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ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
 

Навчити учня усвідомлено використовувати різні елементи основ 
зображувальної грамоти, користуватися ними як засобом, що дозволяє 
найбільш повно висловлювати свої уявлення про навколишню дійсність, 
передавати в малюнку настрій, стан, характер образу, висловлювати до 
нього своє ставлення – одна з важливих завдань розвитку дитячої 
творчості. Необхідність вирішення означеної проблеми стає особливо 
очевидною, коли мова йде про володіння елементарними основами 
композиції, що є особливою формою естетичного пізнання світу і в єдності 
з іншими засобами забезпечує досягнення найкращих результатів у 
створенні художнього образу. 

Одним із завдань навчання образотворчого мистецтва в основній 
школі є розвиток художніх здібностей, зокрема, композиційних. 
Підвищення розвитку композиційних умінь учнів спрямоване на 
формування у них відчуття прекрасного, розвитку здатності цінувати красу 
і твори мистецтва. Розвиток композиційних умінь дозволяє учням 
помічати прекрасне і потворне в житті і в мистецтві, розуміти і бачити 
гармонію навколишнього світу. У процесі їх розвитку удосконалюються та 
розвиваються розумові здібності, що, в свою чергу, забезпечує 
повноцінний естетичний розвиток особистості дитини. 

Основним завданням учителя образотворчого мистецтва є художньо-
естетичний розвиток дітей. У цьому процесі велику роль відіграють знання 
у галузі композиції. Без композиції неможливо обійтись навіть у простих 
малюнках (з натури або за уявою), оскільки завжди необхідно грамотно 
розмістити зображувані предмети на площині. Композиція необхідна в 
тематичних малюнках, які складають важливий розділ програми з 
образотворчого мистецтва [3, с. 12]. 

Відомо, що композиція з одного боку це – творчий процес створення 
творів образотворчого мистецтва: від задуму до його завершення, а з 
іншого боку – своєрідний комплекс засобів розкриття змісту картини, 
заснований на законах, правилах та прийомах які слугують повному, 
цілісному та виразному вирішенню задуму [2]. 

Композиція будується за певними законами, її правила і прийоми 
взаємопов’язані між собою і діють в усі моменти роботи над нею. Їх 
називають закономірностями побудови художнього твору. 

У теорії сучасного образотворчого мистецтва виділяють наступні 
об’єктивні закони композиції: закон цілісності, закон контрастів, закон 
єдності змісту і форми, закон типізації та ін. До основних правил 
композиції відносять: наявність сюжетно-композиційного центру, 
рівновагу, відповідність змісту формату зображуваного поля. Прийоми 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 1 
 

 - 209 - 

композиції – це засоби які сприяють створенню образності твору, прояв 
відношення художника до зображуваного. До них належать різні способи 
передачі простору, руху та ін. 

У психологічному тлумачному словнику найсучасніших термінів 
«уміння» – це освоєний суб’єктом спосіб виконання дії, забезпечуваний 
сукупністю придбаних знань і навичок. Формуються вони шляхом вправ і 
створюють можливість виконання дії не тільки у звичних, але й у змінених 
умовах [1, с. 580]. 

У довідниковій літературі композиційні уміння трактуються як 
свідоме володіння прийомами художньої діяльності, заснованої на 
зображально-виражальних засобах. У процесі розвитку композиційних 
умінь відбувається удосконалення навичок, які залежать від складності, 
індивідуальних особливостей психічного стану особистості, від методики 
проведення навчальних вправ, середовища, обставин. 

Композиційна побудова (композиційне уміння) передбачає 
розміщення зображення в просторі – реальному (скульптура) або на 
картинній площині (живопис, графіка) що відповідає задуму, розміру, 
формату і матеріалу. Композиційні уміння є сукупністю засвоєних 
способів виконання дій відповідно до відношень між частиною і цілим які 
забезпечуються набутими знаннями про матеріали, засоби, способи та 
прийоми композиції. 

Усі композиційні вміння спрямовані на досягнення цілісності образу 
та мають «образну» природу. Дослідники виділяють наступні компоненти 
композиційних умінь: образно-логічний (передбачає аналіз відношень між 
частиною і цілим, перевагу інтелектуальних процесів); образний 
(передбачає чуттєве сприйняття образу, перевагу чуттєвих процесів; 
образно-дієвий (передбачає дієве втілення образу в зображенні, перевагу 
рухових процесів). 

Чинна програма «Мистецтво» передбачає розвиток наступних 
композиційних умінь учнів основної школи: обирати формат та різні 
розташування елементів композиції, передавати плановість засобами 
живопису, стилізувати природні форми, виконувати пошукові ескізи 
варіантів компоновки елементів натюрморту, спрощувати природні форми 
до геометричної подібності, виконувати замальовки, начерки, ескізи 
композиції, створювати сюжетно-тематичні композиції історичного, 
батального, релігійного, міфологічного жанрів, розробляти ескіз дизайну 
середовища, проектувати транспортні засоби та побутові вироби на основі 
природних аналогів, розробляти ескізи одягу з урахуванням традицій і 
сучасної моди, розробляти ескізи для різних видів поліграфічної продукції 
та ін. 

