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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ДИЗАЙНЕРСЬКОГО 
МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК  

НАПРЯМОК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСОВОДА 

В умовах становлення та зміцнення української державності, нового 
етапу відродження української національної культури одним із головних 
завдань реалізації новітніх концепцій навчання та виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл України є формування національної свідомості  
особистості. 

Саме тому основою української національної школи повинні стати такі 
провідні принципи, як народність, природовідповідність, гуманність, 
демократизм, спадкоємність поколінь. Нова школа має базуватися на 
прогресивних досягненнях класичної педагогіки та традиційній українській 
системі виховання. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування  
має стати основою відтворення інтелектуального і духовного потенціалу 
народу, виходу вітчизняних досягнень у галузі науки і техникі  на світовий 
рівень, становлення національного відродження, державності та 
демократизації суспільства в Україні. 

Необхідність етнізації навчально-виховного процесу сучасної школи 
початку ХХІ ст.обумовлена низкою об’єтивних причин. По-перше, Україна 
як суверенна держава не може стверджуватися без національно-свідомих 
громадян, які б відчували власну причетність до своєї землі, до свого народу, 
державності; по-друге, в українців протягом століть національна основа 
носила насильницький характер, що призвело до розповсюдження 
національного нігілізму. Створити сучасне гармонійне предметне 
середовище неможливо без пріоритету в ньому особистості, здатної 
створювати і цінувати високохудожні твори мистецтва, які органічно 
функціонують у системі “людина – річ – середовище”. Особливо зростає у 
цьому зв’язку роль декоративно-прикладного мистецтва, що тісно пов’язане з 
життям людини, а побут українців завжди був максимально естетизований. 
Дослідниками (І. Дзюба, П.Кононенко, Т.Кононенко) доведено, що етнічною 
специфікою духовності українського народу, особливостями етнопсихології 
українців є емоційність, яка проявляється насамперед у художній діяльності. 
Тому, напевно, в українському етносі на генетичному рівні  потенційно 
закладені можливості відчуття і створення прекрасного в оточуючому 
середовищі. Саме декоративно-прикладне мистецтво визначає художню  
специфіку народної культури і могло б стати сьогодні чи не найзначнішим 
засобом національного відродження й естетичного виховання молоді. 
Декоративно-прикладне мистецтво – це найперша доступна дитині форма 
духовності, це перший етап оволодіння художнім стилем бачення. 
Декоративно- прикладне мистецтво притаманне культурі різних народів і 
народностей , у ньому втілюється душа народу, воно оточує людину в 
повсякденному житті й у свята. Тому саме декоративно-прикладне мистецтво 



є найбільш близьким  кожній людині і може стати основою художнього 
розвитку особистості, оскільки з одного боку, в ньому відбите минуле, а з 
іншого – в народному мистецтві протягом століть були вироблені 
нетрадиційні методи, які складають основу розвитку сучасної народної 
творчості. 

Сьогодні декоративно-прикладне мистецтво розглядається як важлива 
художньо образна цілісність, що виконує численні функції. В освітньо-
виховному процесі використання функціонального потенціалу декоративно-
прикладного мистецтва і, зокрема, народної творчості набуває особливого 
значення. Розглядаючи естетико-виховні можливості функцій декоратвно-
прикладного мистецтва, Є.А Антонович вважає за доцільне  виділити лише ті 
функції, які сприяють підвищенню рівня естетико-виховного впливу на 
особистість: комунікативну, пізнавальну, творчу. 

Комуникативна функція декоративно-прикладного мистецтва 
забезпечує діалог з особистістю, що спонукає її до плідного спілкування зі 
світом прекрасного. 

Пізнавальна функція народного декоративно-прикладного мистецтва 
пов’язана з освоєнням духовно-цінного, що було набуте попередніми 
поколіннями. Пізнання прекрасного за допомогою народного декоративно-
прикладного мистецтва збагачує естетичні смаки, формує дієві духовні 
інтереси і потреби в галузі культури, естетики одягу, побуту.  

Творча функція народного мистецтва особливо важлива для 
педагогічної практики. Безпосереднє спілкування з творами декоративно-
прикладного мистецтва активізує людські емоції, стимулює творчу уяву, 
фантазію, удосконалює образне мислення. Саме через творчу працю 
максимально розкривається і опредмечується духовний світ людини, 
формуються такі риси характеру, як почуття власної гідності, 
цілеспрямованість, прагнення до морально-естетичних ідеалів, які живлять 
упродовж століть український народ. 

