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Урок художньої культури, 11 клас
Тема уроку: Пам’ятки арабо-мусульманської архітектури
Мета уроку:
Навчальна:

ознайомити

учнів

з культовими

арабо-мусульманськими

архітектурними спорудами. Простежити процес розвитку архітектурного та
образотворчого мистецтва Близького і Далекого Сходу. Ознайомити з
технічними особливостями культових споруд. Навчити замальовувати
фрагменти культових споруд архітектури Близького і Далекого Сходу.
Розвиваюча: розвинути у учнів вміння роботи в групах, самостійно
знаходити відповідний навчальний матеріал, аналізувати та опрацьовувати
його. Розвиток вмінь і навичок замальовувати фрагменти культових споруд і
оздоблювати

їх

арабесками.

Розвивати

професійні

риси

дизайнера,

художника-оформлювача, архітектора.
Виховна: виховувати естетичний, художній смак, здібність та бажання до
самоосвіти.
Творча: виконання замальовки фрагменту культової споруди з арабески.
Тип уроку: комбінований, на основі інтерактивних методів, з використанням
презентації в програмі Microsoft Power Point.
Обладнання: мультимедійна система, музичний центр, слайди, наочний
матеріал, кольоровий папір, кольорові олівці, білий папір, лінійка, пластилін,
дошка.
Очікувані результати:
• Розвиток позитивної мотивації учнів до навчання;
• Формування культурознавських компетенцій учнів;
• Розвиток художнього смаку та комунікативних вмінь учнів;
• Розвиток професійних навичок дизайнера, художника-оформлювача,
архітектора.
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Хід уроку
І. Організація пізнавальної діяльності учнів
Слайд 1. Епіграф до уроку:
Ми мета створення, сенс його відмінний,
Погляд Божества і суть очей, що дивляться.
Коло світу – перстень дорогоцінний
А ми в тому персні – вправлений алмаз.
Омар Хайам
Сьогодні ми починаємо урок з віртуальної подорожі, задійте свою уяву,
спробуємо опинитись у атмосфері яку передають ці чарівні слова.
(Звучить повільна східна музика: 01)
Учитель: Нескінченне плетіння орнаменту мимоволі викликає асоціації зі
східною музикою і поезією. Стіни залів суцільно вкриті різьбленими
орнаментами з гіпсу. Миготять блакитні, червоні, золотисті фарби. Візерунки
в’ються по стінах, переходять на стелі і звідти немов би стікають гронами до
легких арок, які спираються на тонкі тендітні колонки. Чарівне диво…
Учитель. Мої слова і домашнє завдання зв’язані однією темою. Пропоную
проаналізувати вступний текст та питання і відповіді домашнього завдання і
спробувати самостійно визначити тему уроку. Давайте згадаємо питання і
перевіримо відповіді.
Питання домашнього завдання:
– У культурі якого народу зародилась математика, алгебра, геометрія? (в
культурі арабського народу)
– У якому місті відбувались пригоди Ходжи Насреддіну? (місто Самарканд)
– У якому народі склався збірник народних казок «Тисяча і одна ніч»?
(арабському народі)
– Що об’єднує такі терміни, як мечеть, мінарет, арабеска? (культова арабомусульманська архітектура)
Учитель: Сьогодні ми будемо розглядати тему пов’язану з пам’ятками
арабо-мусульманської архітектури.
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ІІ. Мотивація.
Слайди 2-3.
Учитель: Арабо-мусульманська культура зробила значний внесок до
скарбниці світової культури. Вона сама – одне з досягнень людства й тому
заслуговує на повагу та розуміння. Архітектори Арабського Сходу створили
нові типи монументальних культових і світських будівель: уміщували тисячі
молільників мечеті, мінарети — вежі, з яких закликали віруючих на молитву,
медресе — будинку мусульманських духовних училищ, караван-сараї і криті
ринки, відповідали розмаху торгової діяльності міст, палаци правителів,
укріплені цитаделі, фортечні мури з воротами і баштами.
Учитель: Назвіть будь ласка слова, вислови, назви характерні для культури
Близького і Далекого Сходу.
(Учні переліковують слова або вислови)
• Коран – джерело морального учіння;
• Шаріат – вірний шлях до мети;
• Сура – глава з Корану;
• Хадж – паломництво;
• Магомет – пророк ісламу;
• Мечеть – культова споруда для молитв і обрядів…
Учитель: Дякую за відповіді. Хочу додати ті слова, які безпосередньо будуть
розглядатися на уроці як ключові: медресе, мінарет і мечеть.
Ми будемо працювати у групах, тому пропоную вибрати групу за бажанням:
1. Архітектори.
2. Художники-оформлювачі.
3. Ландшафтні дизайнери.
(для всіх груп приготовлені і розкладені робочі приладдя)
ІІІ. Виклад нового матеріалу.
Слайд 4-5.
Слайди 6-7. (Звучить турецька музика: 02)
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Учитель: Скажіть будь ласка, які професійні навички повинен мати
архітектор?
Учні: Малювати, розраховувати міцність споруди, знати будівельні
матеріали, проектувати та інше…
Учитель: Чи є різниця між архітекторами давнини, середньовіччя та
сучасними архітекторами?
Учні; Так, є різниця. Зараз використовується комп’ютерне проектування,
комп’ютерні розрахунки, з’явились сучасні будівельні технології, сучасні
будівельні матеріали.
Слайди 8-10.
Слайди 11-15. (Звучить східна музика: 03)
Слайд 16-20.
Слайд 21-23. (Звучить арабська музика: 04)
Слайд 24-27.
Слайд 28-30. (Звучить турецька музика: 05)
Слайд 31.
Слайд 32-34. (Звучить арабська музика: 06)
Слайд 35-38.
ІV. Закріплення матеріалу.
Учитель:

