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МИСТЕЦТВА 
 
Дослідження потенціальних шляхів ефективної підготовки майбут-

нього вчителя початкових класів до використання засобів декоративно-
прикладного мистецтва в естетичному вихованні школярів зумовлено соці-
ально-економічними перетвореннями в Україні; відродженням національ-
них традицій, ефективним використанням у навчально-виховному процесі 
вищої школи цінностей народної культури (Л.С. Виготський, М.С. Каган, 
Л.Н. Коган, Л.П. Печко, К.Д. Ушинський та ін.) [1, 3, 5]. 

Проблеми підготовки майбутніх вчителів до використання засобів 
декоративно-прикладного мистецтва в естетичному вихованні школярів 
присвячені дисертаційні дослідження Г.А. Покровської, С.Г. Соколової, 
Л.В. Єршової та ін. Автори відзначають, що декоративно-прикладне мис-
тецтво є тим засобом, який характерний природі молодшого школяра й 
сприяє формуванню їхньої естетичної вихованості. Однак, спеціальних до-
сліджень, присвячених вивченню можливостей підготовки майбутнього 
вчителя початкових класів до естетичного виховання засобами декоратив-
но-прикладного мистецтва на дисциплінах художнього й природознавчого 
циклу досі не проводилось [7]. 

Для визначення естетично-виховного потенціалу декоративно-
прикладного мистецтва в педагогічному процесі та його впливу на розви-
ток підростаючого покоління суттєвого значення набули праці, 
Є. Алтонєнко, Є. Антонович, Б. Бутник-Сіверського, С. Герасимов, 
П. Говдя, О. Данченко, І. Зязюн, М. Кириченко, Н. Костерін, Ю. Лащук, 
А. Лєщенко, М. Лєщенко, Я. Мамонтова, Л. Масол, Н. Мішутіна, А. Мслік-
Пашаєв, Б. Нєменський, О. Рудницька, С. Русова, О. Шестакова, Я. Чепіга 
та багато інших. Автори відзначали, що предмети декоративно-
прикладного мистецтва, які оточують людину в побуті створюють особли-
вий настрій, викликають прагнення до творчості, пробуджують у підрос-
таючого покоління яскраві образні уявлення про рідну країну, про її істо-
рію, розвиток культури, національний колорит, сприяють естетичному ви-
хованню дітей різного віку [6, 7]. 

Все сказане вище свідчить про актуальність проблеми даного дослі-
дження, що полягає в пошуку ефективних шляхів підготовки майбутнього 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 192 

вчителя початкових класів до художньо-естетичного виховання засобами 
декоративно-прикладного мистецтва. 

Сутнісними характеристиками декоративно-прикладного мистецтва 
виступають естетична й прикладна спрямованість, сюжетна своєрідність, 
специфічне кольорове рішення, мовленнєва своєрідність і технологічна ві-
дтворюваність. Все перераховане сприяє визначенню сукупності практич-
них і методичних умінь майбутнього вчителя початкових класів, необхід-
них для здійснення естетичного виховання молодших школярів [4]. 

Відомо, що сутність естетичного виховання людини міститься не в 
знанні, а в сформованих в неї, з найбільш раннього віку, глибоких і стійких 
почуттів, які треба цілеспрямовано пробуджувати і формувати. Народна 
виховна мудрість вважає, що активне залучення дітей до народних тради-
цій і звичаїв – могутні чинники комплексного впливу на особистість. Бага-
ті на ідейно-моральний, художньо-естетичний зміст різноманітні мистецт-
ва, ремесла, традиції та звичаї як компоненти етносоціального народного 
життя, втілюють багатогранну національну духовність, якою збагачували-
ся діти в процесі активної життєдіяльності [2]. 

Структурно-функціональна модель підготовки вчителів початкових 
класів до естетичного виховання школярів засобами декоративно-
прикладного мистецтва інтегрує теоретичну, практичну й методичну під-
готовку в рамках основних загальнопрофесійних дисциплін, дисциплін 
предметної підготовки, дисциплін спеціалізації, курсів на вибір і факульта-
тивні курси. 

Тому при підготовці вчителя початкових класів велика увага приді-
ляється методиці навчання декоративно-прикладному мистецтву, послідо-
вності формування знань, умінь, навичок на уроках з образотворчого мис-
тецтва в молодших школярів, популярністю користується декоративно-
прикладна робота. Вона має на меті ознайомити учнів з основними прин-
ципами національного мистецтва, яке є тим початком шляху, з якого дити-
на має вирушати в багатоманітний світ мистецтва, світової художньої ку-
льтури. Саме тому художню спадщину рідного народу учні повинні гостро 
відчувати й глибоко усвідомлювати. 

На уроках з декоративного малювання учнів навчають складати візе-
рунки, знайомлять з законами композиції, з основами художнього конс-
труювання. Декоративне малювання має бути тісно пов’язане з малюван-
ням з натури. При складанні візерунків, ескізу декоративного оформлення, 
хустки, тарілки, подушки або рушника, важливо показати учням, як можна 
використати форми природи: листя й квіти різних рослин, тварин, птахів – 
як потім переробити ці форми (стилізувати) у своїх композиціях. Декора-
тивне оформлення об’єкта здійснюється на основі певних правил і законів: 
дотримання ритму, симетрії, гармонічного об’єднання кольорів [4]. 

Велике виховне значення має знайомство зі зразками народних ор-
наментів. Розглядаючи й вивчаючи візерунок, учень починає розуміти кра-
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су об’єднання різних форм і фарб, кольорів, гармонічна єдність малюнка й 
кольору, його приналежність до національної культури. Його захоплює, як 
художник простими лаконічними засобами домагається незвичайної вира-
зності. У молодших школярів починає народжуватися творча ініціатива, 
він хоче випробувати свої сили, так само як на зразку, використовуючи 
прості форми. Все це привчає учнів до творчої діяльності, формує естетич-
ну свідомість. 

