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Вступ. Орієнтування на нові освітні 
світові стандарти дало поштовх 
до впровадження інновацій і в 
освітньому просторі України, що 

актуалізувалося з огляду на «COVID-19» 
і, відповідно, розгортання дистанційного 
навчання. Внаслідок цього зростає по
треба в нових навчально-розвивальних 
середовищах, які сьогодні широко пред
ставлені у вебресурсах.

Нововведення не оминули й сферу 
мистецької освіти. На відеохостингу 
YouTube сьогодні широко представле
но відеоролики з інтерактивними роз
робками уроків мистецтва, віртуальних 
екскурсій, вікторин, майстер-класів чи 
дистанційних занять суто практичного 
спрямування, що надають певну до
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помогу вчителям мистецтва, а учням 
можливість самостійно формувати нові 
вміння та сповна насолоджуватися про
цесом творчості. Незважаючи на масо
ве поширення педагогічного досвіду 
в мережі Інтернет, науковці й педаго
ги-практики формальної і неформаль
ної освіти продовжують шукати альтер
нативні традиційним урокам формати 
навчання мистецтва, – які водночас не 
втрачали б виховного аспекту, осно
ву якого складає розвиток естетичних 
переживань, збагачення емоційно-цін
нісного й художньо-творчого досвіду 
особистості. 

Розробка теми в наукових джере-
лах. В умовах дистанційного навчання 
особлива увага надається пошуку мож

ОСВІТНЬО-ТВОРЧИЙ ПРОЄКТ 
«РАЗОМ ДО ПРЕКРАСНОГО»: 
ОПАНОВУЄМО ОБРАЗОТВОРЧЕ 
МИСТЕЦТВО

ливостей індивідуалізації засвоєння 
учнями знань, формування в них умінь 
і способів пізнавальної діяльності 
шляхом опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників 
освітнього процесу в спеціалізовано
му середовищі [3]. Очевидно, одним 
із завдань, що постало сьогодні перед 
спільнотою педагогів мистецтва й набу
ло особливої важливості, є налагоджен
ня якісної та ефективної комунікації з 
учнями, оптимізація процесу навчання 
мистецтва в межах штучно створеного 
комунікативного простору, з урахуван
ням специ фіки мистецьких дисциплін, 
досвіду опанування яких у дистанцій
ному форматі фактично не існувало 
або він звужувався до проведення май
стер-класів із певної художньої техніки 
у форматі відеозанять. 

Питання дистанційного навчан
ня нині є предметом пильної уваги й 
досліджень вітчизняних і зарубіжних 
фахівців. Організації дистанційного 
навчання в школі допомагають роз
роблені українськими авторами мето
дичні рекомендації з виокремленими 
принципами, інструментами й метода
ми навчання школярів різних вікових 
категорій в умовах віртуального освіт
нього простору [2]. Вивчення різних 
стилів організації взаємодії учасників 
освітнього процесу у віртуальному про
сторі дозволило групі іспанських і пор
тугальських вчених дійти висновків, що 
стилі навчання тісно пов’язані з проце
сом засвоєння нових знань; від обрано
го вчителем стилю взаємодії залежить 
концентрація уваги учня, – а це безпо
середньо впливає на результат навчан
ня, який супроводжується його успіхом 
чи невдачею. Представлена авторами 
інноваційна технологія з контролю 
рівня уваги кожного учня в режимі ре
ального часу дозволяє вчителеві вже на 
ранній стадії виявити потенційні про
блеми та своєчасно обрати відповідні 
методи навчання [5]. Актуальним є до
слідження Toala R., Durães D., Novais P., 
де підтверджено безпосередній вплив 
емоцій на мозкову діяльність, процеси 
пізнання, мислення, способи спілкуван
ня та прийняття людиною відповідних 
рішень. Більшість викладачів оцінюють 
емоційний стан учня лише наприкінці 
заняття, що недостатньо для контролю 
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розумових, афективних та психомо
торних навичок учня. Завдяки розро
бленій системі моніторингу емоцій в 
умовах дистанційного навчання вчи
тель передбачає негативні ситуації 
та своєчасно вживає заходів для їх 
пом’якшення, тим самим поліпшуючи 
навчальне середовище [6]. Вважаємо, 
що ці технології набуватимуть більшої 
актуальності в процесі дистанційного 
навчання мистецтва, оскільки дозволя
ють застосовувати особистісно-орієнто
ваний підхід до кожного учня і вплива
ти на формування, окрім предметних та 
міжпредметних, ще й ключових компе
тентностей, ціннісних орієнтацій і зба
гачення емоційно-естетичного досвіду 
школярів. 