Програма передбачає творче ставлення учителя до змісту і 
технологій навчання. Зокрема, поурочного розподілу навчального 
художнього матеріалу, розробку художньо-практичних і ігрових завдань 
для учнів тощо. 

Наукові дослідження вказують на специфічність художньо-творчої 
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діяльності учнів середніх класів і відзначають, що за умови оптимальної 
організації і ефективного навчання у них формується інтерес до художньої 
творчості. На основі якого згодом формується і художня культура людини. 

Формування композиційних умінь учнів основної школи буде 
найбільш ефективним, якщо дотримуватися певної структури педагогічної 
технології: 

1) Підготовчий блок: ігрові завдання і вправи спрямовані на 
оволодіння елементами композиції, способами виділення композиційного 
центру і зв’язку між об’єктами, передачі просторових співвідношень, 
функцій кольору, контрасту, вибору положення формату, оволодіння 
законами перспективи, симетрією і застосуванням ліній горизонту. Він 
може складати цикл ігор і вправ які можна розділити на теми: «З чого 
складається натюрморт і пейзаж»; «Кольори і відтінки»; «Що таке 
перспектива і лінія горизонту»; «Форма і симетрія» та ін. 

2) Основний блок: різноманітні навчальні та творчі заняття, 
спрямовані на розвиток композиційних умінь. Включає різні комбінації 
правил і прийомів композиції, доступних для учнів основної школи, 
передачу характеру і настрою об’єктів, контрастів: доброго і злого, 
статичного і динамічного, веселого і сумного, яскравого і темного. Може 
складати групу завдань кожна з яких складається із різноманітних 
комбінацій правил і прийомів композиції. Приміром, 1 – правила і 
прийоми композиції, які використовуються для виділення головного 
сюжетно-композиційного центру, ритм повторів і ритм чергувань, вибір 
положення формату відповідно до характерних ознак головного об’єкту 
зображення (вертикальне чи горизонтальне), вибір масштабу зображення, 
створення композиційної рівноваги, пластики, використання фону, 
контрастності кольору; 2 – правила і прийоми відтворення дітьми в 
малюнку руху, використання ритму, асиметричну та діагональну побудову 
малюнку, застосування характерної для руху пластичності; 3 – прийоми 
композиції, що передають тривимірність простору: правила виділення 
переднього, далекого і середнього плану, введення в багатоплановий 
малюнок елементів лінійної, фронтальної та діагональної перспективи. 
Методика кожного наступного заняття визначається урахуванням 
методики організації виконання попереднього. 

3) Заключний блок: використання засобів композиційної виразності 
на творчих заняттях. Розширення тематики дитячих малюнків, 
активізування процесу їх створення за допомогою різноманітних творчих 
занять. Самостійне застосування дітьми основ образотворчої грамоти – 
основи композиції. 

Отже, проблема розвитку композиційних умінь, почуття композиції, 
відчуття гармонії у процесі сприйнятті світу дуже актуальна. Розвиток 
композиційних умінь дозволяє учневі розуміти і бачити гармонію 
навколишнього світу. 

 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 1 
 

 - 211 - 

Список використаних джерел: 
1. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. – Х.: 

Прапор, 2009. – 672 с. 
2. Телегина И. С. Формирование композиционных умений в сюжетном 

рисовании старших дошкольников / И. С. Телегина [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-
kompozitsionnyh-umeniy-v-syuzhetnom-risovanii-starshih-doshkolnikov. – 
Назва з титулу екрану. 

3. Яремків М. М. Композиція: творчі основи зображення: навч. посіб для 
вищ. навч. закл. 1–2 рівня акредитації / Михайло Яремків. – 
Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 112 с. 

 
Надія Калинич  

Науковий керівник: викл. Ящук О. М. 
 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх 

серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання. 
У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить 

думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело 
внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення 

труднощів, бажання вчитися. 
В. О. Сухомлинський 

 
В останні роки гостро позначилася потреба суспільства у вихованні 

та навчанні дітей. Кожна дитина неповторна, по-своєму талановита. У 
початковій школі велика увага приділяється розвитку творчої обдарованої 
особистості. Це і творчі конкурси, і огляди, і різного рівня олімпіади. 
Розвиток логічного мислення у дітей є одним з головних напрямків 
розвитку, тому йому потрібно приділяти серйозну увагу. Це допоможе в 
майбутньому дитині досягти успіху в навчанні та інтелектуальній сфері. 
Розвиток мислення у дітей є важливим елементом виховання, так як 
розвинене мислення допоможе дитині розуміти закономірності 
навколишнього світу, причинно-наслідкові зв’язки у відносинах, житті і 
природі. Логічне мислення – це основна частина успіху в житті, яка 
допоможе правильно проаналізувати будь-яку ситуацію або проблему, 
вибравши раціональний варіант її вирішення. Проблема розвитку творчого 
мислення школярів є особливо актуальною у наш час.  

Значний внесок у розробку питання розвитку мислення молодших 
школярів здійснили сучасні вітчизняні вчені, які досліджували цю 
проблему. Дослідниці (Григор’єва, Іванова) вважають, що важливим 
етапом цілеспрямованого формування творчого мислення в процесі 
навчання є молодший шкільний вік, тому що саме в цей період мислення 
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