувязей;
— раскрыць спецыфічныя асаблівасці 
тэатра як віду мастацтва;
— паказаць суадносіны ўмоўнага і безу-
моўнага ў тэатральным мастацтве (на 
прыкладзе канкрэтных мастацкіх твораў);
— фарміраваць уменне адрозніваць 
умоўнае і безумоўнае ў тэатральным 
мас тацтве ў працэсе ўспрымання фраг-
ментаў тэатральных спектакляў;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
тэатральнага мастацтва;
— развіваць патрэбу ў падтрыманні су-
вязі з тэатральнай творчасцю 

Успрыманне і абмеркаванне 
фрагментаў тэатральных пака-
заў.
Відэаэкскурсія ў старажытна-
грэчаскі тэатр.
Абмеркаванне вонкавага вы-
гля ду акцёра ў старажытнагрэ-
часкім тэатры. 
Гутарка на тэму «Роля маскі 
ў старажытнагрэчаскім тэат-
ры».
Параўнанне ўладкавання ста-
ражытнагрэчаскага і сучаснага 
тэатра.
Выкананне эскіза маскі для су-
часнага спектакля

§ 15, с. 67—
70

16 Сродкі  
мас тацкай  
вы разнасці

1 Мэта: сфарміраваць у вучняў агульнае 
ўяўленне аб сродках мастацкай выразна-
сці ў тэатральным мастацтве.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні ў галіне тэат-
ральнага мастацтва;
— раскрыць ролю літаратуры ў тэат раль-
ным мастацтве;

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў тэатральнага мастацтва.
Параўнанне тэатральнай вер-
сіі з літаратурнай крыніцай 
(на прыкладзе інсцэніроўкі 
каз кі П. П. Яршова «Канёк-
Гар бунок»)

§ 16—18,
с. 71—76
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— фарміраваць уменне дыферэнцыра-
ваць сродкі мастацкай выразнасці ў тэат-
раль ным спектаклі (на прыкладзе відэа-
фраг ментаў);
— фарміраваць культуру ўспрымання 
сродкаў выразнасці тэатральнага мастац-
тва

17 Сродкі  
мастацкай  
выразнасці

1 Мэта: пашырыць уяўленні вучняў аб 
сродках мастацкай выразнасці ў тэат-
ральным мастацтве.
Задачы:
— раскрыць паняцце «ўмоўнасці» як 
важ нага сродку выразнасці ў тэатраль-
ным мастацтве;
— прасачыць асаблівасці акцёрскага 
майстэрства, акцёрскай ігры;
— удасканальваць уменне дыферэнцы-
ра ваць сродкі мастацкай выразнасці 
ў тэат ральным спектаклі (на прыкладзе 
ві дэа фрагментаў тэатральнай творчасці);
— удасканальваць уменне адрозніваць 
умоўнае і безумоўнае ў тэатральным 
мас тацтве ў працэсе ўспрымання фраг-
ментаў тэатральных спектакляў;
— удасканальваць культуру ўспрымання 
твораў тэатральнай творчасці 

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў тэатральнага мастацтва.
Распрацоўванне праекта «Ка-
зачны сюжэт, які мы хацелі б 
убачыць на сцэне» (групавая 
праца)

§ 16—18,
с. 71—76

37

Працяг
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18 Сродкі  
мастацкай  
выразнасці

1 Мэта: замацаваць уяўленні вучняў аб 
сродках мастацкай выразнасці ў тэат-
ральным мастацтве.
Задачы:
— паказаць значэнне касцюма, грыму, 
дэкарацый, музыкі ў раскрыцці воб разаў 
персанажаў тэатральнай пастаноўкі;
— прасачыць ролю літаратуры, музыкі, 
фарміраваць уменне «чытаць» унутраны 
стан герояў тэатральнай пастаноўкі па 
вонкавым выглядзе, створаным аўтарамі;
— замацаваць уменне дыферэнцыра-
ваць і характарызаваць сродкі выразна-
сці ў тэатральным мастацтве;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
сучаснага тэатральнага мастацтва 

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў тэатральнага мастацтва.
Выкананне эскіза касцюма для 
тэатральнага персанажа пра-
екта.
Выкананне эскіза дэкарацыі 
для праекта.
Выкананне эскіза грыму для тэ-
атральнага персанажа праекта

§ 16—18,
с. 71—76

19 Як уладка-
ваны тэатр

1 Мэта: сфарміраваць у вучняў агульнае 
ўяўленне аб вонкавым і ўнутраным улад-
каванні тэатра.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб уладкаван-
ні тэатра;
— паказаць схематычна ўладкаванне тэ-
атра (сцэну, залу для гледачоў і інш.);
— раскрыць спецыфіку прафесіі акцё-
ра, асноўныя тэатральныя амплуа на 
канкрэтных прыкладах;

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў тэатральнага мастацтва.
Наведванне закуліснай часткі 
тэатра.
Відэаэкскурсія «Па Купалаў-
скім тэатры з Мікалаем Піні-
гіным».
Вуснае сачыненне на тэму 
«З якім работнікам закуліснай 
часткі тэатра я хацеў бы / хаце-
ла б пазнаёміцца»

§ 19, с. 76—
81
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— удасканальваць культуру ўспрыман ня 
тэатральнага мастацтва;
— развіваць эмацыйна-воб разнае мыс-
ленне ў працэсе ўспрымання тэатраль-
нага мастацтва

20 Музычны 
тэатр: опера 
і балет

1 Мэта: сфарміраваць у вучняў агульнае 
ўяўленне аб асаблівасцях музычнага тэ-
атра.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб тэатры опе-
ры і балета;
— раскрыць значэнне лібрэта, музычнай 
партытуры ў тэатры оперы і балета;
— даць абагульненую характарыстыку 
асноўных прафесій у тэатры оперы і ба-
лета;
— параўнаць асаблівасці ўвасаблення 
аднаго і таго ж персанажа ў драматыч-
ным і музычным тэатры;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
спектакляў оперы і балета;
— развіваць мастацкі густ і патрэбу на-
ведваць музычны тэатр

Успрыманне і абмеркаванне ві-
дэафрагментаў спектакляў опе-
ры, балета.
Гутарка на тэму «Чым падоб-
ныя і чым адрозніваюцца пер-
са нажы драматычнага, музыч-
нага і кінамастацтва».
Відэаэкскурсія па Вялікім тэ-
атры оперы і балета Рэспублікі 
Беларусь.
Выкананне эскіза касцюма для 
персанажа опернага або балет-
нага спектакля на тэму казкі 
(апавядання, байкі).
Музычнае афармленне інсцэ-
ніраванага на папярэдніх за-
нятках эпізоду казкі (апавя-
дан ня, байкі)

§ 20, с. 81—
85
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Раздзел 6. Кіно — дзясятая муза (6 г)

21 Паходжанне 
кінамастац-
тва 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб кіно як відзе мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні ў галіне кіна-
мастацтва;
— даць абагульненую характарыстыку 
асноўных этапаў станаўлення кіно як 
віду мастацтва;
— прасачыць асаблівасці асноўных эта-
паў станаўлення кінамастацтва (нямы, 
гукавы, каляровы кінематограф);
— фарміраваць уменне вылучаць тэму 
і сюжэт у кінатворы;
— фарміраваць культуру ўспрымання кі-
натвораў;
— развіваць кінамысленне

Успрыманне і абмеркаванне 
прапанаваных фрагментаў кі-
натвораў.
Гутарка аб адрозненні нямога 
кінематографа ад гукавога на 
прыкладзе фільма Ч. Чапліна.
Дыскусія аб тым, што страціла 
і што набыло кіно са з’яўлен нем 
гуку (колеру)

§ 21, с. 87—
91

22 Ігравое  
(мастацкае) 
кіно

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб ігравым кіно як відзе кіна-
мастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць веды ў галіне мастацка-
га кіно;
— паказаць асаблівасці кінасцэнарыя 
ў працэсе ўспрымання фрагмента мас-
тацкага фільма і яго параўнання з літа-
ратурнай крыніцай;

Успрыманне і абмеркаванне 
фраг ментаў кінатвораў.
Параўнанне кінаверсіі з літара-
турнай крыніцай (на прыкла-
дах папулярных экранізацый).
Віртуальная экскурсія на на-
цыянальнай кінастудыі «Бела-
русьфільм»