Ви

познайомились

з

культовою

арабо-мусульманською

архітектурою, проектуванням, технологією будування, оздобленням, прошу
назвати культові споруди.
Учні: Мечеть, мінарет, медресе.
Учитель: Назвіть форми арок.
Учні: Стрільчасті, підковоподібні, багатолопасні, фестончасті, також
винайдені особливі системи склепінчастих перекрить.
Учитель: Чим прикрашались стіни культових споруд?
Учні: Арабесками.
Учитель: Що таке «арабеска»?
5

Учні: Це своєрідний тип візерунку, складеного з переплетіння стилізованих
рослинних мотивів і геометричних фігур із включенням написів арабськими
літерами, схожими на орнамент.
Учитель: Дякую за уважність. Зараз пропоную вам випробувати себе у
професіях архітектора, художника-оформлювача та ландшафтного дизайнера.
V. Практична робота. Робота в групах.
Учитель: Для вас приготовлені робочі приладдя, послухайте уважно
завдання:
Групі архітекторів потрібно спроектувати і побудувати мечеть, враховуючи
обов’язкову присутність внутрішнього дворика, фонтана. Вам знадобиться
пластилін, дошка, папір.
Групі художників-оформлювачів потрібно вибрати з колекції арабесок
малюнки, або придумати свій візерунок( арабеску) і розписати арку.
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Для вас приготовлені кольорові олівці, аркуші та інше приладдя.
Групі ландшафтних дизайнерів потрібно розташувати у внутрішньому
дворику фонтан, квітники, дерева. Квітники повинні виглядати як арабеска.
Починаємо працювати. Час виконання роботи 12-15 хвилин.
(Звучить східна музика: 07)
VІ. Підсумок практичної роботи.
Захист роботи в групах.
Учитель: Дякую за творчий пошук, виконання роботи і хочу запитати. Чи
допомогла вам практична робота усвідомити сенс професій, пов’язаних з
мистецтвом,

з

особливостями,

тонкощами

професійної

діяльності

архітектора, художника-оформлювача, ландшафтного дизайнера? Якими
професійними навичками повинен володіти ландшафтний дизайнер?
Учні: Повинен знати породи почви, квіти, дерева, комп’ютерну графіку,
моделювання, конструювання та інше.
Учитель: Де можливо отримати професію архітектора, художникаоформлювача, ландшафтного дизайнера?
Учні: У навчальних закладах, переліковують.
Учитель: Наскільки престижні ці професії?
Учні: Ці професії престижні, особливо художник-оформлювач і дизайнер.
Дизайнерські навики можливо застосувати в поліграфії, автомобілебудуванні
та в багатьох інших областях. Враховуючи те, що потрібно багато фахівців
цієї професії в різних сферах діяльності, професійний дизайнер, художникоформлювач ніколи не залишиться без роботи!
VІІ. Оцінювання учнів.
VІІІ. Узагальнення і систематизація знань та вмінь учнів.
ІХ. Підведення підсумків уроку.
Х. Домашнє завдання.
Створити ребус, використовуючи слова що відносяться до культових
споруджень арабо-мусульманської архітектури.
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Додатки
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