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Висновки. Узагальнення запропоно
ваних інтерактивних методів музично
го навчання допоможе майбутнім учи
телям музичного мистецтва ефективно 
планувати сценарій уроку та спрямову
вати навчальний процес на досягнення 
цілісності в опануванні творами му
зичного мистецтва на уроках, а також 
у позакласній роботі з художньо-есте- 
тичного виховання молоді. Комплексне 
використання інтерактивних методів 
музичного навчання сприятиме активі
зації в учнів мисленнєвої діяльності в 
царині музичного мистецтва, що умож
ливить креативний підхід до сприй
мання і відтворення інтонаційно-об
разного змісту музичних творів і явищ, 
які пов’язані з певними періодами в 
історії світової і вітчизняної музичної 
культури.
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Стаття надійшла до редакції 12.10.2016 p.

(Л. Аристова), образотворче мистецтво 
(О. Половіна, І.Ликова),твори мистецтва 
української діаспори (С. Замашна), по- 
заурочна музично-творча діяльність 
(А. Лебедєва) та ін. Однак дана про
блема потребує подальших ґрунтов
них напрацювань, розробки методики 
застосування засобів образотворчого 
мистецтва. У нашому дослідженні ви
окремлено методи, які допомагають 
вмотивувати учнів пізнавати навколиш
ній світ у всіх його проявах на уроках 
образотворчого мистецтва (у тому числі 
й через вивчення художніх творів) і ви
являти своє естетичне ставлення в про
цесі художньо-творчої діяльності, це й 
складає мету статті.

Методика формування естетично
го ставлення до навколишнього світу 
молодших школярів засобами обра
зотворчого мистецтва передбачає 
взаємодію вчителя й учнів з організації 
навчальних, розвивальних та вихов
них завдань. Результати сформованості 
естетичного ставлення до навколиш
нього світу можна класифікувати [5, 
С- 71]:

а) за часом їх досягнення: загальні

Статтю присвячено проблемі естетичного ставлення до навколишнього 
світу учнів початкової школи в процесі образотворчої діяльності. Автор 
пропонує групи методів, що сприяють формуванню такого ставлення в мо
лодших школярів, для застосовування на уроках образотворчого мистецтва 
в загальноосвітній школі Розкрито окремі методи: комунікативна атака, 
доведення та переконування, долання перешкод, делегування, закріплення 
позитивного враження та їх прийоми; наведено приклади застосування цих 
методів на уроках образотворчого мистецтва з використанням завдань ав
торського підручника «Образотворче мистецтво» для 1-4-х класів.

Ключові слова: естетичне ставлення до навколишнього світу, молодші 
школярі, методи мотивації.
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Власова В. Г. Естетичне ставлення молодших школярів до навколишнього світу: методи формування

УДК 372.874

Власова Валерія Гаврилівна,
методист відділу методики викладання предметів художньо- 
естетичного циклу КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 
м. Біла Церква

ЕСТЕТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО 
НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ: 
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ

(формування естетичного ставлення 
упродовж усього навчання), етапні (до
сягнення певного результату в корот
шому періоді -  початкові класи або на
вчальний рік), оперативні (постановка 
цілі конкретного виховного заходу чи 
сукупності виховних заходів, спрямова
них на досягнення певного результату);

б) за змістом: постановка цілей 
щодо формування окремих складових 
естетичного ставлення; етапні (напри
клад, позитивне ставлення до власної 
роботи формується через усвідомлення 
її цінності в процесі її виконання).

Методи, застосовувані педагогами 
у формуванні естетичного ставлення 
засобами образотворчого мистецтва, 
відрізняються від методів, які викори
стовують у викладанні предметів ін
ших циклів. У мистецькій освіті успіш
но вирішити низку завдань, зокрема 
й формування естетичного ставлення, 
можливо поєднанням загально-ди
дактичних і мистецьких методів, спря
мованих на розвиток здатності до 
емоційного переживання, активного 
засвоєння мистецького досвіду, і ме
тодів, які впливають на розвиток ху

дожніх здібностей. Серед загальних 
нами використовувалися методи нав
чання: словесні (розповідь, бесіда, по
яснення); наведення прикладу; переко
нання; спостереження, які допомагали 
учням набути уявлення про естетичне в 
навколишньому світі; наочні (аудіовізу
альні, зображувальні, ілюстративні).

З широкого спектру мистецьких ме
тодів обрано методи сприйняття, вер- 
балізації змісту художніх творів, педа
гогічної візуалізації художніх вражень 
(Ю. Азаров, О. Отич, Г. Падалка). Ці ме
тоди зорієнтовані на досягнення глиб
шого розуміння учнем естетичної сут
ності художніх образів, характеристику 
їх смислового наповнення, оскільки в 
художніх образах відображено навко
лишній світ. Словесне коментування 
образного змісту художніх творів ак
тивізує мистецьку увагу учнів, стимулює 
сприймання образу, дозволяє глибше 
усвідомлювати естетичний зміст твору 
[З, с. 181].