Сьогодні вже не викликає сумнівів 
факт значущості Arts дисциплін у фор
муванні ключових компетентностей 
фахівців нового покоління. Так, напри
клад, з метою розбудови економіки 
на засадах інноваційних і креативних 
підходів уряд США активно підтримує 
розвиток мистецької освітньої галузі. 
Це виявляється: у оновленні Держав
них і Національних освітніх Стандартів, 
розробленні та впровадженні (жовтень 
2014 р.) Національних Стандартів ос
новних мистецтв (National Core Arts 
Standards) і Національних Стандартів 
візуального мистецтва (National Visual 
Arts Standards); у значному федераль
ному та державному фінансуванні 
ефективних STEAM ініціатив (від На
ціонального наукового фонду (NSF), 
державних установ та недержавних 
організацій, зокрема Партнерства з 
питань мистецької освіти (AEP) тощо); 
у допомозі в побудові ефективних 
партнерських зв’язків та стосунків між 
керівниками й менеджерами освіти 
й мистецтва. Просування мистецтва 
в освіту підтримується Національним 
фондом мистецтв та Міністерством 
освіти США і управляється Комісією з 
питань освіти штатів [1]. 

Вважаємо, що настав час переосмис
лити вагомість мистецтва та художніх 
практик для розбудови різних сфер 
життя суспільства, ініціювати крупні 
проєкти в мистецько-освітній галузі, а 
також ґрунтовні дослідження з розроб
ки новітніх форм і методик навчання 
мистецтва в різних форматах. Особ

ливо помітними є прогалини в нав
чанні учнів образотворчого мистецтва. 
Тож мета статті полягає в презента
ції мистецько-педагогічній спільноті 
освітньо-творчого проєкту «Разом до 
прекрасного» та методики його впро
вадження, які реалізують підхід автора 
до опанування учнями образотворчо
го мистецтва в режимі онлайн-занять. 
Мета потребувала вирішення таких 
завдань: 1) представлення креатив
ного досвіду педагогів, що став стиму
лом роз робки та реалізації власного 
проєкту; 2) розкриття провідної ідеї, 
структури, методики реалізації проєкту; 
3) опис першого циклу – «Мистецтво 
графіки», що на сьогодні складається з 
двох занять: «Краса звичайної плями» 
і «Його величність силует» з виокрем
ленням форм і методів. 

Виклад основного матеріалу. У ма
сиві художніх практик у мережі Інтер
нет нашу увагу привернув креативний 
досвід педагогів-практиків. Так, цікаві 
напрацювання має керівниця Арт-класу 
з живопису та графіки відділу мистецтв 
Центральної бібліотеки імені Тараса 
Шевченка для дітей міста Києва Ю. Ше
меньова: майстер-класи; ролики з 
опанування технік друкованої графіки 
(гравюра на картоні), гратажу, акрилу, 
рисунку тушшю, сухої й олійної пастелі, 
олійного живопису тощо; особливо 
вдалим є майстер-клас з акварельного 
живопису «Шафрановий цвіт» (https://
youtu.be/GAKeOWuxY-Q). Яскраві роз
робки практичних занять з вихованця
ми «Дитячої художньої студії», художні 
техніки та завдання на основі варіа
тивного компоненту пропонує викла
дачка Інституту мистецтв Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
С. Стрельцова (https://www.youtube.
com/watch?v=AxA6Y7q4HXg&t=103s). 
Легкість і доступність подачі вирізня
ють практичні заняття керівниці дитя
чої студії української діаспори в Ка
наді М. Лєвадньої: розмаїття художніх 
технік (солоне тісто, конструювання 
з паперу, писанкарство, виготовлен
ня іграшок-сувенірів та ін.) заохочує 
створити власні образи («Імбирний 
чоловічок» https://www.youtube.com/
watch?v=gIE451ZVn88). Надихаючий 
досвід презентує керівниця дитячої ху
дожньої студії «ЄдиноРОг» Р. Нечмілова: 

доступні пояснення послідовності ви
конання практичних завдань для дітей, 
цікаві образи пропонованих зображень 
допомагають згуртувати навколо занять 
і учнів, і батьків (https://www.youtube.
com/watch?v=vqFXAEeimSM&t=1633s).

Зауважимо: названі нами педагоги 
акцентують увагу на практичній скла
довій навчання образотворчого мис
тецтва – на способах і прийомах зо
браження; пропонують різні варіанти 
пояснення послідовності виконання 
практичної роботи: стислі уточнюючі 
надписи, голос за кадром, показ вчи
телем на дошці. Спільними для них 
є прикладна спрямованість занять, 
створення привабливого «естетичного 
поля» художньо-творчого розвитку ді
тей, підтримка інтересу вихованців до 
художньої творчості. 

