
НАУКОВО-
МЕТОДИЧНИЙ
ЖУРНАЛ

№ 1(83)2017

Засиовиики: Ыститут проблем виховання Нашонально! акэдемн педэгопчних наук Украши, |нсгитут обдарованЫ дитини НашональноТ академп педзгопчних наук Украши.
Журнал включено до перел!ку наукових фахових 8идань, в яких можуть публ1куватися результат дисертацшних po6ii на здобупя наукових ступешв доктора i кандидата в галуз! 
педагопчних наук (Наказ Mwicrepaea ocBiTH i науки Украши вщ 09.03.2016 р„ № 241).
Рекомендовано вченою радою 1нституту проблем виховання НАПН Украши (протокол № 3 вщ 27.02.2017 р.)

Редакцшнз рада: Бех 1.Д., Камишин В. 8., Сухомлинська О. В.
Редакцшна колепя: Рагозша В. В. (голова), Комаровськз О. А, Коновеиь С  В, Масал Л. М., Миропольська Н. €., Шайгозо8а Ж.Н, Шевнюк 0. Л , Школяр Л. В.,Чемберж1 М. I.

3MICT CONTENTS

Олексюк 0. Н. Воспитательный потенциал трансцендентных духовных 
ценностей в сфере музыкального искусства

2 0. М. Oleksiuk Educative potential of transcendental spiritual values in 
the music art sphere.

Хусайнова Г.А. Развитие этнокультурной компетенции будущего учите
ля музыки

7 G.A. Khusainova Development of ethno-cultural competence of future 
music teacher

Тодорова Л.Д. Проблема фальшивого ствуудней 11 LD.Todorova The problem of children's false singing

Дубровжа 1. В. Проблемно-моделююч1 irpn в музичному навчанж мо- 
лодших школяр1в

15 I.V. Dubrovina Problem and simulation games in teaching music of 
primary schoolchildren

Павленко Н. 0. Застосування музичних мультимед1йних наратив1в 20 N.O. Pavlenko
к

Implementation of musical multimedia narratives in the 
educational process of school

Зубань В. М. Уроки гончарства в «KoneriyMi мистецтгу OniujHi» 24 V.M.Zuban Pottery lessons in "Collegium of Art in Opishnya"

Д|гтяр Н. М. Вивчення народно! картини «Козак Мамай» на уроках 
образотворчого мистецтва

28 N.M.Dihtiar Studying of the folk painting “Cossack Mamai" at art 
lessons

До нотного зошита 31-34 To musical notebook

Пилнка Н.М. 0бразотворч1сть Тараса Шевченка в освнньому про- 
CTopi Укражи

37 N.M.Pshinka Taras Shevchenko's Art in Ukrainian educational space

Краснова Н.М. Види В1зуал1зацм музичних образ1в 43 N.M. Krasnova Types of visualization of musical images

Благова Т. 0. Профес|'йно-практична падготовка хореографа в умо- 
вах вищо? педагог1чно1 осв1ти

48 T.O. Blahova Vocational and practical training of choreographer in 
higher pedagogical education

Таран ВТ). Практичний аспект виховання патрютизму на уроках 
художньо? культури

52 V.LTaran The practical aspect of education of patriotism at artistic 
culture lessons

Проста О.В. MiHi-EdCamp Kyiv -  платформа для педагопв 56 O.V. Prosina Mini-EdCamp Kyiv - a platform for educators -  the agents 
of changes in the New Ukrainian School

Шибанова А.Т. KwecbKi мурали 58

60,61

A.T. Shybanova The Murals of Kyiv

КиТв «Педагопчнэ думка» 2017

© «Мистецтво та oceima», 2017



flirrap H. M. 8ивчення народно! картини «Козак Мамай» на уроках образотворчого мистецт8а

УДК 75.051-047.23 («Козак Мамай»)