§ 22—23, 
с. 92—96
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— фарміраваць уменне выказваць ацэ-
начнае меркаванне аб кінавоб разе;
— удасканальваць культуру ўспрымання 
кінатвораў

23 Асноўныя 
кінапрафе-
сіі. Этапы 
працы над 
фільмам

1 Мэта: удасканаленне ўяўленняў вучняў 
аб ігравым кіно як відзе кінамастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб асноўных кіна-
прафесіях, этапах стварэння кінастужкі;
— ахарактарызаваць на канкрэтных пры-
кладах асноўныя кінапрафесіі (рэжысёр, 
акцёр, аператар, мастак, касцюмер, гры-
мёр, кампазітар і інш.);
— пазнаёміць з этапамі працы над філь-
мам;
— фарміраваць уменне выказваць ацэ-
начнае меркаванне аб кінавоб разе;
— удасканальваць культуру ўспрымання 
кінатвораў 

Успрыманне і абмеркаванне 
фрагментаў кінатвораў.
Складанне спіса кінапрафесій 
(па выніках прагляду аніма-
цыйнага фільма Ф. С. Хітрука 
«Фільм, фільм, фільм»)

§ 22—23, 
с. 92—96

24 Асаблівасці 
кінамовы

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб асаблівасцях сродкаў мас-
тац кай выразнасці кінамастацтва.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб сродках мас-
тацкай выразнасці ў кінамастацтве;
— раскрыць значэнне дзеяння ў ства-
рэнні кінавоб раза ў працэсе ўспрыман-
ня кінафрагментаў;

Конкурс «Хто назаве больш пе-
сень з кінафільмаў».
Агучванне эпізоду з кінастуж кі 
(анімалістычны жанр).
Музычнае афармленне эпізо-
ду з кінастужкі (анімалістыч-
ны жанр)

§ 24—25, 
с. 96—101
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— фарміраваць уменне характарызаваць 
сродкі мастацкай выразнасці ў працэсе 
ўспрымання фрагмента кінатвораў;
— удасканальваць культуру ўспрыман ня 
кінатвораў

25 Асаблівасці 
кінамовы

1 Мэта: пашырэнне ўяўленняў вучняў пра 
асаблівасці сродкаў мастацкай выраз-
насці кінамастацтва.
Задачы:
— раскрыць значэнне музыкі, дэкара-
цый, грыму, спецэфектаў і інш. у стварэн-
ні кінавоб раза ў працэсе ўспрымання кі-
нафрагментаў;
— навучыць дыферэнцыраваць сродкі 
мас тацкай выразнасці ў працэсе ўспры-
мання фрагмента кінатвораў;
— удасканальваць уменне характары-
заваць сродкі мастацкай выразнасці 
ў працэсе ўспрымання фрагмента кіна-
твораў;
— развіваць кінамысленне;
— развіваць фантазію і ўяўленне

Выкананне эскіза касцюма для 
персанажа фільма (анімаліс-
тычны жанр).
Выкананне эскіза грыму для 
персанажа фільма (анімаліс-
тычны жанр)

§ 24—25, 
с. 96—101

26 Анімацый-
нае кіно

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб анімацыйным кіно як відзе 
кінамастацтва.

Распрацоўванне сюжэта аніма-
цыйнага фільма. 
Абмеркаванне работ.

§ 26, 
с. 101—107
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Задачы:
— актуалізаваць уяўленні вучняў аб ані-
мацыі;
— раскрыць сутнасць анімацыі (адушаў-
лення);
— паказаць асаблівасці сродкаў мастац-
кай выразнасці ў стварэнні воб раза ў ані-
мацыйным кіно;
— фарміраваць уменне ўвасабляць ідэі 
стварэння мастацкага воб раза з дапамо-
гай сродкаў анімацыі ў самастойнай мас-
тацка-творчай дзейнасці;
— развіваць цікавасць да мастацка-твор-
чай дзейнасці

Выкананне эскіза персанажа 
(персанажаў) анімацыйнага 
філь ма паводле распрацавана-
га сюжэта (групавая праца).
Музычнае афармленне праекта 
анімацыйнага фільма

Раздзел 7. Мастацтва «на кончыках пальцаў» (7 г)

27 Фатаграфія 
як від мас-
тацтва

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб фатаграфіі як відзе мас-
тацтва.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб фатаграфіі;
— даць абагульненую характарыстыку 
дакументальнай і мастацкай фатаграфіі 
(на прыкладзе фотавыяў);
— фарміраваць уменне выказваць ацэ-
начныя меркаванні ў працэсе ўспры ман-
ня твораў фотамастацтва;
— развіваць фантазію і ўяўленне

Успрыманне і абмеркаванне 
фотавыяў.
Параўнальны аналіз дакумен-
тальнай і мастацкай фатаграфіі. 
Аргументацыя пазіцыі.
Дыскусія на тэму «Фотазды-
мак ХІХ і ХХІ стагоддзяў: па-
да бенства і адрозненне».
Вуснае сачыненне-эсэ «Я гля-
джу на фотапейзаж»

§ 27—28, 
с. 109—112
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28 Фатаграфія 
як від мас-
тацтва

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мастацка-выяўленчых маг-
чымасцях фатаграфіі.
Задачы:
— раскрыць спецыфіку выяўленчых 
і вы разных магчымасцей фотамастацтва;
— фарміраваць уменне вылучаць і харак-
тарызаваць выразныя сродкі фотамас-
тацтва;
— фарміраваць уменне ўвасабляць твор-
чыя ідэі сродкамі фотамастацтва ў сама-
стойнай дзейнасці;
— развіваць каштоўнасна-ацэначнае 
стаўленне да твораў фотамастацтва 

Успрыманне і абмеркаванне 
фо тавыяў.
Дыскусія аб задуме фатаграфіі 
Ф. Халсмана «Сальвадор Далі 
з кошкамі».
Выкананне фотакалажу «Мае 
захапленні». Абмеркаванне 
работ.
Падрыхтоўка прэзентацыі 
«Мой сямейны фотаальбом»

§ 27—28, 
с. 112—114

29 Тэлебачанне 1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб тэлебачанні.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб тэлебачан ні 
і сучасных тэлепраектах;
— параўнаць патэнцыял інфармацый-
ных, пазнавальных і забаўляльных тэле-
перадач;
— раскрыць спецыфічныя асаблівасці 
тэлевізійнага малюнка (на канкрэтных 
прыкладах);
— фарміраваць уменне дыферэнцыяваць 
тэлевізійныя праекты па тэмах, відах;
— развіваць крытычнае мысленне 

Прагляд і абмеркаванне фраг-
ментаў тэлеперадач.
Аналіз папулярных тэлепраек-
таў.
Дыскусія на тэму «Тэлебачан-
не: дабро ці зло?».
Эсэ на тэму «Месца тэлебачан-
ня ў маім жыцці».
Ліст на тэлебачанне «Тэлеба-
чан не, пра якое я мару» (калек-
тыўны праект)

§ 29—30, 
с. 114—117
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30 Тэлебачанне 1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб тэлепрафесіях.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб асноўных 
прафесіях на тэлебачанні;
— раскрыць асаблівасці тэлепрафесій 
у працэсе прагляду тэлеперадач;
— фарміраваць уменне выступаць у ролі 
сцэнарыста, дыктара, вядоўцы тэлепера-
дач;
— фарміраваць уменне дыферэнцыраваць 
тэлевізійныя праекты па тэмах, відах;
— фарміраваць уменні выказваць і аргу-
ментаваць каштоўнасна-ацэначныя мер-
каванні аб этыка-эстэтычным патэнцыя-
ле сучасных тэлепраектаў 

Прагляд і абмеркаванне фраг-
ментаў тэлеперадач.
Аналіз папулярных тэлепраек-
таў.
Эсэ на тэму «Месца тэлебачан-
ня ў маім жыцці».
Ліст на тэлебачанне «Тэлеба-
чан не, пра якое я мару» (калек-
тыўны праект)

