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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ 

 

В сільській малокомплектній школі вчитель працює одночасно з 

декількома класами. Це потребує значного перерозподілу навчального 

матеріалу по класах та використання різноманітних методів навчально-

виховної роботи з дітьми.  

Тематика уроків дозволяє визначити взаємозв’язок і послідовність всіх 

видів практичної діяльності учнів. Однакові теми уроків сприяють 

підвищенню ефективності навчання та раціональному використанню часу на 

уроці.  

Як свідчить педагогічний досвід роботи, саме таке планування 

враховує специфіку змісту навчальних занять з образотворчого мистецтва. У 

більшості випадків об’єкти зображення (фрукти, овочі, предмети побуту 

тощо) у початковій школі одні й ті ж, але навчально-виховні завдання, які 

ставляться в процесі їх малювання, в кожному класі різні. Отож, пояснення 

вчителем цілей і задач, аналіз форми, пропорцій, кольорового забарвлення 

конкретного об’єкта зображення з урахуванням віку молодших школярів дає 

можливість іншим учням більш повно почути про особливості побудови, 

просторового положення, кольорового забарвлення об’єктів тощо. Добре і те, 

що молодші школярі можуть безпосередньо спостерігати за процесом 

малювання старших товаришів. Наприклад, пояснення першокласникам 

послідовності виконання малюнку, повідомлення їм перших, початкових 

відомостей про малюнок, кольорознавство, композицію дозволяє учням 

старших класів ще раз оживити в пам’яті отримані раніше відомості, знання, 

закріпити їх і творчо використовувати. Відтак, у сільській школі скорочений 

перелік зразкових завдань з усіх видів малювання, спрощено викладення 

теоретичних основ навчального малюнка, а найбільш складні розділи по 



перспективі, об’ємному малюванню, кольорознавству зняті зовсім.  

Уроки образотворчого мистецтва в малокомплектній школі доцільно 

проводити в такій послідовності: на початку уроку вчитель оголошує 

загальну тему уроку, час, відведений на завдання, називає матеріал, 

необхідний для виконання малюнка. В залежності від конкретного 

навчального завдання (особливо якщо це малювання на теми, декоративне 

малювання) проводиться бесіда виховного характеру. На уроці малювання з 

натури школярі під керівництвом учителя проводять елементарний аналіз 

форми, пропорцій, кольорового забарвлення зображеного об’єкта: на класній 

дошці (або з допомогою таблиць) показується загальна поетапність 

виконання малюнка. Потім школярі приступають до роботи. В цей час 

вчитель проводить з учнями одного з класів (бажано почати з першого класу) 

бесіду про образотворче мистецтво. Після бесіди учні цього класу 

продовжують малювати, а педагог проводить бесіду з іншим класом і т.д. В 

кінці бесіди з учнями кожного класу вчитель конкретизує навчальне 

завдання, проводить, якщо необхідно, ще раз аналіз натури, навчального 

матеріалу.  

Ознайомлення з творами образотворчого мистецтва, бесіди про 

мистецтво в одному із класів поєднуються з практичною роботою учнів 

інших класів. Всі твори образотворчого мистецтва які рекомендуються для 

бесід за своїм змістом, як правило, відповідають темам практичних занять 

зображувальної діяльності.  

Як приклад реалізації вказаних методичних порад можна привести 

наступні схеми планування уроків, які рекомендує навчальна програма. 

Наприклад:  

1 клас: Малювання на тему: «Осіннє листя» (уміння утворювати 

похідні кольори на палітрі та безпосередньо у роботі і т.д.). 

2 клас: Малювання на тему: „ Осінь – мальовнича” (уміння повністю 

заповнювати зображенням площину аркуша і т.д.). 

3 клас: Малювання на тему: „ Листопад, листопад золотиста віхола ” 



(уміння передавати головне у композиції розміром та місцем розташування і 

т.д. ) 

4 клас: Малювання на тему: „ Мелодія осені ” (уміння застосовувати 

різні прийоми роботи пензлями, змінювати консистенцію фарб і т.д.).  

Таке планування навчального матеріалу і змісту навчальної роботи 

дозволяє вчителеві визначити наростання ступеня складності в навчальному 

матеріалі і творчих завданнях і цій на основі здійснювати художньо-творчий 

і естетичний розвиток дітей. 
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