Дят яр Натал'\я Миколшвна
кандидат педагог'мних наук, член Нац1'онально1 сптки 
Madcmpie народного мистецтва Укра/ни, викладач кафедри 
образотворчого мистецтва та профес1йно'1 майстерност / 
/нституту культури / мистецтв ДЗ «Луганський нацю наль- 
ний yHieepcumem 1мен1 Тараса Шевченко», м. Полтава, Украша

ВИВЧЕННЯ НАРОДНО) 
КАРТИНИ «КОЗАК МАМАЙ»
НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

Одним i3 найважливших на- 
прямюв навчання й вихо- 
вання молодого поколжня е 
звернення до кращих нацю- 
нальних традицш, художнього досвщу 

нашого народу, адже роль образотвор
чого мистецтва в розвитку особистосп 
надзвичайно велика. Ужкальним ми- 
стецьким здобутком укражського на
роду е постать козака Мамая -  героя 
укра'жських народних картин. Грунтов- 
не вивчення цього образу, створення 
композицж, де головним персонажем 
виступае козак Мамай, сприятиме фор- 
муванню духовних цжностей, патрю- 
тизму, нащ'онально! пдносп, поваги та 
любов! до свое! Батьк|'вщини, готов- 
HOCTi захищати права i свободи свого 
народу -  саме це потр1бно сьогодж, як 
жколи, зважаючи на складж пол1тичж 
та економ1чн1 умови в Укражс

1де! виховання патрютизму як 
складово! нацюнального виховання 
розробляли й утверджували класики 
вкчизняно! педагопчно! науки (Г. Ва
щенко, О. Духнович, А. Макаренко, 0. 
Опенко, С. Русова, Г Сковорода, I. Сте- 
шенко, В. Сухомлинський, К.Ушинський

та iH.), яю на р1зних етапах розвитку 
укражського сустльства наголошували 
на необхщносп формування громадя- 
нина-патрюта Укражи, готового са- 
мовщдано розбудовувати свою кражу. 
Сучасж вчеж (I. Бех, К. Чорна, Ж. Пе- 
трочко, В. Кириченко та iH.), розробля- 
ючи теоретичж основи патрютичного 
виховання молодо акцентують увагу 
на важливосп практично! складово! 
-  опануванж вчителями-практиками 
сучасними методиками й технолопями 
виховання в учжв якостей громадяни- 
на-патрюта.

Особливосп укражсько! народно! 
картини i3 зображенням козака Мамая 
як своерщного вияву народно! культури 
розглядали мистецтвознавццетнографи 
та педагоги (Т. Бельская, П. Б'шецький, 
М. Бутжк-Сверський, С. Бушак, I. Гончар, 
Т. Марченко-Пошивайло, О. Найден, 
Г. Островський, В. Откович, М. Парахж, 
Т. Саенко, М. Сел1вачов, К. Скалацький, 
Ф. Уманцев Д. Щербаювський).

Про вивчення народних картин 
йдеться у програмах з образотворчого 
мистецтва для загальноосвггжх шюл, а 
також спефал1зованих загальноосвЬ-

Hix навчальних заклад1в i3 поглибле- 
ним вивченням предмете художнього 
циклу, зокрема: «Декоративно-ужитко- 
ве мистецтво. 1-12 класи» (укладач1 
Л. Бичкова, О. Кушжренко), «1стор1я 
образотворчого мистецтва. 1-11 кла
си» (укладач С. Ничкало), «Декоратив- 
но-ужиткове мистецтво. 5 -7  класи» 
(укладач Н. Краснова), «Графша. Жи- 
вопис. Укражське народне мистецтво» 
(укладач Л. Фесенко, Т. Рубля). Так, у 
nporpaMi «Декоративно-ужиткове ми
стецтво. 1-12 класи» (укладач1 Л. Бич
кова, О. Кушжренко) у po3flini «Напря- 
ми розвитку декоратйвно-ужиткового 
мистецтва» серед навчальних завдань, 
запропонованих учням 7-го класу, 
мниться народна картина на склi 
(кторична довщка, творч'|сть окремих 
майстр1в,технолопя створення). За про- 
грамою «1стор1я образотворчого мис
тецтва. 1-11 класи» (укладач С. Нич
кало) з творчктю майстр1в народно! 
картини учж знайомляться ттьки в 11- 
му класс