Народне мистецтво відіграє значну виховну роль у розв’язанні одного з 
проблемних питань сучасності – “людина і річ”. Народний майстер 
виготовляє в першу чергу утилітарно-функціональну річ, потрібну в 
практичному житті, а не твір мистецтва. Але завдяки декоруванню, 
тактовному ставленню до матеріалу твір народного мистецтва сприймається 
як зразок мистецтва. Входячи в наш побут, такі твори природними засобами 
виховують наш смак і почуття міри, впливають на доцільність нашого добору 
речей і створення гармонійного предметного середовища. Поява нових 
матеріалів, нових технологій породила проміжну між мистецтвом і технічним 
конструюванням форму – мистецтва дизайну, яка забезпечує оновлення форм 
предметів відповідно до сучасних естетичних норм, удосконалення їх 
конструктивних і функціональних властивостей. Декоративно-прикладне 
мистецтво, ще задовго до появи дизайну, створювало підґрунтя для його 
приходу. Формування способу творчості в дизайні йде поки що за рахунок 
накопичених декоративно-прикладним мистецтвом знань, прийомів 
художньої творчості. 



Зауважимо, що сьогодні дизайнерське мислення набуває важливого 
значення як різновид творчої діяльності особистості, спрямованої на 
створення цілісного предметно-технічного середовища. Згідно педагогічних 
спостережень дизайнерському мисленню особистості властиві такі ознаки, як 
образність, абстрактність, варіативність, нестандартність, художня 
виразність, критичність. Аналіз спеціальної психологічної літератури, 
присвяченої феномену мислення як процесу пізнання загальних властивостей 
предметів пізнання, зв’язків і відношень між ними (Д.М.Богоявленський, 
В.В. Давидов, В.А.Крутецький), спрямував започатковану нами спробу 
оптимально врахувати мозаїку якостей феномену мислення, а саме: широту, 
глибину, самостійність, гнучкість, швидкість. На нашу думку, в якості 
робочого варіанту визначення поняття “дизайнерське мислення” може 
слугувати таке: процес опосередкованого узагальненого відображення 
художньої діяльності у ході її аналізу і синтезу – підґрунтя  створення 
особистістю суб’єктивно нового продукту за допомогою проектувальної 
діяльності, художнього конструювання з метою формування естетичних та 
функціональних якостей предметного середовища. Таке тлумачення понять 
про дизайнерське мислення дозволяє констатувати вагомість наявності 
природних здібностей особистості,  сформованих через цілеспрямовану 
роботу у процесі спеціального навчання та самонавчання. 

На початковому етапі навчання (1-4 кл.) неможливо досягти такого 
рівня, виходячи із своєрідності вікових особливостей учнів, але можна 
стверджувати про започаткування процесу  дизайнерського мислення. 
А.П.Малиновська означила його як “елементарне дизайнерське мислення”. 
Під елементарним дизайнерським мисленням слід розуміти початковий його 
рівень, сформований у спільній діяльності вчителя і учнів під керівництвом 
педагога (через постановку завдань, методів, прийомів; засобів реалізації 
завдань по створенню окремих предметів і гармонійного середовища). 

Таким чином, елементарне дизайнерське мислення – це перший рівень 

розвитку дизайнерського мислення, який необхідно формувати через 

спеціальну цілеспрямовану діяльність учнів під керівництвом учителя. 

Дослідження у галузі естетики (І.А.Зязюн, В.О.Кудін, О.М.Семашко та 
ін.) переконують у тому, що підвищення рівня сучасного виробництва 
передбачає привнесення необхідних елементів художнього дизайну. Саме 
дизайнерське мислення має сприяти розв’язанню конструкторських проблем, 
надихати особистості на творчі пошуки. На Всеукраїнській конференції 
“Мистецька та дизайнерська освіта України: проблеми, перспективи та 
шляхи інтеграції в європейський простір” (Івано-Франківськ, 1999) 
підкреслювалось, що в Україні ще не вироблена дизайнерська модель 
культури, не вистачає ще й  елементарної освіченості в системі дизайну. 
Тому педагогічно доцільно з початкових класів ввести для вивчення  в 



загальноосвітній школі навчальний предмет  “Дизайн”. Тому що саме в 
дошкільному та молодшому шкільному віці народне образотворче мистецтво 
вперше входить у світ особистості. У своїх малюнках діти наслідують 
багатовіковий цикл накопичення декоративно-образотворчого фонду 
народного мистецтва.  