Ознайомлення з креативним досві
дом цих та інших педагогів, а також 
власний педагогічний досвід, пошуки 
форм навчання образотворчого ми
стецтва в умовах карантинних обме
жень виокремили особливий підхід 
до навчання школярів (1–6 класи) об
разотворчого мистецтва в режимі он
лайн-занять, що передбачає: 

1) міжособистісну комунікацію шко
лярів і педагога (можливість діалогу й 
полілогу для обговорення художніх 
творів, висловлення учнями вражень і 
думок тощо) із забезпеченням зворот
ного зв’язку, обміну думками і комента
рями щодо результатів художньо-твор
чих робіт учнів;

2) наявність у структурі онлайн-за
няття не лише практичної складової 
(художньо-творче самовираження), а 
й сприймання, інтерпретації та оці
нювання художніх творів, опанування 
мистецьких понять, художньо-ігрової 
діяльності (кросворди, ребуси, голово
ломки), – саме цим таке заняття онлайн 
має відрізнятися б від поширених май
стер-класів у мережі Інтернет;

3) індивідуалізацію навчання (ви
конання учнями художніх завдань 
відповідно до їхнього художнього 
роз витку, уподобань, інтересів і худож
ньо-творчих потреб) – з перспективою 
опанування образотворчого мистецтва 
на різних рівнях – зокрема, й поглибле
но (вихід змісту занять за межі шкільної 
програми та ін.); 



40

№ 2 (100) 2021

статньо було зареєструватися, а в день і 
час виходу занять увійти за надісланим 
учасникам посиланням. Оголошення 
щодо початку проєкту розміщувалося 
на сайті Інституту обдарованої дитини 
НАПН України. 

Основною формою реалізації 
проєкту було онлайн-заняття. До його 
структури включено всі види діяльності 
учнів, передбачені навчальними про
грамами для загальноосвітніх навчаль
них закладів 1–4 і 5–9 класів у галузі 
«Мистецтво», зокрема: сприймання 
та пізнання мистецтва на основі його 
зв’язків із життям людини, участь у спіл
куванні та обговоренні художніх творів, 
виконання дидактичних ігрових вправ, 
поглиблення знань мистецької терміно
логії, художньо-творче самовираження. 
Забезпечення зворотного зв’язку з пе
дагогом відбувалося: шляхом комуніка
ції у чаті; надсилання учнями (чи їхніми 
батьками) на електронну пошту педаго
га дитячих робіт і отримання комента
ря під час наступного ефіру. 

Весною 2020 р. проведений перший 
цикл занять, задуманий як подорож 
світом мистецтва графіки, – він втіле
ний у двох взаємопов’язаних заняттях у 
онлайн-режимі на каналі YouTube. 

На першому занятті за темою «Кра
са звичайної плями» учнів чекав вірту
альний екскурс у історію зародження 
мистецтва графіки; вони дізналися про 
розмаїття графічних творів, ознайоми
лися з «мовою» цього виду образотвор
чого мистецтва і виконали практичне 
завдання (https://www.youtube.com/

watch?v=ddHdqjzmGC0) 
  З метою зацікавлен

ня широкої глядацької 
аудиторії здійснюва
лася активізація попе-
редньо засвоєних знань 
та чуттєвого досвіду 

школярів запитаннями: 
«Подумайте, скільки років тому зароди
лося мистецтво графіки?... 100? 1000? 
Чи, можливо, ще раніше?», «Де можна 
знайти найперші зразки графічного ми
стецтва?», «Ілюстрації з якої книжки ви 
бачите на екрані?» тощо. Відповідно до 
структури заняття пропонувалися ігрові 
ситуації («На кого схожі хмаринки?», 
«Скільки тварин «сховалося» на малюн
ку?», «Що можна побачити в калюжі?»), – 

4) можливість багаторазового пере
гляду занять чи їх фрагментів у зруч
ному режимі на відеохостингу YouTube 
школярами, їхніми батьками та спільно 
– з освітньою, самоосвітньою, розви
вальною та розважальною метою; 

5) посилення виховного і дозвіл
лєвого компонентів заняття (що забез
печується розробленим змістом занят
тя) – з можливістю залучення батьків і 
спільного пізнання мистецтва в органі
зованому сімейному дозвіллі. 

Авторський задум було втілено в 
освітньо-творчому проєкті «Разом до 
прекрасного» (далі – проєкт), який роз-
рахований на учнів 6–12 років, котрі 
хочуть бути більш обізнаними в галузі 
образотворчого мистецтва, прагнуть 
опанувати художні техніки і способи 
зображення та навчитися відтворювати 
свої ідеї у художніх образах. 