У р1зних реНонах Укра'жи створю- 
ються регюнальж авторсью програми 
з вивчення народно! картини (образу 
козака Мамая зокрема), за якими пра- 
цюють TBopni педагоги. Так, шд KepiB- 
ництвом вщомого художника-педагога 
В. Парахжа д!е студ1я народного малю- 
вання в с. Журавлинках на Волиж, що 
стала репональним навчальним цен
тром i3 вивчення народного малярства, 
в1домим на всю кражу. В. Парахж фор- 
муе художнж досвщ учжв народними 
прийомами та методами малювання, 
допомагае учням початково! та основ- 
но! школи вивчати прийоми народного 
малярства, використовуючи шюльну 
дошку як найбшьш доступний, економ- 
ний, результативний cnoci6 оволодж- 
ня художжми знаниями та вмжнями: 
«викор^стання пщ час рисування Bcie! 
довжини руки дае можлив1сть швидко 
вщчути приемнкть та красу творения 
живо! невимушено! i не надумано! лжи, 
виявити шдивщуальш естетичш задат
ки особистосп» [4, с. 12].

У пщручниках з образотворчого мис
тецтва для загальноосвггжх навчальних 
заклад1в автори пропонують репродук- 
цн: народно! картини «Козак Мамай» 
(Образотворче мистецтво: тдручник 
для 5 кл. (укладач1 0. В. Калж1ченко,
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Л. М. Масол; роздш «1люстрацн до зоря- 
ного лггопису»), панно «Козак Мамай» 
(Образотворче мистецтво: пщручник 
для 7 кл. (укладач1 С. I. Федун, О. В. Чор- 
ний; роздж «Мистецтво у нашому жит- 
Ti»), народно! картини «Козак Мамай» 
(Образотворче мистецтво: пщручник 
для 6 кл. (укладач! О. В. КалЫ1ченко, 
Л. М. Масол; роздж «Портрет») та жш1. 
Проте, вважаемо, цього недостатньо 
для вивчення одного з найулюблежших 
образ1в народного мистецтва Укражи.

Отже, недостатня практична роз- 
роблежсть даноТ проблеми зумовили 
вибiр теми нашо! статл «Вивчення 
народно! картини «Козак Мамай» з уч- 
нями основно! школи на уроках обра- 
зотворчого мистецтва».

Мистецький феномен народно! 
картини, на думку мистецтвознавщв 
(О. Найден, М. Сел1вачов, К. Скалацький), 
полягае у специф1чному образно-се- 
мантичномута художньому баченж на- 
родними митцями явищ навколишньо! 
дЮсносп. У народних картинах митщ 
без професшно! ocbi'th вщтворювали 
сюжети, теми, що безпосередньо пов'я- 
зан! з життям, традицшною культурою 
та icropieio укражського народу [1], 
тим вони й близью нам i, хоч створеж 
давно, не втратили свое! актуальное^ й 
Ц1кав1 сучасникам.

Одним i3 найголовжших образ1в 
укра!нсько! народно! картини е образ 
козака Мамая, во!на, охоронця. Ко
зак -  герой, захисник нашо! кра!ни i 
водночас -  виконавець народних дум 
i тсень, вттювач матер1ально! та ду
ховно! культури укра!нського народу. 
На народних картинах можна побачити 
однооабне зображення козака на тем- 
HOMyxni чи постать козака, що сидить на 
земл1 або на кож на фож нескладного 
пейзажу (здебжьшого це зображення 
дерева, до якого прив'язаний юнь) [2].

Картини, що зображують козака, за 
традищею називалися «Козак Мамай», 
«Козак-бандурист». Козак вщпочивае 
шеля бою -  сидить nifl розлогим де
ревом -  дубом (символом сили, мо- 
ryTHocri). 06a6in козака Мамая стоггь 
юнь, прив'язаний до дерева чи до ко- 
зацького списа, встромленого в землю. 
Козак Мамай грае на бандур! або кобз! 
та замр1яно Hacnieye женю. Бшя його 
Hir лежать niemni, порох1вниця, шабля.