З практичних методів, що формують 
у молодших школярів уміння відобра
жати власне естетичне ставлення до 
навколишнього світу у творчій роботі,

нами використано ігрові й підготовчі 
вправи, виконання ескізів сюжетних, 
декоративних, орнаментальних компо
зицій, демонстрування прийомів ово
лодіння різними художніми техніками. 
Підготовчі вправи з образотворчої 
діяльності, окрім естетичного ставлен
ня, спрямовані на розвиток спостереж
ливості, зорової пам’яті, гостроти зору, 
сприймання та відтворення кольорів, 
їх нюансів та контрастів, спритності та 
гнучкості руки, тактильних та кінесте- 
зичних відчуттів, зорово-рухової коор
динації.

Окрім цього, важливим є врахуван
ня вікових та індивідуальних особли
востей учнів [4, с. 71], що на практиці 
означає недопущення інтелектуальних, 
фізичних і моральних перевантажень, 
пов’язаних зі складним змістом, не
доступними формами й методами на
вчання, що призводить до зниження 
мотивації, працездатності, ослаблен
ня вольових зусиль дітей, перевтоми. 
Однак спрощення змісту знижує інте
рес до навчання, унеможливлює фор
мування вольових зусиль, розвиток 
навчальної працездатності, знижує 
розвивальний та виховний вплив нав
чання загалом. Отже, головним завдан
ням у роботі вчителя на уроці стає 
домірність навчального матеріалу й за
охочення учнів до навчання. Як цьому 
сприяти?

На думку Г. Падалки, кожен із струк
турних елементів уроку має включати 
насамперед мотиваційне забезпечен
ня художньо-навчальної діяльності, а 
потім такі складові, як: актуалізація по
переднього художнього досвіду діяль
ності, знань і умінь учнів; активізація 
їхньої творчої ініціативи, самостійності 
у вирішенні творчих проблем; вольова 
регуляція навчального процесу, концен
трація уваги, інтенсифікація навчальної 
напруги; визначення завдання для са
мостійної роботи [3, с. 104].

Отже, значне місце у формуванні 
естетичного ставлення до навколиш
нього світу на уроках образотворчого 
мистецтва відіграє наявність мотивації, 
що досягається застосуванням низки 
методів на уроках, серед яких: ко
мунікативна атака; доведення та пере
конування; долання перешкод; закрі
плення позитивного враження.
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Метод комунікативної атаки.
Сутність методу полягає у скорочен

ні педагогічних вимог, які щось заборо
няють, і розширенні позитивно-орієн- 
тованих педагогічних вимог до учня; 
введенні на початковому етапі уроку 
запитань і завдань, які мобілізують ау
диторію, викликають подив, ефект но
визни, несподіваності; формулюванні 
яскравих, привабливих цілей діяльності 
і пошук шляхів їх досягнення.

Мета -  активізувати емоційну сфе
ру молодшого школяра, спрямувати 
її на формування таких структурних 
компонентів естетичного ставлення до 
навколишнього світу, як естетичні емо
ції, естетичні почуття, естетичне сприй
мання навколишнього світу.

Прийоми реалізації: ефектна цитата; 
незвичайна дія; розповідь казки, прит
чі; цікаве запитання; демонстрація осо
бистого зацікавлення вчителя, приклад, 
театралізація.

Приклади застосування: створення 
графічної композиції («Образотворче 
мистецтво, 4 клас», розділ І: урок № З, 
тема уроку: «Пригоди графічних тех
нік», [1, с. 10]).

Послідовність прийомів:
1. Сприйняття репродукції офорта 

А. Чебикіна «Рік бика» на основі мето
ду комунікативної атаки. Учням пропо
нують завдання: подумайте та опишіть 
словесно за допомогою запитань, яки
ми бувають зірки. Чи любите ви диви
тися на зоряне небо? Коли зоряне небо 
буває сумним, таємничим, веселим, до
брим? Назвіть все, що вміють робити 
зірки, наприклад, сяяти, мерехтіти? Чи 
святкує зоряне небо дні народження 
зірок? Коли зоряне небо може прийти 
на допомогу людині? Чого може навчи
ти зоряне небо людей? Якими кольо
рами та відтінками зоряне небо землю 
прикрашає?