§ 29—30, 
с. 114—117

31 Камп’ютар 
як інст-
румент  
мастака 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб развіцці камп’ютарнай 
графікі.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра сучасныя ін-
фар мацыйныя тэхналогіі і іх выкарыс-
тан не ў мастацкай творчасці;
— раскрыць адрозненне сродкаў мастац-
кай выразнасці традыцыйных і «мала-
дых» мастацтваў;
— паказаць магчымасці інфармацыйнай 
тэхнікі ў працэсе стварэння твораў гра-
фікі (на прыкладах твораў мастацтва);

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў камп’ютарнага мастац-
тва.
Гутарка на тэму «Сродкі мас-
тацкай выразнасці мастака кам-
п’ютарнай графікі».
Выкананне эскіза рэкламы ад-
ной з падзей жыцця класа, шко-
лы

§ 31—33, 
с. 118—119

45

Працяг

1 2 3 4 5 6

— фарміраваць уменне ствараць мастац-
кі тэкст (рэклама, марка, паштоўка 
і інш.) з дапамогай інфармацыйных тэх-
налогій (на даступным для вучняў уз-
роўні);
— фарміраваць культуру ўспрымання 
мастацкіх твораў сучаснага мастацтва

32 Камп’ютар-
ная аніма-
цыя

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб развіцці камп’ютарнай ані-
мацыі.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб сучасных ін-
фар мацыйных тэхналогіях у галіне кам-
п’ютарнай анімацыі;
— паказаць магчымасці камп’ютарнай 
анімацыі ў працэсе стварэння мастацка-
га воб раза на прыкладзе ігравога і / або 
анімацыйнага кіно;
— фарміраваць уменне ствараць перса-
наж сродкамі камп’ютарнай анімацыі (на 
даступным для вучняў узроўні);
— фарміраваць культуру ўспрымання 
твораў сучаснага мастацтва;
— развіваць цікавасць да сучаснай мас-
тацкай творчасці 

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў камп’ютарнага мастац-
тва.
Дыскусія на тэму «Камп’ютар-
ная гульня — рэальнасць ці 
выдумка?».
Выкананне эскіза паштовай 
маркі (паштоўкі, этыкеткі) на 
тэму мастацтва

§ 31—33, 
с. 119—122
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33 Камп’ютар-
нае мастац-
тва

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб развіцці камп’ютарнай 
музыкі.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб камп’ютарнай 
музыцы;
— паказаць магчымасці інфармацыйных 
тэхналогій у працэсе стварэння музыкі 
на прыкладзе музычных твораў;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
мастацкіх твораў сучаснага мастацтва;
— развіваць цікавасць да сучаснай мас-
тацкай творчасці;
— развіваць цікавасць да камп’ютарнай 
тэхнікі як інструмента стварэння мас-
тац кага твора 

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў камп’ютарнага мастац-
тва.
Падбор музычных твораў, су-
гуч ных воб разам лічбавай гра-
фікі

§ 31—33, 
с. 122—123

Паўтарэнне і абагульненне (2 г)

34
35

Творчы  
праект

2 Мэта: абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў вучняў аб сінтэтычных відах мас-
тацтва. 
Задачы: 
— замацаваць уяўленні аб тэматычнай, 
відавой і жанравай разнастайнасці мас-
тацтва; 
— удасканальваць уменні характарыза-
ваць мастацкі твор, абгрунтоўваць свой 
пункт погляду; 
— фарміраваць каштоўнасна-ацэначнае 
стаўленне да свету мастацкай куль ту ры 

Выстава работ вучняў. Прэ зен-
тацыя і абарона работ

§ 34—35, 
с. 123—125
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7 клас
(35 г на год; 1 г на тыдзень)

Искусство (отечественная и мировая художественная культура) : учеб. пособие для 7 кл. учреждений общ. сред. обра
зования с рус. яз. обучения : (с электронным приложением) / Н. С. Волонцевич, С. И. Колбышева, М. Л. Кар пен
кова [и др.]. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017.

№ уро
ка і дата 
правя
дзення

Тэма ўрока
Коль
касць 
гадзін

Мэты і задачы вывучэння тэмы
Характарыстыка асноўных відаў 

і спосабаў дзейнасці (з рэкаменда
ванымі практыкаваннямі) 

Матэрыялы 
вучэбнага 

дапа мож ніка

1 2 3 4 5 6

Раздзел 1. У пошуках прыгажосці: мастацтва першабытных часоў (5 г)

1 Мастацтва 
першабытнай 
эпохі: паслан-
не нашчадкам

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб мастацтве першабытных 
часоў і яго ролі ў сусветнай мастацкай 
куль ту ры.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра сінкрэтызм 
першабытнай куль ту ры;
— паказаць спецыфічныя асаблівасці 
першабытнага мастацтва (у працэсе 
ўспрымання артэфактаў першабытных 
часоў);
— фарміраваць уменне вылучаць міфа-
лагічныя сюжэты ў творах розных відаў 
мастацтваў;
— развіваць мастацкае мысленне на ма-
тэрыяле першабытнай куль ту ры 

Успрыманне і абмеркаванне 
артэфактаў першабытных часоў.
Дыскусія на тэму «Чаму папу-
лярныя міфы?».
Вуснае сачыненне на тэму «Міф 
аб ... (знаку задыяка, назве гора-
да, ракі і г. д.)».
Складанне табліцы «Знаёмыя 
міфалагічныя персанажы і сю-
жэты».
Выкананне малюнка (тэма на 
выбар) у стылістыцы перша-
быт нага мастацтва

§ 1, с. 5—9
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2 Сюжэты 
і воб разы 
першабыт-
ных выяў

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб асноўных сюжэтах і воб-
разах першабытных выяў.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб сюжэтна-тэ-
матычнай разнастайнасці мастацтва 
першабытных часоў;
— паказаць асноўныя сюжэты перша-
бытных выяў у розных відах выяўленча-
га мастацтва;
— раскрыць асаблівасці ўвасаблення 
мастацкага воб раза ў творах выяўлен-
чага мастацтва першабытных часоў;
— фарміраваць уменне вылучаць асноў-
ныя тэмы мастацтва ў творах перша быт-
най куль ту ры;
— удасканальваць уменне дыферэнцы-
раваць творы розных відаў мастацтва 
(па тэмах і відах мастацтва);
— развіваць культуру ўспрымання мас-
тацкіх твораў першабытных часоў 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх артэфактаў перша-
бытных часоў.
Параўнанне асаблівасцей ува-
саб лення воб разаў жывёлы і ча-
лавека (на выбар) у творах мі-
нуўшчыны і сучаснасці.
Выкананне маляўнічай кампазі-
цыі з выявай адной або не каль кіх 
жывёл у стылістыцы на скаль-
нага жывапісу

§ 2, с. 9—13

3 Асваенне 
прасторы: 
зараджэнне 
архітэктуры 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль на-
га ўяўлення аб першых архітэк тур ных 
фор мах.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра архітэктуру 
як від мастацтва;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх артэфактаў перша-
бытных часоў.
Конкурс на найцікавейшую вер-
сію паходжання (прызначэння) 
дальменаў (групавая праца).

§ 3, с. 13—
18
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— раскрыць асаблівасці архітэктурных 
першаэлементаў у першабытнай куль-
ту ры;
— фарміраваць уменне вылучаць эле-
менты першабытнай куль ту ры ў сучас-
ным мастацкім свеце;
— фарміраваць паважлівае стаўленне да 
мастацкай спадчыны мінулых эпох

Параўнанне архітэктурных збу-
даванняў першабытнай эпохі 
ў розных рэгіёнах.
Выкананне эскізнага малюнка 
сучаснага дома з элементамі 
жылля першабытнага чалавека

4—5 Мастацтва першабытных часоў на беларускіх землях (2 г)

4 Мастацтва 
першабыт-
ных часоў на 
беларускіх 
землях

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль нага 
ўяўлення аб першабытным мас тацтве на 
беларускіх землях.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра асаблівасці 
першабытнага мастацтва на беларускіх 
землях;
— раскрыць асаблівасці ўвасаблення 
воб раза жывёлы і воб раза чалавека ў ма-
стацтва першабытных часоў на белару-
скіх землях;
— фарміраваць уменне характарыза-
ваць артэфакты першабытных часоў;
— выхоўваць павагу да нацыянальнай 
спадчыны сваёй краіны 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх артэфактаў перша-
бытных часоў.
Гутарка на тэму «Адметнасць 
беларускага мастацтва».
Выкананне эскіза цацкі або бі-
рулькі (матэрыял і тэхніка на 
выбар) па матывах зааморфной 
пластыкі першабытнай эпохі