На деяких народних картинах козак 
сидить на кож та грае на бандур!. Бть- 
ujicTb народних картин з таким сюже
том не мають авторства. Проте на Пол- 
тавщиж, завдяки науковим пошукам 
дослщника К.Скалацького, в!дом! !мена 
художник!в i3 cm Остап’е та Запстля -  
Ф. Стовбуненка та П. Захаренка -  ав- 
Topie народних картин [5, с. 25].

У cbc*"i npapi, присвячежй дослщ- 
женню твору «Козак Мамай», мис- 
тецтвознавець Т. Марченко-Пошивай- 
ло стверджуе, що центральний образ 
козака у традицжжй народнш картин! 
«Козак Мамай», «Козак-бандурист» 
уособлюе та щеал!зуе все козацтво, 
тюструе уявлення про народного ге
роя, виразника народних уподобань 
та прагнень, захисника свое! держави, 
щеальний портрет лицаря, яким вж 
склався в народнж уяв! [3, с. 12]. Саме 
тому вивчення народних картин i3 зо- 
браженням козака-во!на, захисника 
сприяе вихованню в учжв патрютизму, 
нац!онально! riflHocri, поваги та любов! 
до Батьк!вщини, готовност! захищати 
сво! права та свободу, пропагуе народ- 
Hi чесноти, кращ! риси нацюнального 
характеру укра!нц!в, формуе ст!йке цж- 
н!сне ставлення до мистецтва загалом 
та TBopiB народно! картини зокрема. 
М тмальж засоби вираження худож- 
ньо! щеТ в народних картинах сприя- 
ють розвитку вм!ння виявляти основне, 
найбжьш характерне, точно i влучно 
передавати, характеризувати предмети, 
лакожчно мислити, жтерпретувати.

За твердженнями досл!дник!в дитя- 
чо! творчост! в галуз! декоративного, 
народного малярства (В. Колокольни- 
ков, Ю. Максимов, Т. Шткалова, В. Па- 
рахж), етап навчзння в основнж школ! 
е найб!льш сприятлхвим для опануван- 
ня навичками декоративного малюван- 
ня, народного малярства. Загальновщо- 
мо, що учню основно? школи ще важко 
передавати npocrip, еджсть пластично! 
форми, як цього вимагае академ!ч- 
не мистецтво, однак вж намагаеться 
передати на площин! об’ем i глибину. 
Освоения народного малярства в цьо- 
му Biui розвивае здатжеть до б!льш 
складно! pnTMiHHoi орган!зацП' просто
ру пор!вняно з малюнками учжв почзт- 
ково! школи. На вщмжу в1д молодших 
школяр!в, 5-7-класники не розфарбо-

вують i не оздоблюють роботи, а нама- 
гаються передати правдопод!бн!сть зо
браження в кольорг OxpiM цього, учням 
основно! школи подобаеться коп!ювати 
малюнки дорослих -  зм!ст малюнк!в, 
виконаних без кер!вництва учителя, -  
це Konii з картин, iaraepapi! художн!х 
TBopis, а також pi3Hi eapiapi! на теми 
орипнал!в. Зазначимо й таке: пщл!т- 
Kis приваблюють во!ни, геро!, визначн! 
особистост!, хлопцям ц!каво зображу- 
вати зброю, в!йськове спорядження, 
батальж сцени. Отже, вивчення обра
зу козака Мамая вщпоБщае потребам 
та жтересам учн!в цього BiKy й сприяе 
формуванню !х ц!нн1сних ор!ентац!й.