Мета проєкту полягала у здійсненні 
педагогічного супроводу опанування 
учнями образотворчого мистецтва у 
форматі онлайн-заняття, дослідження 
доцільності даного формату навчання, 
його резервів у навчанні учнів обра
зотворчого мистецтва. Вирішувалися 
також додаткові завдання: формування 
в учнів предметних і метапредметних 
компетентностей, розвиток емоцій
но-почуттєвої сфери, художньо-образ
ного мислення і художньо-творчих 
здібностей, збагачення емоційно-есте
тичного досвіду, підтримка та стимулю
вання інтересу до пізнання мистецтва 
та виявлення власного ставлення до 
нього. Проєкт надає нові резерви для 
вчителів і учнів. 

Для вчителя – це такі можливості:
l виявлення авторського підходу до 

вибору тематики, варіативності розроб
ки змісту й структури онлайн-заняття, 
формату його проведення; 
l презентація авторського підходу в 

розробці змісту заняття з одного виду 
мистецтва (образотворчого) чи інтегро
ваного онлайн-заняття (навчання мис
тецтва у розмаїтті його видів);
l одночасне залучення учнів різ

них класів/шкіл/регіонів України для 
проведення мистецьких дискусій і 
обговорень у форматі онлайн (у пер
спективі – мистецьких турнірів на ос
нові засвоєного матеріалу, організації 
спільних проєктних досліджень у га

лузі мистецтва, художніх конкурсів, он
лайн-виставок та ін.;
l запрошення до онлайн-занять ху

дожників, діячів мистецтва, галеристів – 
у ролі спікерів, консультантів, учасників 
дискусій, організаторів онлайн-виста
вок тощо;
l реалізація індивідуального під

ходу (взаємодія та безпосереднє спіл
кування протягом прямого ефіру, об
говорення, коментарі та висловлення 
порад учням щодо присланих ними ху
дожньо-творчих робіт, пропозиції щодо 
виконання завдань більшої складності, 
спеціальні пропозиції з відвідуван
ня мистецьких заходів, участь в он
лайн-конкурсах, спостереженнях, до
слідженнях тощо).
l опанування нових онлайн-сервісів, 

програм та інших інструментів для про
ведення заняття онлайн та підтримання 
зворотного зв’язку зі школярами;
l опанування інструментів розмі

щення реклами, оголошень у соціаль
них мережах – з метою життєдіяльності 
проєкту.

Для учнів проєкт створює можли
вості: 
l самонавчання і самовдоскона

лення в зручний час (у відеозапису), 
вправляння в опануванні певних ху
дожніх прийомів, технік, ознайомлення 
з історією мистецтва, виконання худож
ньо-ігрових завдань тощо;
l «живе» спілкування з педагогом та 

іншими учасниками в режимі реально
го часу – у діалозі (запитання/відповіді) 
в чаті, що задовольняє потребу в ко
мунікації під час карантину;
l навчання разом з іншими членами 

родини;
l виконання художньо-творчих 

завдань за бажанням і декілька разів, 
задовольняючи потяг до певних видів 
образотворчої діяльності (малювання, 
ліплення тощо).

Проєкт стартував у квітні 2020 р. – 
на початку спалаху пандемії, переходу 
традиційного навчання в дистанційний 
формат і реалізовувався паралельно 
з уроками образотворчого мистецтва 
у школах, які на той час проводилися 
дистанційно. 

Приєднання до проєкту школярів і 
їхніх батьків було добровільним і здій
снювалося виключно за бажанням, до

МЕТОДИКА ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
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це посприяло розумінню учнями сутності 
понять «силует», «силуетне зображен
ня». А наступна дидактична вправа-гра 
з кольоровими плямками (підкреслимо, 
що колір є одним із засобів виразності 
графіки), які, виявилось, можуть бути ди
вовижним «майданчиком» для розвитку 
творчості, допомогла вигадати сюжет 
для веселої казки і опинитися на ху
дожньо-практичному (завершальному) 
етапі заняття. Коротке відео з прикла-
дом послідовності виконання творчої 
роботи додало йому інформативності 
й наочності, налаштувало аудиторію на 
художньо-практичну діяльність. Запро
поновані глядачам на останній сторінці 
слайд-шоу завдання на розвиток спо-
стережливості й допитливості забез
печували індивідуальний підхід навіть в 
умовах дистанційного формату.

Перша подорож стежинами мис
тецтва графіки мала значний успіх: 
у складних умовах адаптації до он
лайн-навчання на електронну адресу 
автора проєкту надійшло більше сотні 
листів із дитячими творами з різних ку
точків України! Наймолодшій художни
ці виповнилося лише п’ять років, а най
старшим учасникам – чотиринадцять, 
і кожному учаснику було надіслано у 
відповідь з конкретними порадами й 
побажаннями.