§ 4, с. 18—
24
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5 Паганская 
культура на 
беларускіх  
землях 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў вопыту 
«зносін» з мастацтвам першабытных ча-
соў на беларускіх землях.
Задачы:
— сістэматызаваць веды пра асаблівасці 
першабытнага мастацтва на беларускіх 
землях;
— раскрыць узаемасувязь язычніц кіх 
вераванняў і мастацкай куль ту ры ў пра-
цэсе ўспрымання твораў першабытнага 
мастацтва, створаных на беларускіх зем-
лях;
— ахарактарызаваць спецыфіку ўва-
саблення мастацкага воб раза ў творах 
розных відаў мастацтва на беларускіх 
землях;
— удасканальваць уменне характарыза-
ваць артэфакты першабытных часоў;
— выхоўваць павагу да нацыянальнай 
спадчыны сваёй краіны 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх артэфактаў перша-
бытных часоў.
Складанне апавядання-апісан-
ня воб разаў Вялеса, Перуна, 
Яры лы (і інш.).
Гутарка на тэму «У якіх абрадах 
або святах я ўдзельнічаў»

§ 5, с. 24—
28

Раздзел 2. Мастацтва, застылае на тысячагоддзі: Старажытны Егіпет (4 г)

6—8 Царства вечнасці: сюжэты і воб разы ў выяўленчым мастацтве Старажытнага Егіпта (3 г)

6 Ідэі вечнага 
жыцця ў ста-
ражытнаегі-
пецкай архі-
тэктуры 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб архітэктуры Старажытна-
га Егіпта.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб рытуальна-
ма гічнай аснове старажытнаегіпецкага 
мас тацтва;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытна-
га Егіпта.
Падрыхтоўка прэзентацыі на 
тэму «Падарожжа па Егіпце» ці 
«Дзе ў Егіпце я хацеў бы / хаце-
ла б пабываць».

§ 6, с. 30—
35
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— пазнаёміць з архітэктурнымі помні-
камі Старажытнага Егіпта (піраміды 
ў Гізе, храмы Амона-Ра ў Карнаку, Лук-
соры і інш.);
— паказаць сімвалічную прыроду архі-
тэктурных формаў Старажытнага Егі-
пта (на прыкладзе старажытнаегіпецка-
га абеліска);
— фарміраваць уменне характарыза-
ваць архітэктурныя збудаванні Стара-
жытнага Егіпта;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
і ацэнкі твораў мастацтва мінулых эпох

Замалёўка-рэканструкцыя хра-
ма Амона-Ра (ці інш.).
Праект-даследаванне «Якія да-
сягненні старажытнаегіпецкай 
куль ту ры выкарыстоўвае сучас-
ны чалавек» (групавая праца)

7 Сюжэты 
і воб разы 
ў выяўлен-
чым мас тац-
тве 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб выяўленчым мастацтве 
Старажытнага Егіпта.
Задачы:
— раскрыць паняцце «мастацкі канон» 
(на прыкладзе твораў выяўленчага мас-
тацтва Старажытнага Егіпта);
— ахарактарызаваць асаблівасці ад-
люстравання рэальнага жыцця і прад-
мет нага свету ў мастацтве Старажытна-
га Егіпта (на прыкладзе роспісаў магіль-
няў);
— паказаць характэрныя асаблівасці 
старажытнаегіпецкай скульптуры;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытна-
га Егіпта.
Складанне табліцы «Асабліва-
сці мастацкага канона ў стара-
жытнаегіпецкім мастацтве».
Выкананне аб’ёмнай фігуркі 
сфінкса (матэрыял на выбар).
Замалёўка фігуры фараона ад-
паведна канону (матэрыял на 
выбар).
Выкананне кампазіцыі на тэму 
«Суд Асірыса» (групавая праца, 
матэрыял на выбар)

§ 7, с. 35—
40
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— фарміраваць уменне вылучаць ма-
тывы старажытнаегіпецкага мастацтва 
ў сусветнай мастацкай куль ту ры;
— выхоўваць цікавасць і паважлівае 
стаўленне да мастацкай куль ту ры мі-
нулых стагоддзяў

8 Дэкаратыўна- 
прыкладное 
мастацтва 
Старажытна-
га Егіпта

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб дэкаратыўна-прыкладным 
мастацтве Старажытнага Егіпта.
Задачы:
— паказаць стаўленне старажытнаегі-
пецкіх майстроў да прадметаў побыту 
ў працэсе ўспрымання твораў дэкара-
тыўна-прыкладнога мастацтва;
— пазнаёміць з асаблівасцямі прадме-
таў дэкаратыўна-прыкладнога мастац-
тва Старажытнага Егіпта;
— раскрыць наватарства старажытна-
егіпецкіх майстроў (форма, матэрыял, 
тэхніка і інш.);
— фарміраваць уменне характарыза-
ваць творы дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва Старажытнага Егіпта;
— удасканальваць уменне вылучаць ма-
тывы старажытнаегіпецкага мастацтва 
ў сусветнай мастацкай куль ту ры;
— развіваць цікавасць і павагу да мас-
тацкай куль ту ры Старажытнага Егіпта 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытна-
га Егіпта.
Гутарка на тэму «Аздабленні Ту-
танхамона».
Параўнанне старажытнаегіпец-
кіх аздабленняў (бранзалетаў, 
караляў і інш.) з сучаснымі юве-
лірнымі ўпрыгажэннямі.
Выкананне эскіза прадмета дэ-
каратыўна-прыкладнога маста-
цтва (посуду, мэблі і інш.) у сты-
лістыцы старажытнаегіпецкага 
мастацтва

§ 8, с. 40—
44
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9 Загадкі Ста-
ражытнага 
Егіпта:  
літаратура 
і музыка

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб літаратуры і музыцы Ста-
ражытнага Егіпта.
Задачы:
— пазнаёміць з асноўнымі жанрамі літа-
ратуры Старажытнага Егіпта (рэлігій-
ныя гімны і павучанні);
— прасачыць узаемасувязь музычнага 
мастацтва з рэлігійнымі абрадамі і ма-
савымі гуляннямі;
— ахарактарызаваць асаблівасці ўвасаб-
лення воб разаў перапісчыкаў і музыкаў 
у выяўленчым мастацтве Старажытнага 
Егіпта;
— удасканальваць уменне характары-
заваць асаблівасці сюжэтаў і воб разаў 
старажытнаегіпецкага мастацтва;
— удасканальваць культуру ўспры ман-
ня мастацкіх твораў мінулых эпох 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытна-
га Егіпта.
Гутарка-абмеркаванне ладу 
жыц ця егіпцяніна старажыт-
ных часоў у кантэксце мастац-
кай куль ту ры.
Мастацкі пераказ старажыт на-
егіпецкага міфа (на выбар) з вы-
карыстаннем ілюстрацый (гру-
павая праца).
Конкурс на найлепшую выяву 
егіпецкіх іерогліфаў (тэхніка на 
выбар)

§ 9, с. 44—
49

Раздзел 3. Мастацтва праз тысячы гадоў: Старажытны Усход (8 г)
10—12 Фантастычныя воб разы ў мастацтве Месапатаміі (3 г)

10 Старажыт-
ныя шумеры: 
цывілізацыя 
гліны 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб мастацкай куль ту ры стара-
жытных шумераў.
Задачы:
— даць агульную характарыстыку шу-
мерскай куль ту ры;
— раскрыць асаблівасці ўвасаблення 
шумерамі мастацкага воб раза ў творах 
розных відаў мастацтва;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў шумераў.
Параўнанне мастацкіх твораў 
Старажытнага Егіпта і шумераў.
Чытанне фрагментаў «Эпасу 
пра Гільгамеша». Абмеркаван-
не асноўных сюжэтных ліній.
Замалёўка-рэканструкцыя зіку-
рата ў Уры (ці інш.)

