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Туріщева Л.В. 

Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків 

Ткаченко І.В. 

КЗ ХСНВК № 7, м. Харків 

СТВОРЕННЯ «ЖИВИХ КАРТИН» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ 

Методика «Живі картини» відома давно і полягає в тому, що 

учасників гримують, а потім «героїв» картин «поміщають» у декорації. 

Створено низку програм, методичних посібників із цієї проблематики. 

Вплив створення «картини» на розвиток естетичного сприйняття молодших 

школярів вже вивчався, але ми використовуємо цю методику у роботі з 

дітьми, які мають особливі освітні потреби. 

Проблема естетичного сприйняття розглядається спеціалістами 

різних наукових напрямків: культурологами, психологами, педагогами, 

мистецтвознавцями та ін. Зокрема, у роботах Л.С. Виготського, 

B.П. Зінченка, О.М. Леонтьєва, О.Р. Лурії, А.С. Макаренка, Н.В. Моляко, 

В.О. Сухомлинського, Б.М. Теплова, К.Д. Ушинського розкрито основи 

естетичного розвитку людини, підкреслено цілісність особистості, 

взаємозв'язок етичного та естетичного, указано стратегії формування 

естетичної культури людини. 

Сприйняття творів мистецтва може досягати різного ступеня 

складності та повноти. Так, функціонування естетичного сприйняття, на 

думку П.М. Якобсона, має кілька етапів – від поверхневого сприйняття до 

усвідомлення сутності, глибинного змісту твору. 

Перший етап – початкове осмислення твору митця: що зображено, які 

предмети, дійові особи, стосунки між героями, тощо. 

Наступний етап – споглядання твору, занурення у «чуттєву стихію 

предмету». Як відомо, прагнення сприйняти чуттєве багатство, дане у 

творінні художника, спеціально його відчути, є істотною особливістю 

художнього сприйняття. Це прагнення створює основи для переживання 

чуттєвої краси твору, його фарб, форм, звуків, тонких нюансів. 

Таке занурення забезпечує наступний етап – сприйняття художнього 

образу в мистецькому творі, осягнення його сутності. Саме на цій сходинці 

сприйняття, на думку П. М. Якобсона, виникає жива, усвідомлена реакція 

на витвір мистецтва того, хто сприйняв і пізнав художній образ. У ході 

подальшого поглиблення сприйняття твору мистецтва «включається» вся 

людська особистість з її світоглядом, ідеалами, моральними почуттями, 

ставленням до життя. 

Отже, на думку переважної більшості дослідників, сутність 

естетичного сприйняття – це процес цілеспрямованого впливу, формування 

здатності сприймати й бачити красу в мистецтві і житті, оцінювати її, 

розвивати естетичні смаки та ідеали особистості, розвивати здатність до 
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творчості, створення прекрасного. Задля розвитку естетичного сприйняття 

дитини необхідно приділяти увагу середовищу, в якому вона виховується, 

роду її діяльності. Важливий вплив на естетичне сприйняття здійснюють 

такі фактори, як: здібності, інтереси, життєвий досвід, асоціації реципієнтів, 

установки. Саме тому естетичне сприйняття не є механічним реєструванням 

сенсорних елементів, це – дійсно особлива здібність миттєво «схоплювати» 

дійсність. 

Наша мета – дослідити роль методики «Живі картини» в розвитку 

естетичного сприйняття дітей молодшого шкільного віку з особливими 

освітніми потребами. 

Створення «живих картин» є тим засобом навчання, який створює 

умови розкриття пізнавально-творчої активності та комунікативних 

можливостей дітей, сприяє розвитку емоційно-вольової сфери кожної 

дитини цього віку, створює загальну атмосферу доброзичливості, свободи, 

можливості досягти успіху. 

Ця методика дозволяє «зупинити неповторну мить», що в 

повсякденному житті зробити не можливо. Вона дає матеріал для 

самоаналізу, на основі якого дитина в змозі побачити свої почуття, емоції, 

дії. 