Досвід першого прямого ефіру 
був врахований автором статті у 
процесі підготовки наступного за
няття на тему «Його величність си
лует» (https://www.youtube.com/
watch?v=iv4xx4BSzxs&t=31s). 

Його вирізняли біль
ша змістовність, на
сиченість, інтерактив, 
розмаїття активностей. 
Заняття розпочалося 
мандрівкою галереєю 
дитячих творчих робіт, 
де кожен із учасників 

отримав коментар до своєї роботи: 
стосовно виразності форми, гармонії 
кольорових сполучень, порівняння 
характеру ліній, розмаїття образів у 
їхніх творах або варіантів доповнен
ня зображень певними елементами, 
які допомагають посилити враження й 
надати їм більшої виразності. Педагог 
позитивно налаштовував, підтримував 
і стимулював усіх учасників проєкту 

до художньо-творчого самовиражен
ня. Цінно, що глядачі мали можливість 
повчитися один в одного й перейняти 
деякі прийо ми роботи з художніми ма
теріалами. 

З метою підтримки інтересу до за
няття, мотивації до діалогу та кращого 
сприйняття нового матеріалу глядачам 
пропонувалося у режимі онлайн розга
дати кросворд із зашифрованим клю
човим словом («графіка»). Для цього 
по силуетних зображеннях представ
ників фауни вони мали впізнати, хто 
«сховався» у плямах, і відповіді напи
сати в чаті.

Першим кроком до розуміння мож
ливостей застосування силуету як за
собу виразності не лише в мистецтві 
графіки, а й в інших видах мистецтва, 
стало поняття «тінь». Ретельний добір 
ілюстративного матеріалу, заснований 
на актуалізації власного досвіду через 
пригадування звичайних життєвих си
туацій (тіні: від букету квітів; від кішки, 
що вийшла вночі на полювання й опи
нилася під ліхтарем; від постатей лю
дей у сонячний день) сприяв глибшому 
розумінню можливостей використання 
силуету як «інструмента» для втілен
ня образів. Такий «інструмент» можна 
використати з учнями різного віку для 
розвитку кмітливості та креативних 
якостей, здатності працювати в команді 
(різнорівневі творчі завдання). Напри
клад, для молодшого шкільного віку під 
час фізкульт-хвилинки чи ігор з друзя
ми: якщо стати так, щоб затулити собою 
яскраве джерело світла (наприклад, 
ліхтар), за допомогою кистей і пальців 
рук можна відтворити на стіні кумедні 
тіньові образи – силуети різних тва
рин чи навіть влаштувати цілий театр 
тіней! Учням-підліткам запропоновано 
інше за рівнем складності завдання: 
співпрацюючи в малих групах, з допо
могою «конструювання» тіней від своїх 
постатей створити зображення відо
мих архітектурних пам’яток. Для при
кладу відбувся перегляд фрагментів 
проєкту «Тіньові пам’ятники» («Shadow 
Monuments») Г. Свіфт і К. Сміта з про
позицією відгадати й написати в чаті 
назви відомих архітектурних споруд 
(фото 1). 

Перегляд фрагменту виступу теа-
тру тіней TEULIS збагатив уяву шко

лярів, допоміг поглибити уявлення про 
красу силуетних зображень.

Для полегшення розуміння поняття 
«контурна лінія» запропоновано окрес
лити форму тіні свого друга лінією. 
Так учням легше запам’ятати: лінія, 
яка окреслює контур тіні, що відкидає 
будь-який предмет чи постать, має на
зву контурної, а зафарбоване суціль
ною плямою зображення в межах кон
турної лінії має назву «силует».

Невеликий екскурс у історію зарод
ження силуету як художньої техніки 
(цікаві факти з життя знаті Франції XVIII 
століття, моду на силуетні зображення 
тощо) дає змогу глибше зрозуміти сут
ність понять «контраст», «площинність» 
й «узагальненість форми» у візуально
му мистецтві, а головне – осягнути не
розривні зв’язки мистецтва з життям 
людини.

Створення ігрової ситуації – за си
луетними ілюстраціями відгадати й на
писати в чаті назви літературних творів 
(«Бременські музики», «Мері Поппінс»), 
пожвавлює заняття і допомагає поспіл
куватися в режимі реального часу. 

