
17 червня 2021 року  

«ВИКОРИСТАННЯ АРТХВИЛИНОК У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ПИСАТИ ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ»

директорка авторського освітнього центру «Школа успіху», канд. пед. наук, спеціаліст 
вищої категорії, старший учитель,  учитель-інноватор, викладач української мови та 

літератури, півфіналістка Національної освітньої премії «Global Teacher Prize Ukraine» 
(2017-2018 рр.), засновниця «Клубу щасливих освітян», член освітнього осередку 

«PedHub», співзасновниця ГО «Ініціатива в дії», адміністраторка ФБ-групи  
«Цікавинки на урок» та «Підготовка до ЗНО з укр. мови та літ. », авторка 165 

публікацій, 57 онлайн-курсів, 20 майстер-класів, 25 вебінарів,  8 семінарів, 8 тренінгів 
для вчителів України, призер 39 освітянських всеукраїнських та обласних конкурсів,

 організаторка конференцій, заходів для освітян

Спікерка – Бутурлим Тетяна Іванівна, 

Усеукраїнський інтернет-марафон 
«Використання сучасних цифрових інструментів в умовах дистанційного навчання»







http://school-of-success-2020.pp.ua/

Сайт освітнього центру
 “Школа успіху”

  Освітній центр був створений після отримання гранту від  Міжнародної організації з міграції  в Україні 
(проєкт «Зміцнення самозабезпечення внутрішньо переміщених осіб та громад, що постраждали від 
конфлікту в Україні»), за підтримки ГО «Асоціація демократичного розвитку».



https://www.youtube.com/channel/UChhRoltjDBmm-OemOjsqpmA/videos 

https://www.youtube.com/channel/UCeyfPqmd3v-VNpzCHyncuSg 



https://tatianasiltsc.blogspot.com/ 

https://successnizhin.blogspot.com/ 



https://www.facebook.com/profile.php?id=100018497522250 

http://school-of-success-2020.pp.ua/ 



https://edway.in.ua/uk/spk/74/detail/ 



(15.06.21 – 30.06.21)

https://forms.gle/zKCiTn26E9edWpqj6 



Сайт "Школи успіху" (сторінка "Онлайн-курси"): 
http://school-of-success-2020.pp.ua/?page_id=1159

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfomXVG8ALlWAH_NxXH_wxmHQj
nZGc92FzBAIq2j2S_syYlJQ/viewform 

https://edway.in.ua/uk/mpk/75/detail/ 



Сайт "Школи успіху" (сторінка "Онлайн-курси"): 
http://school-of-success-2020.pp.ua/?page_id=1159

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNPwlp5iSHRA7nsGW3DQC7Lk8A98xnAUoIPNa79vTTHDxsjQ/viewform 

https://edway.in.ua/uk/mpk/77/detail/ 



https://edway.in.ua/uk/spk/74/mpk/list/ 



Збираємо замовлення на посібник "Знай українську" до 25 червня 2021 р.
 Вартість – 350 грн. При замовленні 20 шт. - 1 у подарунок. Заявку можна залишити за 

покликанням: https://forms.gle/2pGnrCzswKJoXGkMA



• Освітній центр "Школа успіху" бере участь у Національній 
премії "Герої малого бізнесу". 

• Будемо безмежно вдячні за ваш голос!!!
• ПРОГОЛОСУВАТИ МОЖНА ТУТ: 

https://rivalut.com/ru/contests/GwdY8r/works/wOgoDw



https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=040035582c01 
© Т. Бутурлим



Вінсент Ван Гог “Зоряна ніч”
© Т. Бутурлим



https://www.jigsawplanet.com/ 

© Т. Бутурлим
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КАРТИНИ
https://www.youtube.com/watch?v=-uoKc_huSx8
 МУРАЛИ
https://www.youtube.com/watch?v=w9Bd3of2Shg 
ГРАФІТІ
https://www.youtube.com/watch?v=KVlNf2c0Qn0
СКУЛЬПТУРИ
https://www.youtube.com/watch?v=CAu1AFx-v60 
ПІСНІ
https://www.youtube.com/watch?v=C01Rc1ziYJY



Іван Марчук – український художник, автор близько 5000 картин. Його  
порівнюють із Пабло Пікассо, Сальвадором Далі, Павлом Філоновим, називаючи 
“маестро найвищого престижу”, “Рембрандтом наших днів”.