§ 10, с. 51—
56
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— пазнаёміць з «Эпасам пра Гільгаме-
ша» як найстаражытнейшым помнікам 
сусветнай літаратуры;
— ахарактарызаваць асаблівасці шу мер-
скага пісьменства;
— фарміраваць уменне вылучаць у мас-
тацкіх творах спецыфіку шумерскага 
мастацтва;
— развіваць патрэбу ў падтрыманні су-
вязі з мастацкімі творамі мінулых часоў

11 Мастацтва  
Вавілона: 
«брама бога» 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб мастацкай куль ту ры 
Вавілона.
Задачы:
— даць агульную характарыстыку куль-
ту ры Вавілона;
— раскрыць адметнасць мастацкай 
куль ту ры Вавілона ў працэсе ўспры-
ман ня твораў розных відаў мастацтва;
— адзначыць адметнасць сюжэтаў і воб-
разаў мастацтва Вавілона;
— фарміраваць уменне вылучаць у мас-
тацкіх творах спецыфіку мастацтва Ва-
вілона;
— развіваць мастацка-вобразнае мыс-
лен не з дапамогай мастацкіх твораў мі-
нулых эпох 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Вавілона.
Гутарка на тэму «Што запазы-
чылі вавіланяне ў куль ту ры шу-
мераў?».
Падрыхтоўка прэзентацыі «Вы-
явы жывёл у мастацтве Ваві-
лона».
Замалёўка-рэканструкцыя «Ві-
сячых садоў Семіраміды»

§ 11, с. 56—
61
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12 Мастацтва 
Асірыі — ад-
люстраванне  
ваеннай сілы 
і ўлады кіраў-
нікоў 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб мастацкай куль ту ры 
Асірыі.
Задачы:
— даць агульную характарыстыку куль-
ту ры Асірыі;
— паказаць асаблівасці мастацкай куль-
ту ры Асірыі ў працэсе ўспрымання тво-
раў розных відаў мастацтва;
— фарміраваць уменне выяўляць у мас-
тацкіх творах спецыфіку мастацтва Асі-
рыі;
— фарміраваць уменне адрозніваць мас-
тацкія творы Старажытнага Егіпта і Ме-
сапатаміі;
— развіваць патрэбу ў падтрыманні су-
вязі з мастацкімі творамі мінулых часоў 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Асірыі.
Вуснае сачыненне на тэму «Зна-
чэнне Ніневійскай бібліятэкі».
Дыскусія на тэму «Што агуль-
нага ў мастацкай куль ту ры Асі-
рыі з культурай шумераў і ваві-
ланян?».
Замалёўка-рэканструкцыя «Ва-
роты Ніневіі».
Праект-даследаванне «Якія да-
сягненні куль ту ры Двурэчча 
выкарыстоўвае сучасны чала-
век» (групавая праца)

§ 12, с. 61—
66

13 Мастацтва 
Старажыт-
нага Ірана 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб мастацкай куль ту ры  
Ірана.
Задачы:
— даць агульную характарыстыку куль-
ту ры Старажытнага Ірана;
— раскрыць адметнасць мастацкай 
куль ту ры Старажытнага Ірана ў працэ-
се ўспрымання твораў розных відаў мас-
тац тва;

Успрыманне і абмеркаванне мас-
тацкіх твораў Старажытнага Іра-
на.
Гутарка на тэму «Сюжэты і воб-
разы ў мастацтве Старажытнага 
Ірана ».
Падрыхтоўка параўнальнай таб-
ліцы «Мастацтва Шумера, Ваві-
лона, Асірыі, Старажытнага Іра-
на: агульнае і адрознае».

§ 13, с. 66—
70
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— фарміраваць уменне выяўляць у мас-
тацкіх творах спецыфіку мастацтва Ста-
ражытнага Ірана;
— удасканальваць уменне адрозніваць 
мастацкія творы Старажытнага свету 
(праз супастаўленне твораў Старажыт-
нага Ірана і Месапатаміі);
— развіваць цікавасць і павагу да мас-
тац кай куль ту ры Старажытнага Ус ходу

Праект-даследаванне «Міфала-
гічныя сюжэты Старажытнага 
Ірана» (групавая праца)

14—15 Ідэалы прыгажосці ў мастацтве Старажытнай Індыі (2 г)

14 Культура  
Харапы як 
калыска 
мастацтва 
Старажытнай 
Індыі 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб куль ту ры Харапы як калы-
скі мастацтва Старажытнай Індыі.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб куль ту ры 
Старажытнай Індыі;
— раскрыць асаблівасці мастацкай 
куль ту ры Харапы ў працэсе ўспрыман-
ня твораў розных відаў мастацтва;
— ахарактарызаваць асноўныя сюжэты 
і воб разы ў выяўленчым мастацтве Ха-
рапы;
— удасканальваць культуру ўспрыман-
ня і ацэнкі мастацкіх твораў мінулых 
эпох 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Харапы.
Гутарка на тэму «Адрозненне 
архітэктуры Харапы ад архі тэк-
туры іншых краін Старажытна-
га свету».
Параўнанне мастацка-вобраз-
най трактоўкі свету ў творах вы-
яўленчага мастацтва Стара жыт-
нага Егіпта і Месапатаміі з вы-
яўленчым мастацтвам Харапы.
Выкананне эскіза дзіцячай цац-
кі ў стылістыцы мастацтва Ха-
рапы

§ 14, с. 71—
74
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15 Мастацтва 
Старажытнай 
Індыі

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб мастацтве Старажытнай 
Індыі.
Задачы:
— раскрыць асаблівасці мастацкай 
куль ту ры Старажытнай Індыі ў працэ-
се ўспрымання твораў розных відаў мас-
тацтва;
— ахарактарызаваць адметнасць стара-
жытнаіндыйскага эпасу (на прыкладзе 
«Рамаяны»);
— паказаць асноўныя сюжэты і воб разы 
ў выяўленчым мастацтве Старажытнай 
Індыі;
— навучыць выяўляць матывы мастац-
тва Старажытнай Індыі ў сусветнай мас-
тацкай куль ту ры;
— фарміраваць уменне вылучаць эле-
мен ты старажытнаіндыйскіх абрадаў 
у сучаснай куль ту ры Індыі;
— удасканальваць культуру ўспрыман-
ня і ацэнкі мастацкіх твораў мінулых 
эпох

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытнай 
Індыі.
Чытанне і пераказ сюжэта «Па-
дання пра Раму». Абмеркаванне 
асноўных сюжэтных ліній.
Стварэнне эскіза пакрывала 
з ін дыйскімі дэкаратыўнымі ма-
ты вамі (сланы, узор «індыйскі 
агурок» і інш.). Абмеркаванне 
работ.
Замалёўка старажытнаіндый-
скага свята. Абмеркаванне ра-
бот.
Праект-даследаванне «Якія да-
сягненні куль ту ры Старажыт-
най Індыі выкарыстоўвае сучас-
ны чалавек» (групавая праца)

§ 15, с. 74—
80
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16—17 Мастацтва Старажытнага Кітая: мудрасць і сузіральнасць (2 г)

16 Мастацтва 
Старажыт-
нага Кітая: 
прыгажосць 
у дэталях

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб мастацтве Старажытна-
га Кітая.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб куль ту ры 
Старажытнага Кітая;
— ахарактарызаваць асаблівасці мас-
тацкай куль ту ры Старажытнага Кітая 
ў працэсе ўспрымання твораў розных 
відаў мастацтва;
— раскрыць адметнасць кітайскай калі-
графіі і яе значэнне ў сусветнай маста-
цкай куль ту ры;
— пазнаёміць з сюжэтамі і воб разамі 
выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога 
і тэатральнага мастацтва Старажытнага 
Кітая;
— выхоўваць талерантнае стаўленне да 
нацыянальнай адметнасці мастацкай 
куль ту ры іншых краін 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытна-
га Кітая.
Гутарка пра асаблівасці ста-
ражытнакітайскай мастацкай 
куль ту ры.
Падрыхтоўка прэзентацыі на 
тэму «Дэкаратыўнасць стара-
жытнакітайскага мастацтва».
Замалёўка аднаго з персанажаў 
тэатралізаванага прадстаўлення 
Старажытнага Кітая. Абмерка-
ванне работ.
Выкананне эскіза знака-сімва-
ла ў стылі кітайскіх іерогліфаў.
Праект-даследаванне «Шэдэў-
ры кітайскага мастацтва» (гру-
павая праца)

§ 16, с. 80—
86

17 Манумен-
таль насць 
архітэктуры 
і скульптуры 
Старажыт-
нага Кітая 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў вопыту 
«зносін» з мастацтвам Старажытнага 
Кітая.
Задачы:
— раскрыць асаблівасці мастацкай куль ту-
ры Старажытнага Кітая ў працэсе ўспры-
мання твораў розных відаў мастацтва;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытна-
га Кітая.
Конкурс-даследаванне «Ціка-
выя гісторыі і легенды пра Вялі-
кую Кітайскую сцяну» (група-
вая праца).