2. Ігрові форми роботи (інсценізація, 
пантоміма). Робота в парі. Завдання: 
укладіть та розіграйте невеличкий діа
лог, у якому опишіть пригоди мандрів
ної зірочки; у русі відтворіть характер 
та настрій героїв. Це завдання допо
магає молодшим школярам віднайти 
та потім відтворити у творчий роботі 
графічними засобами виразної лінії, 
контрастної світлотіні характер, настрій 
та рухи героїв.

3. Художньо-творча діяльність. Прак
тичні методи навчання, наприклад, 
творче завдання: зобразити за допом
огою крапок різного розміру компози
цію на тему «Зіркові таємниці».

Спосіб отримання зображення (гра- 
тографія): учень покриває аркуш па
перу парафіном, потім наносить чорну 
гуаш та продряпує голкою чи іншим 
гострим предметом свою композицію.

Метод доведення та переконування.
Переконання -  метод впливу, за допо
могою якого звертаємося до свідомості, 
почуттів, життєвого досвіду дітей з ме
тою формування свідомого ставлення 
до навколишнього світу. Такий вплив 
досягається за допомогою аргумен
тації -  це висловлення й обговорення 
доводів на користь пропонованого рі
шення або позиції з метою формування 
або зміни ставлення людини до даного 
рішення або позиції.

До структури аргументації входять 
теза (формулювання думки вчителя 
учню або навпаки), аргументи (дово
ди, положення, докази, які наводяться, 
щоб обґрунтувати власну позицію) й 
демонстрація (зв’язок тези й аргумен
ту, тобто процес доведення, переко
нання).

Мета -  активізувати довільність 
уваги учнів, їх логічне мислення засо
бами пояснення.

Прийоми реалізації: використання 
аналогії та порівняння; посилання на 
позитивні наслідки знання; викори
стання індукції (від конкретних при
кладів до загального ствердження); 
підкреслення актуальності й практич
ності (дієвість, актуальність знань з 
теми в житті, можливість на практиці 
перевірити свої знання).

Сугестія (навіювання) досягається 
завдяки таким прийомам: періодичне 
повторення однієї думки; висування 
вимог до бажаної емоційної реакції 
слухачів (думаю, ви погодитеся зі мною, 
що...); інтонаційне підкреслення важ
ливих моментів виступу; динамічність 
викладу матеріалу, коли не дається часу 
на обмірковування їх необхідності.

Приклади застосування. Створен
ня декоративної композиції на тему 
«Казкова квітка Петриківки» у теплій 
або холодній кольоровій гамі («Обра

зотворче мистецтво, 4 клас», розділ І: 
урок № 10, тема уроку: «Чарівні візе
рунки», [1,с. 30]).

Послідовність прийомів:
1.Запитання: Думаю, ви погодитеся зі 

мною, що є дива, які відбуваються тіль
ки в світі природи -  назвіть їх. (Цвітін
ня квітів, зорепад, захід сонця, гроза...). 
Подумайте, як любов до природи може 
допомогти представникам різних про
фесій у їхній роботі? Назвіть все, чого 
природа може навчити людину? (Краси, 
мрійливості, доброти, щедрості, мило
сердя). В яку пору року природа здаєть
ся вам найдивовижнішою та поясніть 
чому? Розгляньте репродукцію роботи 
М. Тимченко «Композиція з квітів», її 
квіти представлені у всьому блиску та 
багатстві кольорів. Якими кольорами 
автор передає радість життя?

2. Ігрова форма роботи, драматиза
ція. Завдання: складіть словесний пор
трет сонця, яке сходить чи заходить, або 
полуденного сонця.

3. Практичні методи навчання. Ху
дожньо-творча діяльність. Творче 
завдання: створити декоративну ком
позицію на тему «Казкова квітка Пе
триківки» в теплій або холодній кольо
ровій гамі.

Підтримка зацікавленості й актив
ності молодших школярів може здій
снюватися також і методами долання 
перешкод і делегування.

Метод долання перешкод.
Мета- активізувати розумову діяль

ність учнів.
Прийоми реалізації: завдання на роз

в’язання певних навчальних завдань, 
ситуацій, виконання тестів, на питання 
яких неможливо відповісти без уза
гальнення матеріалу теми; стимулю
вання часом (обмеженість у часі, наго
рода за швидкість); удавана недовіра 
до слухачів (наголошується складність 
завдання та низька ймовірність його 
виконання). Такий метод доцільно за
стосовувати на уроках-узагальнення 
матеріалу теми, що передбачає пе
ревірку, оцінювання та корекцію знань. 
Наприклад, на уроці: «Перевірте свої 
досягнення» (у курсі «Образотворче 
мистецтво, 4 клас», розділ І: урок уза
гальнення [1, с. 44]). Цей метод сприяє 
формуванню в молодших школярів
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