
Формування творчої особистості учнів 

їх активного творчого мислення,

художнього сприйняття з якого народжується мистецтво

набуття особистого художньо-творчого досвіду 

та виконавських компетенцій 

мета та  завдання початкової художньої освіти



 Педагогічне ведення учнів: 
Формування  всебічної  художньо-творчої активності та емоційно-естетичного 

досвіду учнів, на основі інтересу  до  певного виду  мистецтва,  на основі 

гуманної педагогіки. Гуманістичний підхід є фундаментом особистісно-

орієнтованої моделі освіти. На практиці це форми і методи:

 Диференціація навчально-виховної діяльності;

 Індивідуалізація процесів навчання і виховання;

 Створення умов для розвитку здібностей і нахилів кожного вихованця; 

 Психологічна захищеність учнів;

 Комфортність навчально-виховної діяльності;

 Віра в сили і можливості кожного учня.

 Прийняття учня таким, яким він є;

 Забезпечення успішності виховання і навчання;

 Обґрунтованість рівня розвитку кожного учня;

 Переорієнтація внутрішніх особистісних установок вчителя;

 Співробітництво з учнем;

 Посилення гуманітарної освіти. 

Існує проблема: Для досягнення кращого результату вчителя часто 

допомагають дітям особистими уявленнями, корекціями, виправленнями в 

дитячих роботах. Дитина, таким чином, стає інструментом в руках педагога, а 

не творцем.

Відкриття діалогу, де дитина знаходить свої слова, свої особливі переживання 

з приводу обговорення певної теми. Одночасно з художньою освітою 

виховувати мислячу і чуттєву людину. Вчити дітей розпізнавати добро і зло, 

розуміти власну роль в житті і відчувати відповідальність за себе і оточуючих. 

Виховання в процесі навчання не загрожує художній освіті, навпаки, вплив 

слова ефективно підсилює розуміння і сприйняття теми.



Типи учнів за видами художнього вираження

У роботі з дітьми викладач повинен виходити від конкретного учня, 

його віку та індивідуальних природних особливостей, а саме: 

Від характеру сприйняття, ВОНО ПРОСТОРОВЕ - ЧИ ОБ’ЄМНЕ ?

Від схильності до певного типу художнього вираження:

 до ВІЗУАЛЬНОГО – налаштований на реальність без неї він безпорадний. Не 

може виражати свої почуття, та не може стилізувати.

 до ФАНТАЗІЙНОГО – він зосереджений на своєму внутрішньому світі, на своїх 

почуттях, фантазіях, об’єктивна реальність йому не цікава, як і не цікава 

декоративність.

 до ДЕКОРАТИВНОГО – схильність до орнаментики, він весь час все 

прикрашає. Його не цікавить не свій внутрішній світ ні реальність.

 до КОМБІНОВАНОГО - йому дається все легко, він самовпевнений, але не йде 

на зміни, не має рішучості вийти з зони комфорту.

 У кожного типу своя мотивація до зображальної діяльності.

Ці знання допомагають викладачу провести учня періодом труднощів (кризи) 

його розвитку без втрати інтересу і самовпевненості. Це важливо як для 

щоденної роботи з дитиною, так і для спостереження за її розвитком.

Виходячи з цього кожного учня треба вести окремо, і для отримання особистого 

художнього досвіду кожне завдання в художній школі повинно мати характер 

художнього, а не тільки виконавчого. Бо набуті вміння та знання будуть 

позахудожніми та марними.

Для здійснення цього педагогу треба вчити учнів сприймати світ художньо на 

мові кольорів, ліній, форм…



 Передусім найважливіше розвинути почуття прекрасного, 

вміння бачити його в самих непримітних кольорах і формах.

 Привернути увагу  дітей до чуттєвих переживань, що їм дає

різноманітне багатство навколишнього середовища,

 розвивати - художнє сприйняття. 

Бо це єдина відправна точка для створення яскравих та виразних художніх 

образів. 

Тільки пережита краса дає можливість дитині знаходити найбільш виразні 

засоби її вираження

 Саме тому в художній школі важлива організація середовища в якому  

відбувається процес творення, 

подорожі з метою споглядання-милування природи, її гармоній. 

Ці найцінніші враження можна отримати лише від живої природи



 Створення художнього середовища в майстерні: 

де висять дитячі картини, полиці з гончарними 

виробами, антикварними предметами, сухі плоди, 

трави, жуки, листя….натюрморти. 

