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Презентаційний проект



Теоретико-літературні
поняття:
види мистецтва
образне слово
епітет
порівняння
персоніфікація



Зміст теми

сприяти усвідомленню школярами ролі слова в 
житті людини;

допомогти осмислити естетичні відчуття 
образного слова;

розвивати спостережливість, зв'язне мовлення;

викликати бажання пізнавати нове.

«Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється, ожива, як їх почує…»

Тарас Шевченко



Види мистецтва
(відтворення життя в художніх образах з
метою виховати любов до прекрасного)

Образні Тонічні Образно-тонічні

живопис
скульптура
архітектура
фото

музичні ?

театр
кіно
танці



Види мистецтва
(відтворення життя в художніх образах з
метою виховати любов до прекрасного)

живопис
скульптура
архітектура
фото

музичні ?

театр
кіно
танці



Види мистецтва
(відтворення життя в художніх образах з
метою виховати любов до прекрасного)

Образні Тонічні Образно-тонічні

живопис
скульптура
архітектура
фото

музичні ?

театр
кіно
танці



 За допомогою чого створюємо?

Види мистецтва
(відтворення життя в художніх образах з
метою виховати любов до прекрасного)

Образні Тонічні Образно-тонічні

фарби
матеріали

звук ?

гра
рух
звук

















Література –
мистецтво Слова



Література –
мистецтво …



… – мистецтво Слова



Література – … 
Слова



Література –
мистецтво Слова



Образне 
слово. 

Яке 
воно?

Красиве

незвичайненесподіване

Багатозначне Загадкове



Образне 
слово кожен 
розуміє по-

своєму.

Від чого це 
залежить?



Обери:

1 уява

2 зріст людини

3 фантазія

4 національність

5 розум

6 як звуть

7 емоції

8 де проживає

9 почуття



Образне 
слово кожен 
розуміє по-

своєму.

Від чого це 
залежить?



Образне 
слово кожен 
розуміє по-

своєму.

Від чого це 
залежить?

уява

фантазіяпочуття

емоції розум



Художні засоби мови

Епітет Порівняння Персоніфікація

Художнє 
означення

Зіставлення 
на основі 
подібності

Перенесення 
ознак



Творча майстерня







Береза плакуча



Білявий день



Блакитний спокій



Смутні вечори



Тиха хода ранку



Схід сонця



Хмарка в небі одинока…



Тести (самооцінка: за кожну правильну 
відповідь – 2 бали)

1. Хто автор слів:
“Ну що б, здавалося,слова… 
Слова та голос, більш нічого.
Та серце б'ється, ожива,
Як їх почує…”

2. Назви види мистецтва
3. Література – це…
4. Визнач художні засоби у 
висловах:
А) “Сіла осінь перепочити в 
саду під вишнею”
Б) “Упав, як сніг на голову”
В) “Кучеряве життя”

1) Епітиет

2)Порівняння

3)Персоніфікація