Наступний «майданчик» слайд-шоу 
зупиняє увагу глядачів на улюблених у 
різні часи іграх та розвагах – про них 
також можуть розповісти силуетні зо
браження. Під час обговорення дуже 
наближених до силуетів зображень ле
гендарних героїв Стародавньої Греції 
на чорнофігурній амфорі (Ахіл та Аякс 
за грою в кості. Чорнофігурна амфора. 
Майстер Ексекій. Бл. 530–525 рр. до н.е. 

Фото 1. Проєкт «Тіньові пам’ятники» 
(Shadow Monuments) Генріетти Свіфт 
(Henrietta Swift) і Крістофера Сміт 
(Christopher Smith). (Джерело: https://
kulturologia.ru/blogs/130409/10937/)
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ся ознайомитися з творчістю Вінсента 
Баля (Бельгія) в мережі Інтернет. На 
основі тіней, які відкидають звичайні 
побутові предмети/овочі/фрукти/рос
лини цей художник-аматор (за фахом 
режисер) створює кумедні карикату
ри й цікаві образи, що вражають ори
гінальністю. Створюється враження, що 
художник грає з тінню! (Фото 3–6).

Добру усмішку викликають роботи 
німецьких художників Пєнга і Ху, яких 
плями на підлозі художньої майстер
ні та ганчірках для витирання пензлів 
несподівано підштовхнули до відкрит
тя, що з часом перетворилося на нову 
форму їхньої творчості – «хірамекі». У 
перекладі з японської «хірамекі» оз
начає «своєрідний стиль», «особливий 
відбиток», «місце, де зустрічаються 
каракулі та уява». А простіше – це ми
стецтво перетворення звичайної ма
ленької плями – з допомогою декількох 
ліній, рисок чи крапок – у дивовижний 
і дещо магічний образ (фото 7–9). Як 
зазначають самі художники, хірамекі 
дозволяють розслабитися та знайти ща
стя в малому [4].

Попри переважно позитивні відгуки 
глядачів (варто зазначити, що проєкт пе
реглядали не лише учні, а й їхні батьки та 
мистецько-педагогічна спільнота), слід 
вказати на деякі недоліки в його розроб
ці та реалізації (які будуть враховані у 
подальшій нашій роботі). По-перше, ос
новним методичним прорахунком стало 
залучення надто широкого кола цільової 
аудиторії (6–12 років). Бажання якнай
більше показати можливості опанування 
мистецтва в онлайн-форматі, в режимі 
реального часу для великої групи гля
дачів заважало утримувати увагу шко
лярів протягом усього заняття, оскіль
ки недостатньо були враховані вікові 
особливості дітей. Тому, припускаємо, 
окремі фрагменти заняття (ілюстратив
ний матеріал, завдання, ігри) виявилися 
захоплюючими для молодших школярів, 
але не викликали особливого інтересу 
в підлітків. Навпаки, деякі фрагменти 
виявилися заскладними для молодшої 
аудиторії, проте стали хорошим майдан
чиком для розвитку творчості учнів 5–6 
класів. По-друге, тривалість заняття (хоч 
яким цікавим є його зміст), не повинна 
перевищувати 15 хвилин – концентра
ція уваги, а відтак інтерес до нього зни

Рим, Григоріанський етруський музей) 
учні дізнаються про гру, якою захоплю
валися античні греки понад 2,5 тисячі 
років тому і яка збереглася до наших 
часів (див. с. 4 обкладинки).

Розгляд і обговорення побутової сце
ни, відтвореної в силуетній композиції 
(мода на одяг, аксесуари, зачіски людей, 
які жили понад двісті років тому), зно
ву залучає глядачів до діалогу, – учням 
пропонується відгадати й написати в 
чаті назву гри, яка потрапила до Європи 
ще у ІХ ст., але нею й досі захоплюються 
мільйони людей по всьому світу (шахи). 

Наступні слайди висвітлюють побу-
тові сцени, втілені в техніці силуету, 
головними персонажами яких є діти. 
Розглядаючи цікаві сторінки дитячого 
життя з далекого минулого (ілюстра-
ції з книги Є. Бьом «Силуети з життя 
дітей», 1877 р.), глядачі мають змогу 
порівняти улюблені дитячі забавки дав
но минулих років із розвагами нашого 
часу.

Розгляд і обговорення оригінальних 
артоб’єктів, у яких використано прийом 
силуетного зображення, сприяють по
силенню емоційно-естетичного сприй
няття силуету глядачем, розумінню й 
відчуттю його краси та виразності (Для 
обговорення пропонується скульптур-
на композиція із силуетним зображен-
ням барона Мюнхгаузена, що прикра-
шає Центральний парк м. Калінінграда, 
створена майстром художнього куван-
ня з Німеччини Г. Петау та ін.).