Майбутньому вчителеві початкових класів важливо враховувати, що 
частина завдань з декоративного малювання дається з розрахунком на їхнє 
практичне застосування: зробити закладку в книгу з декоративним візеру-
нком, хусточку, прикрасу для саморобної коробки, скриньки тощо. Прос-
тота і яскрава декоративність цих виробів дає можливість їхнього виготов-
лення й застосування на дисциплінах естетичного й природознавчого цик-
лів. Так, складаючи композицію візерунка, орнаменту для декоративного 
оформлення об’єкта, кожен учень прагне використати надбані знання й 
уміння при виготовленні гербарію, колекцій різних природних матеріалів, 
тематичних стендів та інше. 

В навчанні молодших школярів можна використовувати різні техні-
ки декоративно-прикладної діяльності: аплікацію, рвану аплікацію, вити-
нанки, мозаїку, вітражі, паперопластику, об’ємне конструювання. Всі ці 
техніки сприяють розвитку естетичного смаку, спостережливості, худож-
ньому баченню навколишньої дійсності, конструкторському, творчому ми-
сленню. 

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу з цього питання ми 
бачимо, що декоративно-прикладне мистецтво є одним з видів творчої дія-
льності. Висока активність, особливо в дітей молодшого шкільного віку, 
проявляється в процесі виконання різних видів декоративно-прикладної 
роботи. Самостійність і творчість сприяють як інтелектуальному розвитку 
молодших школярів, так і духовному, зокрема естетичному розвитку. 

Викликати інтерес в школяра до декоративної творчості, до само-
стійної творчої діяльності – одне з основних завдань майбутнього вчителя 
початкових класів. 

Мета даного дослідження: вивчити можливості естетичного, приро-
дознавчого та педагогічного циклів дисциплін в підготовці майбутніх вчи-
телів початкових класів до естетичного виховання молодших школярів за-
собами декоративно-прикладного мистецтва. 

Для вирішення поставленої мети, авторами були розроблені інтегро-
вані уроки. Особливістю цих уроків є інтегрування на основі міжпредмет-
них зв’язків, які передбачають адекватність дій вчителя (навчальна діяль-
ність) і дій учня (навчально-пізнавальна діяльність). Ці дві діяльності, дія-
льність учителя й учня мають свої розходження. Так, наприклад, на етапі 
створення мети вчитель ставить загальнопредметну мету. Учні під його 
керівництвом усвідомлюють міжпредметну сутність і вибирають необхідні 
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знання з різних предметів, сконцентрувавши увагу, мислення не тільки на 
засвоєнні узагальнених знань, але й на розвиток переносу й синтезу, якос-
тей, особливостей і інтересів. 

Розробляючи ці уроки й готуючись до їхнього проведення, ми поста-
вили перед собою ряд питань. 

Як слід викладати матеріал уроку? Тобто яким має бути логічна 
структура майбутнього уроку, для того, щоб забезпечити як ефективність 
засвоєння, так і можливість учням здійснювати дії (учинки), в яких би була 
можливість проявлятися їхнім особистісним якостям, у сукупності утво-
рюючу духовність? 

Яким має бути зміст уроку, для того, щоб, пізнаючи різні аспекти 
моральності, учні пройнялися її сутністю й складністю, а також бажанням 
самовдосконалення? 

У сучасній психології й дидактиці перше питання вирішується з ура-
хуванням вікових особливостей пізнавальної діяльності даного континген-
ту учнів; з урахуванням індивідуальних і деяких типологічних особливос-
тей засвоєння. 

Операції з визначення логічної структури уроку вимагають також чі-
ткого формулювання мети навчання на кожному конкретному уроці. В ці-
лому, логічна структура уроку являє собою своєрідну проекцію наукового 
знання в галузі засвоєння [1]. 

У зв’язку із цим при проектуванні логічної структури запропонова-
них в даній статті уроків ми дотримувалися наступної послідовності: 

1. Визначення загального психологічного механізму засвоєння за-
лежно від типу навчального предмета. 

2. Формулювання змісту й мети кожного конкретного уроку. 
3. Проектування на цій основі послідовності викладу навчального 

матеріалу й виділення логічно завершених блоків навчальної інформації на 
різних етапах уроку. 

4. Визначення для кожного блоку навчальної інформації кількості й 
якості знань, умінь і навичок, призначення для засвоєння інформації (ін-
формаційний аспект уроку). 

5. Визначення для кожного блоку навчальної інформації психологі-
чних механізмів діяльності, що забезпечують засвоєння знань і формуван-
ня вмінь і навичок (психологічний аспект уроку). 

6. Визначення для кожного блоку навчальної інформації основних 
дидактичних принципів, умов і прийомів, що приблизно адекватно детер-
мінують раніше встановлену структуру пізнавальної активності учнів (ди-
дактичний аспект уроку). 

При проектуванні уроків ми враховували результати проведених на-
ми експериментальних даних. 

Способами впровадження в загальнопрофесійні й предметні дисцип-
ліни змісту теоретичної підготовки майбутнього вчителя початкових кла-
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сів до естетичного виховання молодших школярів засобами декоративно-
прикладного мистецтва виступають: 

• використання елементів теоретичних знань в загальнопрофесій-
них дисциплінах; 

• включення елементів теорії в дисципліни предметної підготовки; 
• подання змісту в рамках дисциплін спеціалізації, курсів на вибір, 
факультативних курсів. 

Таким чином, проведене нами дослідження підтвердило можливості 
естетичного, природознавчого та педагогічного циклів дисциплін в підго-
товці майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання мо-
лодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва. 
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