§ 17, с. 86—
91
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— выявіць спецыфіку архітэктуры 
і скульп туры Старажытнага Кітая;
— фарміраваць уменне вылучаць ма-
тывы кітайскага мастацтва ў сучаснай 
мас тацкай куль ту ры;
— развіваць культуру ўспрымання мас-
тацкіх твораў мінулых эпох

Выкананне эскіза (макета) 
старажытнакітайскай пагады 
(групавая праца). Матэрыял на 
выбар.
Праект-даследаванне «Якія да-
сягненні куль ту ры Старажытна-
га Кітая выкарыстоўвае сучасны 
чалавек» (групавая праца)

Раздзел 4. Атланты і карыятыды: мастацтва Старажытнай Грэцыі (9 г)

18 Мастацкая 
фантазія 
крыта-мікен-
скага мастац-
тва 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб крыта-мікенскім мастацтве.
Задачы:
— даць агульную характарыстыку куль-
ту ры Старажытнага Крыта ў працэсе 
ўспрымання твораў розных відаў мас-
тацтва;
— пазнаёміць з асаблівасцямі крыта-мі-
кенскай архітэктуры і выяўленчага мас-
тацтва;
— раскрыць адметнасць сюжэтаў і воб-
разаў крыта-мікенскай мастацтва;
— навучыць характарызаваць мастац кія 
творы мінулых эпох;
— удасканальваць культуру каштоўнас-
на-ацэначных меркаванняў аб мастацкіх 
творах мінулых эпох;
— развіваць воб разнае мысленне 

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў крыта-мікенскага мас-
тацтва.
Гутарка-абмеркаванне асноўных 
тэм крыта-мікенскага выяўлен-
чага мастацтва.
Конкурс-даследаванне «Лабі-
рынты палацавых комплексаў: 
мінулае і сучаснасць».
Падрыхтоўка відэашэрага пом-
нікаў архітэктуры крыта-мікен-
скага перыяду (у розных ра кур-
сах і розных часавых адрэз ках).
Замалёўка аднаго з прадметаў 
дэкаратыўна-прыкладнога мас-
тацтва (рытон, лабрыс ці інш.)

§ 18, с. 93—
98
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19—20 Старажытнагрэчаская архітэктура: узор для пераймання (2 г)

19 Ордарная  
сістэма ў ста-
ражытнагрэ-
часкай архі-
тэктуры

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб класічнай ордарнай сістэме 
ў архітэктуры.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб асноўных 
канструктыўных элементах архітэктур-
нага збудавання;
— ахарактарызаваць асноўныя віды 
старажытнагрэчаскага архітэктурнага 
ордара і іх эстэтычныя асаблівасці (да-
рыйскі, іанічны, карынфскі);
— навучыць вызначаць асноўныя віды 
старажытнагрэчаскіх ордараў у працэсе 
ўспрымання архітэктурных збудаван-
няў;
— фарміраваць уменне выяўляць эле-
менты класічнай ордарнай сістэмы ў су-
часных архітэктурных збудаваннях;
— фарміраваць культуру каштоўнасна- 
ацэначнага стаўлення да культурнай 
спадчыны мінулых эпох;
— развіваць сюжэтна-воб разнае мыс-
ленне 

Успрыманне і абмеркаванне 
архі тэктурных збудаванняў 
Ста ражытнай Грэцыі.
Гутарка на тэму «У чым палягае 
мастацкая каштоўнасць архі-
тэктурнага ордара».
Складанне ілюстраванай таблі-
цы «Падабенства і адрозненні 
дарыйскага, іанічнага і ка рынф-
скага ордараў».
Праект-даследаванне «Элемен-
ты старажытнагрэчаскіх орда-
раў у архітэктуры майго горада 
(сталіцы)»

§ 19, с. 98—
103
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20 Грэчаскі 
храм — ідэал  
прыгажосці 
і гармоніі 
ў архітэктуры

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб храме як асноўным тыпе 
збудаванняў у Старажытнай Грэцыі.
Задачы:
— ахарактарызаваць мастацкі воб раз 
старажытнагрэчаскага храма ў працэсе 
ўспрымання архітэктурных збудаван-
няў Старажытнай Грэцыі;
— раскрыць асаблівасці грэцкага акро-
па ля (на прыкладзе афінскага акропаля);
— удасканальваць уменне характарыза-
ваць архітэктурныя збудаванні;
— фарміраваць навыкі пошуку інфарма-
цыі аб гісторыка-культурных каштоў-
нас цях у розных крыніцах;
— развіваць мастацкі густ і патрэбу ў за-
сваенні культурнай спадчыны мінулых 
эпох 

Успрыманне і абмеркаванне 
пом нікаў старажытнагрэчаскай 
архі тэктуры.
Віртуальная экскурсія па стара-
жытнагрэчаскім акропалі.
Гутарка на тэму «Акропаль як 
культурны цэнтр старажытна-
грэчаскага горада».
Выкананне эскіза-схемы аднаго 
са старажытнагрэчаскіх храмаў.
Праект-даследаванне «Гісторыя 
Парфенона (Эрэхтэёна, Прапі-
леяў)» (групавая праца)

§ 20, 
с. 103—109

21—22 Выяўленчае мастацтва Старажытнай Грэцыі (2 г)

21 Вобраз 
чалавека 
ў скульп туры 
Старажытнай 
Грэцыі 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб выяўленчым мастацтве 
Старажытнай Грэцыі.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб сюжэтна-
воб разным змесце выяўленчага мастац-
тва Старажытнай Грэцыі;
— раскрыць асаблівасці ўвасаблення 
воб раза чалавека ў скульптуры стара-
жытнагрэчаскіх майстроў;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытнай 
Грэцыі.
Гутарка на тэму «Асаблівасці 
выявы чалавека ў старажытна-
грэчаскім мастацтве».
Падрыхтоўка параўнальнай таб-
ліцы «Вобраз чалавека ў Стара-
жытным Егіпце і Старажытнай 
Грэцыі: агульнае і адрознае».

§ 21, 
с. 109—114
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— прасачыць стаўленне старажытных 
грэкаў да ідэалу прыгажосці ў працэсе 
ўспрымання скульптурных малюнкаў;
— удасканальваць уменне дыферэнцы-
ра ваць і характарызаваць сродкі мас тац-
кай выразнасці ў творах мінулых эпох;
— развіваць воб разнае мысленне

Падрыхтоўка эсэ на тэму «Мі-
фалагічны сюжэт старажытна-
грэчаскай скульптуры “Лаакаон 
і яго сыны”».
Складанне галерэі старажытна-
грэчаскіх скульптурных твораў, 
у якіх увасоблены воб разы ча-
лавека

22 Керамічныя 
вырабы Ста-
ражытнай 
Грэцыі 

1 Мэта: пашырэнне ўяўленняў вучняў 
аб выяўленчым мастацтве Старажыт-
най Грэцыі.
Задачы:
— паказаць унікальнасць старажытна-
грэчаскага вазапісу ў працэсе ўспры-
ман ня мастацкіх твораў;
— суаднесці форму старажытнагрэча-
скіх пасудзін з асаблівасцямі іх выка-
рыстання;
— ахарактарызаваць сродкі выразнасці 
чорнафігурнага і чырвонафігурнага ва-
запісу;
— удасканальваць уменне дыферэнцы-
ра ваць і характарызаваць сродкі мас тац-
кай выразнасці ў творах мінулых эпох;
— фарміраваць культуру ўспрымання 
і ацэнкі твораў мастацтва мінулых эпох