інсталяції на стелі – своєрідні виставки дитячої 

декоративної творчості (колаж, асамбляж, народна 

лялька, вибійка, розпис, створені учнями та 

педагогами) 

-

Виноградна лоза + рафія



Інсталяція 

«Чорне море»

Дріт, сизаль, водорості, текстиль



Інсталяція до Нового року -

дизайнерське рішення ялинки



Інсталяція «Різдво»



 Створення умов для формування художнього сприйняття учнів: 

споглядання, милування та здивування природними гармоніями.

Уміння насолоджуватися красою дуже важливо для стимулювання і розвитку творчої 

особистості та аналізувати своє враження від неї: які виникають почуття від мотиву? 

Чому гадаєте саме такі? Які спостерігаємо кольори, форми в мотиві, на що вони 

схожі? Яке загальне враження від мотиву?- м’яке, колюче, загадкове, воно як що? Як 

гладеньке дзеркало чи як розмотані нитки…….? Які кольори?- гучні чи тихенькі, важкі 

чи легенькі, сумні, спокійні чи розбурхуючи……? Усвідомлювати невласні, емоційні 

якості форми, кольору у сприйнятті



 З метою поповнення скарбнички вражень, формування особистості учнів

важливі прогулянки по місту, подорожі по області, 

вивчення флори, фауни, звичаїв та культури рідного краю



 Сприяння розвитку образного сприйняття учнів:

асоціативного та метафоричного мислення.  

сприйняттю світу за допомогою кольорів, ліній і форм….

Природні колірні гармонії, фактури, поєднання форм, контрасти…джерело 

для створення цілісних виразних художніх образів. 



















 Успіхи учнів залежать значною мірою від того, як викладач «ставить» натуру. 

Привабливість натури - одна з умов успішної роботи дітей. Предмети повинні 

подобатися, викликати емоційний відгук, надихати на написання. Яке б 

навчальне завдання не ставилося в постановці воно завжди повинно нести 

образ і викликати захопленість учнів, а не стверджувати стереотипи. Це 

формує творче ставлення до процесу зображення, розвиває асоціативне 

мислення.

 Від нудною постановки діти швидко втомлюються, з'являється бажання 

швидше, як попало завершити роботу. Тому не можна допускати формальних 

постановок з великими «голими» предметами, навмисними вазами і 

помпезними драпіровками. Кількість предметів може бути стільки, скільки 

диктує образ, боятися їх кількості не варто. Проблема часто виникає через 

малу їх кількості, через відсутність образу, через наявність великих предметів 

і порожніх площин.

 Важливо в постановці натюрморту передати настрій, атмосферу, силу життя, а 

не зробити їх гарненькими. Поставлені натюрморти накопичують наш погляд, 

наше мислення (як і картина), в них будемо ми. Вони стають відчутні. В 

автоматичному мистецтві немає ніякої цінності, тому, що там немає нас, немає 

нашого погляду - бачення !!

Натюрморти:



2.3. Створення умов для милування, споглядання 

природними мотивами у майстерні



 Створення мотивів натюрмортів на           

основі  сприйняття різних кольорових 

гармоній   природи.





Штучні - кітч

Уникати створення помпезних, штучних постановок

які сприяють формуванню дурного смаку

Автоматичні постановки Живі, з настроєм



кітч

 Знайомити учнів зі зразками високого мистецтва, 

уникати показу псевдохудожніх  творів

не кітч
Порівняльний аналіз псевдо і художніх 

творів



кітчне кітч



кітчне кітч



Порівняльний аналіз дитячих робіт

кітч

Н
е

 к
іт

ч



кітч



Колективна творча діяльність

 Прилучення до народної культури та традиційних свят –

 «Різдво», створення з природних матеріалі персонажів 

Різдва: кози, баранці, вівці, волхви, колядники, янголи…..

вивчення колядок, колядування

 «Масляна» - створення опудала Масляної, спалювання її, ігри, 

спектаклі, майстер-класи у міському саду – створення 

народної іграшки для мешканців міста

 «Сорочинський ярмарок»- створення ярмаркового ряду, 

оформлення палаток, виготовлення учнями з батьками 

українських страв, дрес – код національний стрій

 страв одеської кухні та різних національних меншин нашого 

регіону

 Інсценізації





Колективне виконання творчого задуму, інсценізації



ярмарки-продажі 

сувенірної продукції учнів школи

Виставки народної ляльки

Виставки кераміки

Виставковадіяльність

Персональні з учнями







Обласні семінари – майстер-класи передового досвіду