“Абстрактна
композиція”



«Входжу до Римської академії сучасного мистецтва, а мій стиль "пльонтанізм" уже є в 
енциклопедіях з мистецтва», - зазначає Іван Марчук.

“Натюрморт
 із яблуком”



Іван Марчук  − лавреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка. 2007 р. потрапив до 
рейтингу «100 найвизначніших геніїв сучасності», який уклала британська газета «The Daily 
Telegraph”.

“Місячні
квіти”



Іван Марчук  1989 р. емігрував  за кордон через неприйняття його радянською владою (говорив 
українською, малював із допомогою власної техніки): спочатку до Австралії, потім - до Канади. 
Як тільки митець став відомим, його визнали і в Радянському Союзі, навіть без його відома 
прийняли до Спілки художників СРСР. Після виставки в Києві, у Національному художньому 
музеї України (1990 р.), художник подумав, що можна повернутися на Батьківщину, але він уже 
оформлював зелену картку й планував переїзд до США. 2001 р. повернувся на Україну. 

“Спогади
дитинства”



Ще у 2005 році Віктор Ющенко обіцяв посприяти створенню музею Івана Марчука. Було 
презентовано кілька проєктів, але музей за 14 років так і не з'явився. Ображений митець 
вирішує знову їхати за кордон.

“Пробудження”



У 2020 р. на аукціоні картину Івана Марчука  «Човни цвітом поросли» було продано  за 
рекордну суму – 56 100 $.

“Човни цвітом 
поросли”



Автопортрет Івана Марчука з виставки
«Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука".

“Автопортрет”



«Я йду в майстерню і розмовляю з картинами, вони мені все розказують. Часом я воюю з ними, 
часом злюсь на них. Іноді малюю, а картини не підказують мені свої назви», - зазначає Іван 
Марчук.
Картина “Осінь” була  продана на аукціоні  за 37 400 $.

“Осінь”



«Я найскупіший художник щодо продажу картини…. Не люблю продавати. Але з продажу 
картин я живу. Я хочу сам бачити багато картин. Хочу спати на них, укритися ними, щоб на 
стелі вони були, щоб я жив у цьому світі картин. Мені шкода з ними розлучатися», - зазначає 
Іван Марчук.

“Українська
(Чорнобильська) 

Мадонна”



Гурт «Очеретяний кіт» до пісні «Блукати» без згоди автора створив кліп на основі картин 
Івана Марчука. 
Автор ідеї - Роман Кріль.
Автор слів та музики - Павло Нечитайло. 
Режисер- Олександр Новицький .

Артвідео

https://www.youtube.com/watch?v=MI6FBGrUcyI 

“Біля джерела життя”



Анатолій Криволап «Кінь. Вечір»
(186 000 $)

Найдорожчий 
серед 

представників 
сучасного 

українського 
мистецтва на 

міжнародному 
артринку.
Протягом 

багатьох років 
плідної праці 
створив свій 

власний 
неповторний 

стиль 
у живописі, а 

його ім’я стало 
брендом.  



Анатолій Криволап 
«Літній вечір»

У 1992 році разом 
із Тіберієм 
Сільваші, 

Олександром 
Животковим, 

Марком Гейко, 
Миколаєм 

Кривенко створює 
групу 

“Живописний 
заповідник”. 
Мета його - 

дослідження 
можливостей 

кольору та самої 
фарби як 

універсального 
матеріалу.



Анатолій Криволап «Степ»
(98 500 $)

У 2016-му році 
Анатолій 
Криволап 
заснував 

іменну премію 
для молодих 
художників

 (5 000$). Але 
це не живі 

гроші, а квиток 
на літак, 

оплата готелю 
і вхідних 

квитків у кращі 
музеї світу.



Анатолій Криволап 
«Українські Карпати»

 

У 2011 р. художник 
став лавреатом 
загальнонаціо-
нальної премії 

«Людина року» в 
номінації «Митець 
року». Того ж року 

Криволап був 
першим 

українським 
живописцем, 

чия фотографія 
з’явилася на 
обкладинці 

авторитетного 
журналу «Forbes».