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытнай 
Грэцыі.
Гутарка на тэму «Асаблівасці 
чорнафігурнага і чырвонафі-
гурнага вазапісу».
Замалёўка і роспіс старажытна-
грэчаскай вазы (пелікі, амфары, 
гідрыі, кіліка ці інш.).
Праект-даследаванне «Арна-
мент у старажытнагрэчаскім 
ва запісе»

§ 22, 
с. 115—119
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23 Цуды свету 
ў Старажыт-
най Грэцыі 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб старажытнагрэчаскіх збу-
даваннях і скульптурах, якія ўвайшлі 
ў спіс сямі цудаў свету.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб цудах све-
ту;
— пазнаёміць з архітэктурнымі збуда-
ван нямі Старажытнай Грэцыі, якія 
ўвай шлі ў спіс сямі цудаў свету (Храм 
Артэміды Эфескай, Галікарнаскі маўза-
лей, Фароскі маяк);
— пазнаёміць з шэдэўрамі скульпту-
ры Старажытнай Грэцыі, якія ўвайшлі 
ў спіс сямі цудаў свету (статуя Зеўса, 
Калос Радоскі);
— вылучыць мастацкія вартасці твораў, 
дзякуючы якім яны ўвайшлі ў спіс сямі 
цудаў свету;
— развіваць мастацкае мысленне 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытнай 
Грэцыі.
Гутарка на тэму «Што такое 
цуды свету?».
Дыскусія на тэму «Якія творы 
мастацтва вы ўключылі б у спіс 
цудаў свету?».
Эскізная замалёўка аднаго з цу-
даў свету Старажытнай Грэцыі
 

§ 23, 
с. 119—124

24 Гармонія 
дум кі і слова: 
літаратура 
Старажытнай 
Грэцыі 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб развіцці літаратуры ў Ста-
ражытнай Грэцыі.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб асноўных лі-
таратурных жанрах (вядомых вучням 
з курса літаратуры);

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытнай 
Грэцыі.
Падрыхтоўка ілюстраванага 
пераказу старажытнагрэчаска-
га міфа (на выбар) (групавая 
праца).

§ 24, 
с. 124—130
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— раскрыць змест старажытнагрэчас кіх 
міфаў як асноўнай крыніцы тэм, сюжэ-
таў і воб разаў літаратуры Старажытнай 
Грэцыі;
— пазнаёміць з эпічнымі творамі «Ілі-
яда» і «Адысея» старажытнагрэчаскага 
паэта Гамера;
— паказаць адметнасць старажытна-
грэчаскай лірыкі (на прыкладзе твораў 
Сапфо);
— ахарактарызаваць гекзаметр як ас-
ноўную форму старажытнагрэчаскага 
верша;
— навучыць бачыць актуальнасць кры-
латых выразаў Старажытнай Грэцыі 
ў сучаснай куль ту ры

Конкурс на найлепшае чытанне 
фрагмента старажытнагрэчас-
кага верша (гекзаметр).
Складанне слоўніка старажыт-
нагрэчаскіх устойлівых слова-
злу чэнняў.
Замалёўка старажытнагрэчас-
кага літаратурнага героя (на 
вы бар)

25—26 Тэатр і музыка Старажытнай Грэцыі (2 г)

25 Старажытна-
грэчаская 
драма 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб драматургіі Старажытнай 
Грэцыі.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб старажыт-
нагрэчаскай драматургіі;
— раскрыць сутнасць трагедыі і камедыі 
(на прыкладзе фрагментаў твораў Эсхі-
ла, Эўрыпіда, Арыстафана);
— ахарактарызаваць асаблівасці тэм 
і сюжэтаў драматычных твораў;

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытнай 
Грэцыі.
Выразнае чытанне ўрыўкаў 
з твораў Эсхіла і Арыстафана. 
Абмеркаванне сюжэтаў.
Дыскусія на тэму «“Праметэй 
прыкуты”: новае ў трактоўцы 
міфалагічнага персанажа».
Інсцэніроўка сюжэта міфа (на 
выбар)

§ 25, 
с. 130—135
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— навучыць вылучаць трагічнае і ка-
мічнае ў сюжэтах сучаснага мастацтва;
— развіваць мастацкае мысленне на ма-
тэрыяле старажытнагрэчаскай літара-
туры

26 Гульні-спа-
борніцтвы 
як аснова 
музычнага 
і тэатральна-
га мастацтва 
Старажытнай 
Грэцыі 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб музычным і тэатральным 
мастацтве Старажытнай Грэцыі.
Задачы:
— актуалізаваць уяўленні аб музыцы 
і тэатры ў Старажытнай Грэцыі;
— паказаць узаемасувязь воб раза жыц-
ця старажытнагрэчаскага грамадства 
(гульні, спаборніцтвы, святы) з тэат-
раль нымі прадстаўленнямі;
— ахарактарызаваць асаблівасці арга-
нізацыі тэатральных паказаў у Стара-
жытнай Грэцыі;
— прасачыць эвалюцыю старажытна-
грэчаскіх музычных інструментаў (па 
сюжэтах вазапісу);
— развіваць цікавасць і павагу да мас-
тацкай куль ту ры Старажытнай Грэцыі

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытнай 
Грэцыі.
Гутарка на тэму «Гульня-спабор-
ніцтва ў старажытнагрэчаскім 
мастацтве».
Выкананне трагічнай або каміч-
най маскі старажытнагрэчаска-
га акцёра ў тэхніцы папяровай 
пластыкі.
Інсцэніроўка ўрыўка старажыт-
нагрэчаскай п’есы (на выбар).
Праект-даследаванне «Музыч-
ныя інструменты Старажыт най 
Грэцыі»

§ 26, 
с. 136—141
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Раздзел 5. Мастацтва Старажытнага Рыма: пасланне ў будучыню (7 г)

27 Мастацтва 
этрускаў: 
папярэднікі 
вялікіх  
рымлян

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агуль-
нага ўяўлення аб мастацкай куль ту ры 
этрускаў.
Задачы:
— ахарактарызаваць асаблівасці мас тац-
кай куль ту ры этрускаў у працэсе ўспры-
мання твораў розных відаў мас тац тва;
— раскрыць адметнасць асноўных тэм, 
сюжэтаў і воб разаў мастацтва этрускаў 
(на прыкладзе легенды пра Ромула 
і Рэма);
— фарміраваць уменне суадносіць да-
сягненні дадзенай эпохі з дасягненнямі 
наступных часоў;
— удасканальваць навыкі пошуку ін-
фар мацыі аб творах мастацтва ў розных 
крыніцах;
— развіваць эмацыйна-воб разнае мыс-
ленне 

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў куль ту ры этрускаў.
Гутарка на тэму «Легенда пра 
Ромула і Рэма: загадкі гісторыі».
Складанне вуснага апавядання 
«Як выглядалі этрускі» (на пад-
ставе твораў выяўленчага і дэ-
каратыўна-прыкладнога мас-
тац тва).
Праект-даследаванне «Народы, 
што насялялі Апенінскі паўво-
страў, і іх унёсак у культуру Ста-
ражытнага Рыма»

§ 27, 
с. 143—148

28—29 Пераемнасць і наватарства ў архітэктуры Старажытнага Рыма (2 г)

28 Архітэктура 
Старажыт-
нага Рыма: 
наватарства, 
веліч і інжы-
нернае майс-
тэрства 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб архітэктуры Старажыт-
нага Рыма.
Задачы:
— актуалізаваць веды аб архітэктур ных 
збудаваннях Старажытнага Рыма;
— ахарактарызаваць асаблівасці горада-
будаўніцтва ў Старажытным Рыме;

Успрыманне і абмеркаванне 
архітэктурных збудаванняў 
Старажытнага Рыма.
Гутарка на тэму «Як выглядаў 
старажытнарымскі горад».
Дыспут на тэму «Архітэктурна- 
мастацкія пошукі старажытных 
рымлян».