Системний та ц!л1сний niflxifl до 
навчально-виховного процесу у школ! 
передбачае використання комплекс) 
р1'зноман1тних форм та метоЫв, як 
сприяють ефективному формуваннк 
художнього доевщу учн!в основно 
школи в процеа вивчення образу ко 
зака Мамая (3ycrpi4i з майстрами на 
родно! творчост/, авторами народни: 
картин; вщвщування виставок народ 
нота мистецтва, де представлен! твор! 
з сюжетом «Козак Мамай»; з icmopuKC 
ми, знавцями Козацько! доби в icrop 
нашо! краТни; вщвщування краезнае 
чих музе/в; дослщження артефакт* 
того часу; читання nimepamypHux бж< 
рел -  народних дум, легенд, оповщан 
розпов!дей про життя козаювтощо).

Однак основною i найб!льш д|'ево 
формою кер!вництва процесом форм 
вання художнього доевщу учжв осно 
но! школи е урок образотворчого ми 
тецтва. На основ! методики вчено! 
Коновець нами запропоноваж Taxi mui 
ypoxie, на яких доцтьно вивчати з учн 
ми основно! школи образ козака Мам;

1. Уроки ознайомлення з народш 
картиною «Козак-Мамай» та !? обр 
зами спрямоваж передуем на зар 
волення шзнавальних Ытереев 
формування в учжв основно! шко 
уявлень про Micpe i значения дане 
виду мистецтва в житп людини й 
сжльства, його вплив на розвиток ку. 
тури особистосп. Акцент слщ роб! 
на основних засобах народних карт 
особливостях композици та кол!рж 
вир!шення, художнього почерку м 
crpiB народно! картини.

(Продовження на с.
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На таких уроках бажано використо- 
вувати розповщь, художню розпов1дь, 
показ зразк?в-орипнал?в укра?нських 
народних картин i3 зображенням ко- 
зака Мамая, перегляд фотографа ста- 
ровинних народних картин, альбом1в 
i3 декоративно-ужиткового мистецтва, 
слайд1в, пор1вняння народних картин 
i3 творами профес1йних художниюв, 
поеднання сприймання картин i3 пое- 
тичним словом, музикою, тснею.

2. Уроки оволод1ння практичными 
новичками створення народних картин 
передбачають навчання учжв основних 
традищйних прийом1в та техжк народ
ного малювання. Виконання робгг уч- 
нями мае характер навчальних вправ. 
На таких уроках дощльно поеднувати 
вступну бесщу, розпов1дь-пояснення, 
пояснения, розповщь-доповнення, ко- 
ментар, демонстрування засоб1в наоч- 
Hocri, показ стльних образотворчих 
дш учителя та учня, навчальж вправи, 
Ыструктаж, дидактичж (гри, актуал1за- 
щя знань учжв, Ыдивщуальний та ко- 
лективний метод виконання завдань(на 
класжй дошщ),стльне обговорення ви- 
конаних вправ з народного малювання.

3. Уроки вивчення творчост! май- 
cmpie укртнсьт народноi  картини. 
Основною метою цих уроюв е ознай- 
омлення учжв основно? школи з твор- 
4icno вщомих народних майстр?в, що 
створюють образи козак?в-Мама?в; 
безпосередне стлкування з майстра- 
ми в осередках народних промиопв; 
вивчення особливостей художнього по
черку майстр?в народно? картини. Вчи- 
телю образотворчого мистецтва сгнд 
застосувати так! методи та методичж 
прийоми: художня розповщь, коментар, 
демонстращя р1зних вид1в наочнопп, 
акцентування уваги учжв на ?менах i 
назвахтвор1в, стлкування з майстрами 
народно? творчост? та виконання po6iT 
пщ безпосереджм ?хжм кер1вництвом, 
актуал?защя набутих знань.

4. Уроки створення коп id народних 
картин та самост/йних художн1~х meopie 
«Козак-Мамай» покликан? актуал1зува- 
ти набут? знания, ум1ння та навички в 
npopeci художньо-декоративно? д1яль- 
Hocri такими методами й методични- 
ми прийомами: розпов?дь, художня 
розпов1дь, бес1да, актуал?зац?я опорних 
знань, використання л1тературних та

музичних фрагмент?в, «занурення» в 
образ козака Мамая («перевт?лення»); 
написания казок про пригоди козаюв, 
опов1дань, текст?в для екскурс?й; обго- 
ворення самоспйно створених творчих 
po6iT, пор1Вняння зтворчими роботами 
MafiopiB.