У  2012 р. став 
переможцем 
Національної 

Шевченківської 
премії (номінація 
«Образотворче 

мистецтво»)



Анатолій Криволап 
«Помаранчевий вечір»

(19 700 $)

Перші спроби 
“тематичних 

картин” (сцени 
громадянської 

війни, 
демонстрацій) не 

принесли ані 
впевненості, ані 
насолоди. Також 
не задовольняли 

художника й 
багаточисельні 

пейзажі та 
натюрморти, 

створені в 
розповсюдженій в 

офіційному 
київському 

живописі манері 
«натуралізму з 

імпресіонізмом»



Анатолій Криволап 
«Гурзуф. Вранішнє марево»

Художник 
використовує 

техніку 
нефігуративного 

живопису. Він 
довго працював 
із кольоровими 
сполученнями, 
але детальність 
самого пейзажу 
відволікала від 
кольору, тому 

поступово почав 
застосовувати 

абстракцію.
Акцент на 

мінімумі деталей, 
гармонії 

кольорових плям.



Анатолій Криволап 
«Дзеркало України»

«Я думаю, що це 
є якийсь новий 

погляд на пейзаж, 
який вибудо-
вується не на 

споглядальному 
рівні, а на рівні 
відчуття. Тому 

вийшов на меди-
тативний пейзаж, 

коли пейзаж не 
підлягає просто 

розгляданню 
якихось деталей, 
а це ті кольори, 
які діють на інші 

емоційно-
психологічні 
площини», - 

зазначає 
А. Криволап.



https://www.emaze.com/@AOTWLIZWF/ 

https://successnizhin.blogspot.com/2021/04/blog-post_23.html 



https://view.genial.ly/5ed8a1a223f1c90d9609a7ad/presentation-kartini-s-dali 



Назва муралу −
«Відродження».
Автори: Джуліан 
Малланд (Франція) 
та Олексій Кислов 
(Україна).
Місцезнаходження: 
Київ,  вул. Боричів 
Тік, 33/6-А.



Назва муралу −
«Слон і повітряні кульки».
Автор − Олександр Корбан 
(Україна)
Місцезнаходження: 
Київ,  вул. Академіка 
Туполєва, 7-Б.



Назва муралу −
«Життя без науки - смерть».
Автори − Володимир Манжос 
(Україна) і Жюльєн Маллан 
(Франція).
Місцезнаходження: 
Київ,  вул. Іллінська, 4-А.



Назва муралу −
«Дівчинка і птах».
Автори − Олександр Корбан  і 
Тарас Арма (Україна).
Місцезнаходження: 
Київ,  вул. Синьоозерна, 2.



«Ні війні в Україні»
Сергій Нурутдінов
(Росія, Владивосток)



«Світовий 
мобільний вірус»

TVBoy 
(Іспанія, Барселона)

«Не коронавірус 
є головною 

небезпекою для 
людини, а те, як 
вони піднімають 

паніку в 
соцмережах, 
створюючи 

інформаційний 
шум», - зазначає 

художник.



Стріт-арт, 
присвячений 

боротьбі з COVID-19
Віталій Гідеван

(Україна, Київ, 
Борщагівка)

«Новий малюнок 
про ціну людського 

життя, за яке 
щодня борються 

лікарі. Про 
атрибут, який 

став невід’ємною 
частиною нашого 
гардероба. Та про 
надію, що живе в 

серцях усього 
світу, що скоро 

ми повернемося до 
звичного життя», 
– пояснює художни

к.



«Порив до свободи».

Зенос Фрудакіс.
: 

США, Філадельфія.

Назва скульптури:

Автор:

Місцезнаходження 



«Емігранти. Голод».

Роуена Гілеспі.
: 

Ірландія, Дублін.

Назва скульптури:

Автор:

Місцезнаходження 



підводний парк скульптур 
«Мінливості долі» 

(символ загиблих рабів).

 Джейсон Тейлор.
: 

Карибське море, Гренада.

Назва скульптури:

Автор:

Місцезнаходження 



“Сходи”.

Олександр Лідаговський.

Kiev Fashion Park.
: 

Київ, Русанівська набережна.

Назва скульптури:

Автор:

Проєкт:

Місцезнаходження 



“Історія кохання”

Олександр Моргацький, 
Григорій Костюков.

Kiev Fashion Park.
: 

Київ, Хрещатий парк.

Назва скульптури:

Автори:

Проєкт:

Місцезнаходження 



https://www.baamboozle.com/game/537802 





З вами була  Тетяна Бутурлим

Сайт: http://school-of-success-2020.pp.ua/ 
Блог: https://successnizhin.blogspot.com/ 
Інстаграм: school_of_success_in_nizhyn 


