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ВИКОРИСТАННЯ ПК НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Образотворче мистецтво є унікальним засобом вирішення художніх, 

особистісних, громадських, духовних завдань становлення підростаючого 

покоління. Ще з раннього віку образотворча діяльність є однією із емоційно-

захоплюючих та доступних форм творчості. 

Образотворче мистецтво є комплексним та різнобічним впливом на 

учнів художнім словом, кольором, лінією малюнку тощо. Вміле 

використання ПК може посилити вплив цих засобів, допоможе досягти 

неабияких результатів у розвитку творчих здібностей молодших школярів, а 

також виконати завдання з образотворчого мистецтва проголошені 

Державним стандартом початкової загальної освіти :  

-виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та 

дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності 

розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; 

-формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і 

вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва; 

-розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і 

мислення, здатності до самовираження та спілкування. 

У початковій школі застосовуються інтегровані уроки інформатики та 

образотворчого мистецтва. На таких уроках молодші школярі 

використовують графічні редактори, наприклад: Microsoft Paint, Grayola Art 

Studio та ін. 

Основні принципи застосування графічних редакторів у 1-4-их класах: 

узгодженість або інтегративність (здійснення опори на навчальний матеріал 

образотворчого мистецтва та врахування його місця в календарному плані 1-

4-их класів); перспективність (забезпечення перенесення набутого досвіду на 



редактори вищого класу, власне забезпечення наступності з іншими ланками 

навчання). 

Microsoft Paint – графічний редактор, який дозволяє просто та швидко 

створювати, редагувати, комбінувати малюнки, використовуючи базові 

набори інструментів і графічних примітивів. А саме, створення зображень у 

графічному редакторі Paint здійснюється у комбінуванні відрізків, ламаних 

ліній, прямокутників, кіл. Рисунки в процесі роботи можна копіювати й 

переносити, повертати, відображати навколо осі, замальовувати окремі 

фрагменти, одержувати інвертоване (обернене) за кольором зображення. 

Відкриваючи необмежений простір фантазії, графічний редактор дає змогу 

значно прискорити розробку композицій, які передують дробленню, 

наприклад, якогось виробу. 

Таким чином, нетсерфер може виступати в ролі інструмента 

художника. Машина суттєво полегшує роботу творця, зводячи до мінімуму 

складність його діяльності, відкриває нові можливості. Через Інтернет всі 

учасники навчального процесу зможуть одержати доступ до будь-яких 

технологій, конструкцій та художніх рішень. Інтеграція сучасного 

мультимедійного обладнання на уроках образотворчого мистецтва, 

використання глобальної мережі Інтернет дозволить активізувати навчальну 

діяльність учнів, сприяти розвитку їх творчих здібностей [1]. 

Дотриманню сучасної концепції особистісно-орієнтованого підходу в 

освіті, гуманітаризації навчально-виховного процесу, формуванню 

інформаційної культури в молодших школярів найповніше відповідає 

мультимедійний графічний редактор Crayola Art Studio [2]. 
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