Розмаїття та широкий спектр мож
ливостей застосування силуетних 
зображень у сьогоденні: реклама та 
геральдика, піктограми й фірмові зна
ки, емблеми й логотипи торговельних 
марок, ілюстрування книг та журналів, 
дизайн середовища чи елементи деко
ру речей побуту, сценографія, кінемато
граф, телебачення тощо, – підкреслю
ють популярність силуету, який став 
невід’ємним атрибутом нашого життя 
(фото 2).  

Завершальним «майданчиком» по
дорожі шляхами силуетних зображень 
є «сторінка» практичної роботи. Після 
переліку необхідних для роботи худож
ніх матеріалів пропонується перегляд 
короткого відео і пояснення послідов-
ності виконання творчого завдання 
«Уяви та домалюй образ»:

l Покладіть аркуш паперу горизон
тально. 
l Починаючи від одного краю ар

куша, в бік протилежного плавними, 
широкими рухами руки в довільному 
порядку проведіть кілька м’яких хви
лястих ліній. «Хвильки» цих ліній, ніби 
спілкуючись між собою, мають перети
натися одна з одною.
l Тепер так само проведіть кілька 

вертикальних ліній. 
l Подивіться на те, що у вас вийшло, і 

пошукайте в перетинах ліній різноманіт
ні «приховані» образи. Якщо бути уваж
ним, можна знайти чудернацьких рибок 
та метеликів, кумедних звірів чи птахів. 
l Зафарбуйте будь-якими кольорами 

ті ділянки, в яких ви побачили образи. 
l Робіть це охайно, не виходьте за 

межі окреслених ділянок. Повторюйте 
пошуки доти, поки усі знайдені образи 
не будуть зафарбовані. 
l Дайте фарбі трохи висохнути. По

тім обведіть контури залитих фарбою 
образів лінером чи ручкою.
l Домалюйте ці образи: додайте не

значних деталей, декоруйте, використо
вуючи лінії, крапки, плямки.

Демонстрація прикладів виконання 
творчих робіт стимулює пошук спо
собів власного художньо-творчого са
мовираження. Дотримуючись структури 
попереднього заняття циклу, наприкін
ці учням були запропоновані завдання 
для допитливих: 1) знайдіть силуети, 
використані в дизайні вашого міста; 
2) дізнайтесь, які українські художники 
працювали в техніці силуету. 

З метою розвитку здатності само
стійно одержувати необхідну інформа
цію та організовувати своє навчання в 
позаурочний час учням пропонувало

Фото 2. Використання ситуетних зобра-
жень на емблемах торговельних марок і 
логотипах
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жується, і мотивувати учнів на виконання 
практичного завдання, яке потребує не 
лише значного зосередження, а й емо
ційного переживання, стає складно. По-
третє, вихід передач у прямому ефірі 
має бути регулярним, через визначений 
та заздалегідь обумовлений проміжок 
часу. Окремо слід зазначити залежність 
ефективності занять від якості Інтернету 
під час прямого ефіру. При цьому наго
лосимо: запис заняття дає можливість 
передивлятися його багато разів і звер
татися до будь-якого фрагменту, зокрема 
й покрокового супроводу виконання ху
дожньо-творчого завдання.

Передбачаємо продовження проєк
ту і можливий розвиток його в колабо
рації з іншими педагогами мистецтва, 
організаціями, закладами культури й 
мистецтва тощо.

Висновки. Вважаємо, що представ
лений підхід до організації навчання 
образотворчого мистецтва школярів, 
за умов врахування вищезазначених 
недоліків, сприятиме оптимізації освіт
нього процесу в формальній і нефор
мальній освіті, у дистанційному та змі
шаному форматах навчання. 

Розроблений і реалізований нами 
освітньо-творчий проєкт «Разом до 
прекрасного» дозволяє реалізовува
ти навчальну, розвивальну, виховну й 

дозвіллєву функції занять, відкриває 
низку продуктивних можливостей для 
вчителя й учнів. Запропоновані занят
тя не втрачають специфіки й індивіду
альної спрямованості навіть у роботі 
з великими групами учнів – у режимі 
реального часу (за умов їх проведен
ня з групами учнів однієї вікової кате
горії). Здійснення ефективної двосто
ронньої комунікації (вчителі – учні), 
постійний зворотний зв’язок в умовах 
створення затишного й естетично 
привабливого мистецько-освітнього 
простору дає змогу орієнтувати шко
лярів на художню творчість, мотиву
вати на успіх, пробуджувати інтерес 
до пізнання мистецьких явищ, вико
ристовуючи інтернет-ресурси в са
мостійній пошуково-дослідній діяль
ності. 