Здійснення освітньо-виховної роботи з дітьми зазначеного віку має 
виключно важливе значення. За висновком Б.М. Неменського, національне 
мистецтво, як найближче дітям, повинно бути для педагога відправною 
основою. Національне мистецтво є тим початком шляху, з якого дитина має 
вирушати у багатоманітний світ мистецтва, світової художньої культури. 
Саме тому художню спадщину рідного народу учні повинні гостро відчувати 
і глибоко усвідомлювати.  

Між тим, лише висококваліфікований спеціаліст з притаманним йому 
дизайнерським мисленням спроможний творчо підійти до використання 
зразків національної культури народу. Безперечно, що педагогічно 
ефективним у розвитку дизайнерського мислення молодших школярів 
виступає ознайомлення з об’єктами, створеними в процесі художньо-
проектної творчості, та розвиток умінь їх зображати, виготовлення 
нескладних об’ємних форм з пластиліну, паперу. Отже в молодшому 
шкільному віці закладається широка база художніх умінь та навичок, яка 
дасть можливість у майбутньому реалізувати учням свої творчі потенції в 
конкретному напрямі. Для цього вчителю необхідно поєднувати у 
навчальному матеріалі традиційні і сучасні художні загальнонаціональні і 
регіональні види діяльності. Важко продемонструвати молодшому школяреві 
зв’язок мистецтва з його власним світом, зі світом його мислення і почуттів. 
Саме тому важливо у процесі викладання навчальних  дисциплін мистецтва 
враховувати  місцеві особливості національної культури: характерних 
ремесел та промислів, специфіку народного вбрання, начиння і т.п. 
Природним чином і специфічними засобами вирішується проблема 
залучення дитини до мистецтва на особистісно значущому для неї 
художньому матеріалі її рідного краю. Саме вивчення скарбу рідного краю, 
свого регіону дасть підгрунтя для підготовки високоосвічених фахівців. 
Людина народжується і живе як єство соціальне в конкретному 
національному середовищі, і саме це середовище є невичерпним джерелом 
для її творчості і культурно-естетичного розвитку. Країна, яка недооцінила 
силу самобутності свого народу і замінила її на чужинську, приречена 
плестись у хвості сучасної цивілізації. Відомий український педагог С.Русова 
стверджувала: ”Мистецтво завжди і скрізь є національним, навіть тоді, коли 
воно досягає вершин досконалості у творчості світових геніїв”. 

Висока естетизація української культури просліджується практично у 
кожному регіоні України. Мова народного мистецтва – універсальна, вона 
обумовлює сталість тем і образів у вишивках, мереживах, витинанках, 
оздобленні одягу, посуду тощо. Однак у красі творів народного мистецтва є й 
інший аспект – національний. Це проявляється в своєрідних, неповторних 



для кожного народу образах – типах, улюблених мотивах, певних художніх 
прийомах. 

Відбір художніх творів у процесі вивчення народного мистецтва має 
спиратись на науково виважену  систему методичних прийомів. Декоративна 
робота, спрямована на формування і розвиток художнього смаку, 
естетичного ідеалу, дизайнерського мислення, повинна містити у собі такі 
етапи: 

1) емоційне сприйняття творів народних майстрів; 
2) пізнання художніх особливостей творів; 
3) пояснення культурно-історичного змісту і цінності твору; 
4) поглиблене уявлення про художній образ; 
5) зівставлення творів народного мистецтва; 
6) художню практику учнів на основі засвоєння народного мистецтва і 

включення в художню діяльність. 
Завдання вчителя – заглиблення у специфіку художньої діяльності, 

гармонійне поєднання утилітарної і естетичної функцій краси і корисності, 
емоційного і раціонального. Саме така форма діяльності може забезпечити 
випереджувальний розвиток дизайнерського мислення молодших школярів. 

Культура ставлення фахівця освітньої сфери до народного мистецтва йде 
від покоління до покоління і знаходиться в тісному взаємозв’язку з 
навколишньою природою, національним темпераментом та світовідчуттям, 
тому оволодіння цим пластом культури відкриває код до глибинних основ 
духовності свого народу і сприяє відновленню зруйнованої комунікації між 
поколіннями. Використання цього коду дозволяє педагогу ефективно 
виконувати своє завдання по вихованню висококультурних свідомих 
громадян України. 
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