Усі етапи роботи над створення «живих картин»: вибір об’єкта, його 

всебічне вивчення, робота над композицією, доповнення образу художніми 

елементами – формують у молодшого школяра спостережливість, естетичне 

сприйняття, художній смак, творчі та пізнавальні здібності, практичні 

навички. Безцінним є отриманий досвід спілкування, уміння працювати як 

самостійно, так і в колективі однолітків і дорослих. Без напруження, тиску 

виховується впевненість у свої сили, підвищується самооцінка. 

Методика активізує пізнавальні та розумові процеси, 

спостережливість, ініціює мислення та мовлення, сприяє формуванню 

конкретних уявлень та понять, розвиває діалогічне мовлення, збагачує 

чуттєвий досвід, сприяє розвиткові «сприйняття почуттів». 

Художньо-естетичне виховання шляхом створення «картин» 

передбачає цілеспрямований систематичний розвиток здатності дитини 

бачити красу навколишнього світу, вирішує ряд важливих завдань у 

формуванні естетичного ставлення, навичок творчого сприйняття, 

естетичних почуттів, художньо-творчих здібностей, основ естетичного 

смаку та передбачає взаємозалежність, взаємозумовленість таких 

компонентів: 

• розширення художньо-теоретичних знань у галузі мистецтва; 

• розвиток здатності адекватно сприймати дійсність, художні образи; 

• організація творчої діяльності. 

Можна визначити деякі функції методики «Живі картини»: 

1. Комунікативна функція полягає у тому, що вона може передавати 
почуття і уявлення, бути засобом сприйняття, переробки та передачі 
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інформації. 

2. Стимулююча функція пов'язана з тим, що при створенні та 
сприйнятті «живих картин» відбувається активізація різних сенсорних 

систем (кінестетичної, тактильної, зорової) 

3. Смислоформувальна функція полягає у здатності побачити сенс 
вчинків і переживань, не лише своїх власних, а й інших людей. 

4. Експресивна функція реалізується як через сприйняття картин 
образотворчого мистецтва, так і через їх створення. 

5. Організаційна функція пов'язана з тим, що дитина має здійснювати 
свій вибір і певним чином "вбудовувати" об'єкт сприйняття у систему 

особистих значень, співвідносити його зі своїми потребами та досвідом. 

Розглянемо стимульний матеріал для проведення даної методики в 

аспекті створення «живої картини» з дітьми, які мають особливі освітні 

потреби. У ході психологічної роботи з дитиною необхідно 

продемонструвати картину та поставити кілька питань. 

1. Який об’єкт на картині привернув увагу в першу чергу? 

2. Який персонаж тобі сподобався найбільше? 

3. Як ти розумієш зміст картини? 

4. Які емоції викликає в тебе ця картина? 

5. Чи виникли в тебе певні асоціації з життєвими ситуаціями, коли ти 
побачив цю картину? 

Таким чином, ми зможемо отримати соціально-психологічну 

інформацію стосовно дитини: психологічний стан, взаємовідносини в сім’ї, 

з однолітками, особливості адаптації в новій соціальній групі і т. п. 

Емоційно насичений матеріал залишає глибокий слід у душі дитини, 

який у майбутньому стане основою становлення естетичного сприйняття, 

естетичного виховання, смаку, ідеалу, стосунків, переживання, а з часом 

естетичне почуття до мистецтва. 

Відзначимо, що запропонована методика у роботі з дітьми, які мають 

особливі освітні потреби не тільки розвиває естетичне сприйняття 

молодших школярів, але виконує й інші педагогічні завдання. 

Висновки. Педагогічними результатами застосування методики 

«живих картин» на заняттях з дітьми є наступні досягнення: 

 активізація інтересу учнів не тільки до образотворчого мистецтва, 
але і до мистецтва взагалі. «Живі картини» - це синтез мистецтв; 

 поліпшення психологічної атмосфери в класі, групі, досягнення 
нового рівня взаємин між учнями і викладачем. «Живі картини» - це 

колективний вид мистецтва; 

 формування розкутої, товариської людини, що володіє тілом, вміє 

розуміти свого партнера. «Живі картини» - це мистецтво спілкування; 

 розвиток пам’яті, уваги, почуття простору, розуміння різних 
психологічних станів. 

 


