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У ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Григорова Л.С. 

У статті розглянуті основні поняття художньої обдарованості, 

художньої творчості, особливості розвитку творчо обдарованих дітей, а 

також розкриті форми і напрями роботи з художньо обдарованими дітьми. 

Ключові слова: виховання, обдарована дитина, художня обдарованість, 

дизайн, творчість, творча обдарованість. 

The article discusses the basic concepts of the artistic giftedness,artistic 

creation, especially the development of the creatively gifted children, and also 

discloses the forms and directions of the work with artistically gifted children. 

Key words: talented children, education, artistic gifts, design, creative work, 

creative gifts. 

Постановка проблеми. Проблема обдарованості сьогодні стає все більш 

актуальною. Це перш за все пов'язано з потребою суспільства в неординарній 

творчій особистості. Невизначеність сучасного навколишнього середовища 

вимагає не тільки високу активність людини, але і його вміння, здібності 

нестандартної поведінки. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і 

талановитих дітей становить одну з головних завдань вдосконалення системи 

освіти. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. У сучасній літературі 

з'являється все більше статей, публікацій, які так чи інакше охоплюють тему 

навчання обдарованих дітей. Багато психологічних принципів у розвитку дітей 

молодшого шкільного віку висунули О. Антонова, Е. Бєлова, Н. Поддьяков, 

А. Доровський, А. Запорожець, А. Савєнков, Н. Максимчук, О.  Матюшкін [4]. 

Основні теоретичні питання стосовно виявлення та навчання обдарованих 

школярів досліджувалися в науці наступними вченими С.  Рубінштейном, 

Дж. Фріманом, Ж. Брюно, Р. Малвіном, Л. Назаретом, Р.  Пажесом та іншими. 
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Мета статті полягає в узагальненні теоретичних підходів до навчальної 

діяльності з художньо-обдарованими і талановитими дітьми в системі 

загальноосвітньої школи. 

Виклад основного матеріалуі результатів дослідження. Визначення 

понять «творчість», «творча обдарованість», «художня обдарованість» пов’язані 

між собою не тільки у повсякденному житті але й у науковій педагогіці, де 

творчість визначається, як створення нового продукту, ідеї. Різні діти схильні до 

художньої творчості різною мірою: здібності – обдарованість –талановитість – 

геніальність. Як правило для виявлення творчої обдарованості дітей 

використовуються тести на оцінювання їх досягнень. Художні здібності раніше 

інших виявляють себе. Обдаровані діти у галузі дизайну, отримали найбільше 

визнання, і не дивно, адже продукт їх діяльності – об’єкти дизайну можна 

зберігати, експонувати, вивчати, як свідчення про талановитість маленького 

автора [6]. 

Художньо обдаровані діти відрізняються від інших дітей творчим 

баченням світу, у них незрозумілий для інших погляд на явища, правила, речі, 

вони завжди прагнуть виділитися із натовпу. Багато художньо обдарованих дітей 

трохи «відірвані» від реальності, тому педагогу потрібно з розумінням 

відноситися до висловлювань і відповідей таким дітям, не стримувати їх 

ініціативу [5]. 

Деякі дослідники вважають, що розвиток самостійної творчої діяльності 

необхідно починати з молодших класів і закінчувати у старших класах. Так, у 

початкових класах ця робота здійснюється у рамках основного навчального 

процесу у вигляді уроків творчості. На цих уроках обдаровані діти набувають 

первісних навичок самостійної і творчої діяльності за багатьма напрямами 

(малювання, креслення, ліплення, виготовлення макетів і моделей, різьба, 

вишивання, інкрустація по дереву). Після закінчення початкового навчання 

найбільш талановиті діти повинні вміти працювати за всіма цими напрямами й 

обов’язково створити конкретний дизайн-продукт в оригінальному вигляді – 

модель, макет аплікацію, узор, скульптуру, ляльку тощо. Додатково до такої 
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форми роботи використовуються творчі кімнати для занять художньою 

творчістю [1,2,3,4]. 

Варто зазначити, що головною умовою вдосконалення образотворчих 

умінь, пробудження інтересу до дизайнерської діяльності, розвитку творчої 

активності обдарованої дитини стало використання в роботі широкого спектру 

нетрадиційних матеріалів. Отже, робота з незвичайним матеріалами 

і оригінальною технікою дозволяє обдарованій дитині відчути незабутні 

позитивні емоції, подолати страх перед роботою. сприяє розвитку 

творчої активності. 

Результати численних досліджень стверджують, що художній 

розвиток обдарованих дітей без винятку потребує керівництва і вимагає 

індивідуального підходу до них. Для розвитку творчих здібностей дітей важливо, 

щоб у них було достатньо уявлень про те, що їх оточує, щоб вони мали 

можливість самі відібрати найцікавіші теми і здійснити свій задум. Розвиток 

творчих здібностей не може бути однаковим у всіх дітей через їх індивідуальні 

особливості, але педагог умілим керівництвом повинен дати кожній дитині 

можливість активно, самостійно проявити і випробувати радість творчої праці. 

Як відомо, геніальність обдарованої дитини прихована не у формі, а углибокому 

змісті кінцевої роботи. Саме тому першочергове завдання виховання і розвитку 

художньо обдарованих дітей не оволодіння графічними навичками, а розвиток 

творчої активності, нестандартного бачення світу. Адже саме креативність є 

основою будь-якого таланту. 

Таким чином, можна виділити наступні педагогічні умови індивідуального 

підходу до художньо-обдарованих дітей: збагатити навколишнє середовище 

дитини найрізноманітнішими новими для нього предметами і стимулами з метою 

розвитку його допитливості, створити умови для прояву творчої активності і 

розвитку дизайнерських ідей; забезпечити сприятливу атмосферу, 

доброзичливість з боку педагога, надати дітям можливості активно ставити 

питання, заохочувати оригінальні ідеї; використовувати особистий приклад 



 

V. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

228 

творчого підходу до вирішення проблем; не стримувати ініціативу дитини, не 

давати чітких повчань, допомагати діяти незалежно. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. 

Узагальнююче вище сказане, можна відмітити, що навчання і виховання 

художньо обдарованих дітей повинно будуватися за чотирма основними 

напрямами: розвиток креативності, формування образотворчих умінь, 

збагачення уявленнями про світ, розвиток пізнавальних процесів, розвиток 

емпатії. Виховання повинне спиратися на принципи наочності, ігрової подачі 

матеріалу, індивідуального підходу до кожної обдарованої дитини. Отже, 

художня обдарованість розвивається і підтримується як у загальноосвітніх 

закладах так і у спеціальних гуртках, студіях, гімназіях. Зокрема художня 

обдарованість це високі досягнення в галузі дизайнерської діяльності. 
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