Припускаємо, що пропонований 
нами підхід стимулюватиме до роз
гортання дискусії у колі колег – фахів
ців образотворчого мистецтва. Тому 
перспективними вважаємо розробку 
й апробацію на практиці новітніх тех
нологій навчання учнів різних вікових 
категорій образотворчого мистецтва, 
опрацювання таких форм роботи з су
часними учнями, які б максимально 
стимулювали пізнавати мистецтво й 
робити його частиною свого життя. 
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STUDENT ENGAGEMENT 
IN ARTS-BASED SCIENCE 
LEARNING

Пошук шляхів сприяння залученню учнів до навчання є одним із найважливіших 
наукових напрямків у сучасній освіті. Залучення трактується як високий рівень 
зацікавленості, виражений через поведінкові, когнітивні та емоційні категорії, 
або як сукупність елементів зосередженості, внутрішнього інтересу, інтерак-
тивності, мотивації та функціональності. Залученість до навчання може бути 
перевірена шляхом вивчення конкретного контексту та виміряна за допомогою 
різних інструментів. У цьому дослідженні методологія тематичних досліджень 
проєкту CASE цілеспрямовано застосовувалась у другому класі литовської шко-
ли протягом двох місяців, коли 24 учні вивчали основи наук через творчість. На-
прикінці періоду реалізації проєкту діти створили та виконали театралізовану 
історію, пов’язану з науковими проблемами. 
Основним методом збору даних у дослідженні був обраний photovoice, якісний ме-
тод, що застосовується для документування та відображення реальності, який 
допоміг почути голос дітей, побачити інтеграцію мистецтва та науки їхніми 
очима. Суть навчання основ наук, що базується на мистецтві, полягала в застосу-
ванні художніх навичок, процесів та досвіду в нехудожніх дисциплінах та сферах, 
коли різні художні жанри використовувались для того, щоб надати дітям краще 
розуміння поняття чи теми, залучити їх до спільної діяльності та активізувати 
їх у навчанні. 
Протягом усього проєкту діти зробили 79 фотографій тих моментів власної 
участі у проєкті, які вони вважали найбільш значущими; наприкінці проєкту вони 
відібрали та описали 15 фотографій, які найкраще показали, як проєкт був реалі-
зований. Результати дослідження продемонстрували, що наука, яка базується на 
мистецтві, посилила мотивацію учнів до навчання, допомогла їм здобути різно-
манітний досвід та збільшила залученість до навчання. Залученість студентів 
проявлялась у всіх трьох категоріях: поведінковому, емоційному та когнітивному. 
Більшість випадків залученості спостерігалось у роботі в парі чи групі та під час 
художньої практики.

Ключові слова: наука на основі мистецтв, залучення, метод photovoice.
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Educational and creative project “Together for 
the Beautiful”: Mastering of Fine Arts

The challenges of a global pandemic and 
transition of education to distance and blended 
learning formats, teaching community is searching 
new, alternative to traditional, forms and 
technologies of teaching school-age students. The 
issue of learning in the new conditions of art, in 
particular fine arts, due to the specifics of this art 
form and the peculiarities of conducting fine arts 
lessons is considered.  

The author notes a separate creative experience 
of teachers on the Internet, which is a practical 
component of teaching fine arts (video workshops, 
practical lessons on teaching various art techniques).

The author’s educational and creative project 
“Together for the Beautiful” for primary schoolchildren 
and adolescence as well as methods of its 
implementation is presented. It covers the author’s 
approach in mastering of fine arts by students in the 
online lessons. The purpose, features of the project and 
its organization are presented. The project contains: 
interpersonal communication between students 
and teachers with feedback; various types of artistic 
activity of students (perception, interpretation and 
evaluation of art works, mastery of artistic concepts, 
artistic and game activities, artistic and creative 
activities); individualization of education (multilevel 
tasks) with the prospect of mastering fine arts in 
depth; educational, self-educational, developmental 
and entertaining functions due to the possibility of 
multiple views of lessons recording on YouTube video 
hosting by students, by their parents and all together; 
educational and leisure task, which was provided by 
the developed content of lesson, with the possibility 
for  joint knowledge of art in organized family leisure.

The ways how to implement the project is 
described. The first cycle combines such lessons 
as: “The beauty of the ordinary spot” and “The art 
of graphics: his majesty’s silhouette”. Forms and 
methods how to work with students, taking into 
account different students’ ages capabilities are 
identified. The results of the project, conclusions 
on the developed idea and it implementation into 
practice are presented.

The author’s work will be useful in order to 
develop the latest forms of teaching fine arts in 
formal and non-formal education.

Key words: educational and creative project, 
“Together for the Beautiful”, online lessons, organization 
of fine arts education, schoolchildren, art of graphics, 
silhouette.
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