Позитивно впливатиме на розви- 
ток сприймання, мислення, емощй- 
но-почуттево? сфери учн?в ?нтегрован? 
завдання (у контекст? народно? карти
ни «Козак Мамай»), введения у зм?ст 
ypoKiB образотворчого мистецтва еле- 
межпв гри, змагання, диспуту, конкурсу).

Народне малювання, на BiflMiHy в1д 
академ?чного, дозволяе в?льне трак- 
тування форми предмет?в, образ?в, що 
зображуються. Л?жя в народному ма- 
люванн? -  легка i невимушена, малю- 
нок, зображення створюеться, майже 
не в?дриваючи руку в1д аркуша паперу. 
На основ? методики оволод?ння прийо
мами народного малювання (за В. Па- 
paxiHMM) нами розроблено низку вправ 
опанування грамотою народного пись
ма у вивченж учнями народно? картини 
«Козак Мамай».

На нашу думку, в межах чинно? про- 
грами з образотворчого мистецтва в 
5-му клас? в розд1л? «Живопис» мож- 
ливе детальжше вивчення народно? 
картини «Козак Мамай» як р?зновиду 
народного живопису. У 6-му клас1 в 
розд?л? «Ажмал?стичний жанр. Пейзаж» 
доц?льне вивчення народних cnoco6iB 
малювання (б?льш доступних та зро- 
зум?лих учням основно? школи) ф?гу- 
ри коня -  бойового побратима козака, 
пейзаж?в, краевид?в народно? картини. 
У 7-му клас? в p03flini «Портрет» поряд 
i3 профес?йним, академ?чним вивчен- 
ням зображення людського обличчя 
пропонуемо ознайомити учжв i3 на- 
родними способами зображення голо- 
ви людини.

Завдання № 1. Малювання лЫй: 
оволод?ти прийомами малювання л?н?й 
в народних картинах. 1нструментар?й: 
nanip, простий ол?вець, кулькова ручка, 
маркер.

Спочатку навчимося малювати не- 
вимушеж, легю л?н?Т -  основний 3aci6 
зображення в народних картинах. Про
водимо ол?вцем прям? л iHii -  довп та
KOpOTKi, nOTiM -  ХВИЛЯСТ?. ВОНИ ПОВИНН1
бути в?льними та стр?мкими. Цю вправу

Мал. 3

можна повтори™, використовуючи iHUi 
?нструменти -  кулькову ручку, маркер 
(мал. 1).

Завдання № 2. Малювання дерев у 
народних картинах: навчитися малю
вати пейзаж, використовуючи прийоми 
народного малювання. 1струментар?й: 
nanip, простий ол?вець.
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Легкими рухами проводимо дв1 вер
тикалью лжП i3 загнутими кжцями до
низу з обох боюв -  це контури стовбура 
дерева. Хвилястими л1жями нам1чаемо 
основну масу крони дерева -  овало- 
под1бно. Всередиж крони можна про- 
малювати короткими лМями -  плки 
дерева, хвилепод1бними лж!ями -  ли- 
стя i кв1ти на дереве Намагаемося при- 
вчати учжв не виправляти, не витирати, 
не перемальовувати, а одразу проводи- 
ти впевнено ритм1чж, плавж лж1? -  так 
малювали майстри народно? творчосп 
(мал. 2).