§ 28, 
с. 148—154
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— прасачыць выкарыстанне дасягнен-
няў куль ту ры Старажытнага Рыма ў су-
часнай сусветнай куль ту ры;
— удасканальваць уменне характары-
заваць мастацкія творы мінуўшчыны 
з выкарыстаннем адпаведных эпітэтаў;
— развіваць асацыятыўна-вобразнае 
мысленне

Праект-даследаванне «Матывы 
старажытнарымскага дой лід-
ства ў архітэктуры маёй краіны»

29 Выбітныя 
пабудовы 
Старажыт-
нага Рыма 

1 Мэта: сістэматызаваць уяўленні вучняў 
аб архітэктуры Старажытнага Рыма.
Задачы:
— раскрыць эстэтычныя вартасці най-
больш значных помнікаў архітэктуры 
Старажытнага Рыма (Пантэон, Калізей 
і інш.);
— ахарактарызаваць асаблівасці свец-
кага дойлідства ў Старажытным Рыме;
— фарміраваць уменне вылучаць фор-
мы і матывы старажытнарымскай архі-
тэктуры ў сусветнай мастацкай куль-
туры;
— удасканальваць культуру ўспрыман-
ня мастацкіх твораў мінулых эпох;
— развіваць цікавасць і павагу да мас-
тац кай куль ту ры Антычнасці

Успрыманне і абмеркаванне 
выбітных пабудоў Старажыт-
на га Рыма.
Гутарка на тэму «Старажытны 
Рым — энцыклапедыя архітэк-
туры».
Падрыхтоўка відэашэрага архі-
тэктурных збудаванняў Стара-
жытнага Рыма (у розных ракур-
сах і розных часавых адрэзках).
Замалёўка-рэканструкцыя рым-
скага Пантэона (Калізея)

§ 29, 
с. 154—160
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30—31 Выяўленчае мастацтва Старажытнага Рыма (2 г)

30 Партрэт-
ны жанр 
у скульп туры 
Старажыт-
нага Рыма

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульна-
га ўяўлення аб выяўленчым мастацтве 
Старажытнага Рыма.
Задачы:
— актуалізаваць веды пра жанр парт-
рэта;
— раскрыць асаблівасці старажытна-
рым скага скульптурнага партрэта; 
— удасканальваць уменне характарыза-
ваць воб раз чалавека ў працэсе ўспры-
мання мастацкіх твораў;
— замацаваць уменне дыферэнцыра-
ваць і характарызаваць сродкі выразна-
сці ў мастацтве мінулых ста год дзяў;
— развіваць асацыятыўна-вобразнае 
ўспрыманне твораў мастацтва 

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў скульптуры Старажыт-
нага Рыма.
Гутарка на тэму «Рэалістыч насць 
старажытнарымскага скульп-
тур нага партрэта».
Складанне скульптурнай парт-
рэт най галерэі выдатных дзея-
чаў Старажытнага Рыма.
Запаўненне параўнальнай таб-
ліцы «Скульптурны партрэт 
старажытнагрэчаскіх і стара-
жыт нарымскіх майстроў: агуль-
нае і адрознае»

§ 30, 
с. 160—165

31 Своеасаблі-
васць тэхнік 
манумен-
тальнага  
жывапісу

1 Мэта: пашырэнне ўяўленняў вучняў аб 
выяўленчым мастацтве Старажытнага 
Рыма.
Задачы:
— паказаць асаблівасці ўвасаблення 
мастацкага воб раза ў манументальным 
жывапісе Старажытнага Рыма ў працэсе 
ўспрымання мастацкіх твораў;
— пазнаёміць з сюжэтамі і воб разамі ма-
люнкаў, знойдзеных у Пампеях;

Успрыманне і абмеркаванне 
твораў манументальнага жыва-
пісу Старажытнага Рыма.
Гутарка на тэму «Незвычайныя 
тэхнікі старажытнарымскіх 
фрэсак і мазаікі».
Выкананне творчай работы 
«Фантазія на тэму старажытна-
рымскага жывапісу» (матэрыял 
на выбар).

§ 31, 
с. 165—169
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— ахарактарызаваць асноўныя тэхнікі 
манументальнага жывапісу Старажыт-
нага Рыма;
— удасканальваць уменне выказваць 
уласныя меркаванні аб творах мастац-
тва;
— фарміраваць паважлівае стаўленне да 
мастацкай спадчыны мінулых эпох

Праект-даследаванне «Мода 
Старажытнага Рыма»

32—33 Літаратура, музыка і тэатр у Старажытным Рыме (2 г)

32 Залаты век 
літаратуры 
ў Старажыт-
ным Рыме 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб старажытнарымскай літа-
ратуры.
Задачы:
— паказаць узаемасувязь старажытна-
рымскай куль ту ры з мастацтвам і міфа-
логіяй Старажытнай Грэцыі;
— раскрыць асаблівасці старажытна-
рымскага эпасу (на прыкладзе паэмы 
Вер гілія «Энеіда»);
— вылучыць адметнасць паэзіі Гарацыя 
(на прыкладзе оды «Помнік»);
— удасканальваць уменне «чытаць» 
міфалагічныя сюжэты і суадносіць іх 
з куль турай наступных эпох (з дапамо-
гай міфалагічных сюжэтаў з паэмы Аві-
дзія «Метамарфозы»);

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытна-
га Рыма.
Складанне параўнальнай таблі-
цы старажытнагрэчаскіх і стара-
жытнарымскіх багоў.
Выразнае чытанне ўрыўкаў 
з тво раў Вергілія, Гарацыя, Аві-
дзія. Абмеркаванне сюжэтаў.
Праект-даследаванне «Што 
азна чае гэты выраз?» (любоў 
сляпая, папера ўсё вытрымае, 
белая варона, з ног да галавы 
і інш.) (групавая праца).
Складанне слоўніка старажыт-
на рымскіх устойлівых слова-
злу чэнняў

§ 32, 
с. 169—174
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Працяг

1 2 3 4 5 6

— удасканальваць культуру каштоўнас-
на-ацэначных меркаванняў пра куль-
тур ную спадчыну Старажытнага Рыма;
— развіваць фантазію і ўяўленне

33 Тэатр і му-
зыка ў Ста-
ражытным 
Рыме 

1 Мэта: фарміраванне ў вучняў агульнага 
ўяўлення аб музычным і тэатральным 
мастацтве Старажытнага Рыма.
Задачы:
— паказаць узаемасувязь старажыт-
на грэчаскага тэатра з тэатральнымі 
прадстаўленнямі ў Старажытным Рыме;
— вылучыць адрозненні старажытна-
рымскай драматургіі ад старажытна-
грэчаскай на прыкладзе твораў Плаўта;
— ахарактарызаваць асаблівасці аргані-
зацыі тэатральных паказаў у Стара жыт-
ным Рыме;
— прасачыць эвалюцыю музычных 
інструментаў (па сюжэтах вазапісу);
— развіваць цікавасць і павагу да мас-
тацкай куль ту ры Старажытнага Рыма 

Успрыманне і абмеркаванне 
мас тацкіх твораў Старажытна-
га Рыма.
Параўнанне старажытнагрэ-
часкага і старажытнарымскага 
тэатра.
Параўнанне схемы старажытна-
грэчаскага і старажытнарымска-
га тэатраў.
Інсцэніроўка ўрыўка з камедыі 
Плаўта (на выбар).

§ 33, 
с. 175—182

34
35

Выніковае 
абагульненне

2 Мэта: абагульненне і сістэматызацыя 
ўяўленняў вучняў аб развіцці мастацкай 
куль ту ры Старажытнага свету.
Задачы:
— замацаваць уяўленні аб мастацкай 
куль ту ры першабытнага грамадства, кра-
ін Старажытнага Усходу, Антычнасці;

Выстава работ вучняў.
Прэзентацыя і абарона работ

§ 34—35, 
с. 182

71

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

— сістэматызаваць веды аб мастацкай 
куль ту ры першабытнага грамадства, 
краін Старажытнага Усходу, Антыч-
насці;
— замацаваць уменні дыферэнцыра ваць 
тэмы, віды мастацтва, сродкі мастац кай 
выразнасці;
— замацаваць уменні характарызаваць 
мастацкія творы, абгрунтоўваць уласны 
пункт погляду;
— удасканальваць уменні суадносіць 
артэфакты мінулых стагоддзяў са зда-
быткам куль ту ры і мастацкімі каштоў-
насцямі сучаснага свету;
— удасканальваць навыкі пошуку ін-
фар мацыі аб творах мастацтва ў розных 
крыніцах;
— удасканальваць культуру ўспрыман-
ня і каштоўнасна-ацэначнага стаўлення 
да культурнай спадчыны мінулых эпох
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