Завдання N2 3. Малювання ф1гури 
козака-Мамая: навчитися малювати фи
гуру козака, використовуючи прийоми 
народного малювання. 1струментарж: 
nanip, простой ол1вець, кольоров1 ол!вце

Бтьш складним е малювання фН 
гури козака, що сидить. Малюемо так: 
спочатку наносимо овал -  обличчя ко
зака. Дал1 вниз -  по обидва боки вщ 
овалу промальовуемо двома плавни- 
ми л1жями шию, плечи рукави сорочки, 
не вщриваючи руку вщ паперу. Отеля 
малюемо схрещеж ноги козака, чобо- 
ти. Легкими, невимушеними рухами 
промальовуемо руки, що тримають му- 
зичний жструмент -  бандуру чи кобзу, 
риси обличчя, вуса, детал1 одягу та тло 
роботи. Дал1 тв?р виконують в кольор1 -  

•ш та р тш м 'й ш гуцйми (мал. 3)........ ..—
Завдання N2 4. Контурне малювання 

фтури коня: навчитися малювати ф1гуру 
коня, використовуючи прийоми народ
ного малювання. 1нструментар1й : nanip, 
простой ол1вець, кольоров1 олieu.?.

Малювання коня в народному мис- 
тецтв1 мае сво? особливоси. Майстри 
народно? творчоси не намагалися точ
но передати анатом1чж особливоси 
ф1гури тварини, а створювали певний 
образ на скле На думку В. Парахжа, 
найбтьш лопчно для зручносп освоен
ия завдання починати i3 визначально? 
лобово? л1нГГ голови коня, дал1 малю- 
ють вуха i гриву тварини з незначним 
сходженням лши на спиж вгору, не Bi- 
дриваючи руки вщ паперу. Дал1 вима- 
льовуемо XBicT коня. Знову вертаемося 
до голови: малюемо нижню частину 
голови, шию i тулуб плавною лж1ею, 
з’еднуючи ?? з лж1ею хвоста; пот1м ма
люемо передж та задж ноги коня; в 
останню чергу позначаемо 0 4 i, жздрп

легкими хвилястими лЫями промальо
вуемо гриву та XBicT. Народний прийом 
малювання, -  не вщриваючи руки вщ 
паперу, -  змушуе учжв думати, бачити 
на nanepi ще не намальований образ, 
економити свж час (мал. 4).

Завдання № 5. Створення сюжету 
«Козак Мамай»: навчитися малювати 
ф1гуру коня, використовуючи прийоми 
народного малювання. 1нструментарж : 
nanip, простой ол1вець,кольоров1 ол ieui.

На невеликому narop6i малюемо 
фтуру козака Мамая, використовуючи 
прийоми народного малювання. Бтя 
Hir козака зображуемо тстоль, шаблю, 
порох1вницю. За козаком зображуемо 
широке дерево -  дуб. На дерев1 про
мальовуемо гточки,листя,жолудг Бтя 
дерева зображуемо прив’язаного коня. 
Промальовуемо сщло, збрую коня 
(мал. 5).

О. Вишневський, М. Стельмахович 
стверджували, що справжне вихован- 
ня здшснюеться на творах нацюналь- 
ного мистецтва, батьювською мовою, 
у рщному середовицд, вщповщае мен
тальности дитини в поеднанж етжчних 
та загальнолюдських духовних цжно- 
стей. Художник-педагог В. Парахж пщ- 
тверджуе цю думку й наголошуе, що 
учж охоче та результативно сприйма-

ють традицжж народж мистецью за- 
соби, прийоми, яю незамжж завдяки 
сво?й природносп, n p o a o T i ,  загальнж 
доступности й ефективносп, педагопч- 
Н1Й досконалосп. У раз1 введения ?х у 
шктьний курс та належного викладан- „ 
ня будуть i результати, що позитивно 
позначаться на становленж особи- 
CTOcri. Тому, без сумжву, педагопчний 
потенщал народно? картини у вихов- 
ному спрямуванж молод1 надзвичайно 
великий.

Висновки. Виховання патрютизму, 
що мае бути стрижнем yciei навчаль- 
но-виховно? роботи в основнж школе 
потребуе нових пщход1в, оновлення 
засоб1в виховання, що в подальшому 
допоможуть сформувати особиспсть, 
здатну самовщдано любити Батьюв- 
щину, пов'язувати власну долю з до
лею свое? кра?ни. Переймаючись ж- 
тересами, потребами, щеалами свого 
народу, особист1сть стае зртою, гро- 
мадянсько-свщомою, справжжм па- 
TpiOTOM, творцем власно? дол1 та дол1 
Батьювщини. У зв'язку з цим, вивчення 
образ1'в, символ1в народних картин, що 
зображають козака Мамая, прийом1в, 
cnoco6iB його створення сприяе нацю- 
нальнж самощентифжащ? особистосп, 
несе величезний патрютично-вихов-
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Пшжка Н. М. Образотворч1сть Тараса Шевченка в осв1'тньому npocrapi УкраТни

УДК 3 7 :75(477)(Т.Ш евченко)

r i i u i H K a  Наталя Миколтвна,
асистент кофедри рисунка й живопису Кшвського 
национального yHieepcumemy технолог'ш та дизайну, 
м. Kui’e, Укртна

ОБРАЗОТВОРШСТЬ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА В ОСВГГНЬОМУ 
ПРОСТОР! УКРА1НИ

Анал1зуеться роль i м'кце образотворчо1 спадщини Тараса Шевченка в про- 
грамах з мистецьких дисциплш для загальноосв!тньо1 школа. Наголошено на 
Heo6xidnocmi /7 ширшого представления в осв!тньому простор/ Укроти. Особ
ливо перспективною для досл1дник/в i nedaeoeie автор вважае проблематику 
синтезу мистецтв, внутр!шньогалузево) штеграцп та м'жпредметних зв'яз- 
Kie на основi комплексного вивчення meopie Шевченка-поета / Шевченка-ху- 
дожника, адже таке поеднання р/вновеликих за масштабом manaumie в одн 'ш 
ген'юльн'ш oco6ucmocmi е pidKicHUM феноменом в украшськш i ceimoeid куль- 
mypi. Автор надае конкретн! пропозицп та /нтерактивнi метода, заснован! 
на сучасних шформацШних технолог!ях, ям спонукатимуть i вчител!в, / учтв 
до самостюних пошумв /  eidxpummie у царин! шевченкознавства. Тема cmammi 
е актуальною також для вищих навчальних заклад/в педагогичного та мис- 
тецького проф '!Л>в.
Ключовi слова: образотворчкть Тараса Шевченка, загальноосв1тня школа, 
синтез мистецтв, м/'жпредметн1 зв’язки.

Я йшов до Шевченка думе довго -  починаючи 
з дитячих poxie. I кожей раз йшов, як до нев/домого. 
Шевченк1в аристократизм,., його генш жив духовними 
проблемами, не залежними eid обставин часу.

Евген Сверстюк

ний потенщал, виховуе вщдажсть 
своему народу, почуття гордосп за 
свою державу.

Подальшого дослщження потре- 
буе проблема вивчення шших сю
жетов народних картин, яю cpaxieui 
з народного мистецтва вщносять до 
класичних, каножчних, як-от «Козак 
i д1вчина бгля кринищ», «Краевид 
села».
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Багатогранна творча спадщи- 
на поета i художника Тараса 
Шевченка -  неоцженний скарб 
нацюнальноУ i csiTOBoi культу
ри, над якою не владний час. Кожне 

поколжня, кожна людина осягае цей 
скарб по-новому, вщкривае для себе 
щось надважливе, сокровенне. Допо- 
могти дитиж зд|йснити таке вщкриття, 
сприйняти Шевченка за свого сучасни- 
ка, порадника i героя («мж Шевченко»), 
покликана насамперед школа.

Бтьидсть праць дослщниюв i мето- 
диспв присвячеж вивченню лЬератур- 
но! спадщини та життепису Кобзаря на 
уроках укражсько! лтератури, де при- 
нагщно згадусться i його малярство.

Актуал1зуються пошуки методики 
ознайомлення д1тей з образотворчн 
стю Шевченка i на уроках мистець
ких дисциплж у загальноосв1тнж 
школе У шдручниках Л. М. Масол [6, 7] 
i О. В. Гайдамаки [1] в доступжй ди- 
тячому сприйняттю форм1 зджснено
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