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ВСТУП 

 

Конвенція ООН про права дитини як документ міжнародного рівня 

висуває вимоги до кожної держави щодо приведення національного 

законодавства у відповідність з її положеннями. Наша держава  робить свої 

прогресивні кроки в цьому напрямку, орієнтуючи школу на доступність, 

варіативність, індивідуалізацію освітніх послуг, що максимально забезпечує 

інтереси особистості, яка розвивається. За останні роки набуває інтенсивного 

розвитку державна підтримка дітей з особливими потребами. Спеціальна 

школа для цієї категорії дітей - є не тільки стабільним, але й соціально 

захищеним джерелом життєдайного досвіду. 

Однією із форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є 

нова, але визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка 

забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому 

закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього 

умов. 

Образотворча діяльність перебуває в тісній взаємодії із загальним 

розвитком дитини, оскільки в процесі зображення бере участь не якась 

окрема функція, а особистість у цілому. 

Аналіз педагогічних досліджень свідчить, що психолого-педагогічна 

наука приділяє велику увагу питанням соціального виховання, розвитку і 

корекції особистості дітей з  особливими освітніми потребами з метою 

забезпечення їх оптимальної інтеграції в сучасні умови, проте особливої 

уваги потребує питання щодо створення педагогічних умов для 

образотворчої діяльності цієї категорії учнів. 

Методологічну та теоретичну основу магістерського дослідження 

становили: концептуальні положення філософської, психологічної, 

педагогічної та соціально-педагогічної думки про роль знань у процесі 

наукового та мистецького освоєння дійсності (Ж. Піаже, О. Лосєв, А. Лурія); 

принципи системно-структурного підходу до пізнання педагогічних, 

соціально-педагогічних та мистецьких явищ (В. Сухомлинський, І. Зязюн, 
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В. Кремень); психологічні теорії розвитку особистості (Л. Виготський, 

О. Леонтьєв,  С. Рубинштейн); концепції змісту освіти (В. Ледньов, І. Лернер,  

М. Скаткін); теорія поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, 

Д. Ельконін); особливості розвитку дитини з порушеннями розумової сфери 

розглядається з позиції нерозривного зв’язку інтелекту та особистості у 

цілому (І. Бех, Ю. Бабанський, Л. Вавіна, В. Бондар, А. Колупаєва,  

В. Синьов, В. Тарасун, В. Турчинська, Т. Сак, О. Хохліна); вивчали 

мистецтво, як фактор формування особистості зокрема образотворче 

(В. Бехтєрєв, С. Лєвітін, А. Лурія, С. Коновець, І. Гончаров, І. Кон, 

М. Ліфшиць, Н. Миропольська, Б. Неменський, Б. Юсов, О. Рудницька); 

проаналізовано досвід впливу мистецтва на особистість (Н. Лавриченко, 

М. Лещенко, О. Федій); ідеї використання образотворчого мистецтва як 

основи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами (Е. 

Ігнат’єв, З Ленів, В. Мухіна, Н.  Сакуліна,  I. Грошенков, І. Дмитрієва, Т. 

Ілляшенко ). 

У світлі викладеного вище, постає актуальність теми магістерського 

дослідження – «Шляхи та напрямки організації образотворчої діяльності 

дітей з особливими освітніми потребами». 

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально  

перевірити педагогічні умови органзації образотворчої діяльності дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Як наукове припущення, було висунуто гіпотезу про те, що 

образотворча діяльність дітей з особливими освітніми потребами  буде 

ефективною за таких педагогічних умов: підтримки інтересу учнів до 

образотворчого мистецтва шляхом використання різноманітних художніх 

технік, що позитивно впливають на психоемоційний стан дітей, та 

проведення системи спеціальних завдань з метою вдосконалення 

образотворчих навичок школярів. 

Гіпотеза дослідження зумовила необхідність розв’язання наступних 

завдань:  
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- дослідити сучасні тенденції розвитку освіти дітей з особливими 

освітніми потребами; 

- визначити місце образотворчого мистецтва у системі навчання та 

виховання дітей з особливими освітніми потребами; 

- висвітлити особливості образотворчої діяльності дітей з особливими 

освітніми потребами; 

- проаналізувати зміст образотворчої  діяльності дітей з особливими 

освітніми потребами;  

- виявити педагогічні умови організації образотворчої діяльності дітей з 

особливими освітніми потребами; 

- описати хід та результати експериментальної роботи з впровадження 

педагогічних умов організації образотворчої діяльності дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Об’єкт - процес навчання образотворчого мистецтва дітей з 

особливими освітніми потребами у спеціальних школах. 

Предмет – педагогічні умови організації образотворчої діяльності 

дітей з особливими  освітніми потребами. 

Експериментальна основа дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Криворізької спеціальної  «Сузір’я» протягом 

2020-2021 навчального року. Дослідженням було охоплено учнів 1-2 класів.  



 6 

ВИСНОВКИ 

 

Зростаючий інтерес педагогічної громади  до освітніх проблем дітей з 

особливими потребами створив умови для покращення рівня освіти, 

доступність, варіативність, індивідуалізацію освітніх послуг цієї категорії 

дітей. Аналіз літературних джерел засвідчив, що проблема навчання дітей з 

особливими потребами має складний генезис у вітчизняній педагогічній 

думці і практиці, поєднує в собі матеріальні і духовні надбання нації, є 

результатом проходження цивілізацією шляху від ненависті й агресії до осіб 

з відхиленнями в розвитку, спочатку до терпимого й співчутливого 

відношення до них, а потім і до ідей рівності й інтеграції, подальший  

розвиток якого буде й надалі залежати від політичних установок, ціннісних 

орієнтацій, економічних можливостей держави й культурних норм 

суспільства. 

Аналізуючи педагогічну, психологічну та методичну літературу, 

можемо зазначити, що  за умови підтримки інтересу учнів до образотворчого 

мистецтва шляхом використання різноманітних художніх технік, що 

позитивно впливають на  психоемоційний стан дітей, та проведення системи 

спеціальних завдань з метою вдосконалення образотворчих навичок 

школярів, можна досягти позитивного результату  як в ефективності 

навчання  образотворчому мистецтву дітей з особливими потребами так і в 

загальному розвитку та інтеграції їх в суспільство. 

Визначення особливостей образотворчої діяльності дітей з особливими 

потребами ґрунтувалося на новій складовій процесу навчання 

образотворчому мистецтву цієї категорії школярів, на впровадженні, 

методики організації занять з використання різноманітних художніх технік та 

системи спеціальних завдань з метою вдосконалення образотворчих навичок 

учнів, що має велике значення для їй подальшого розвитку та навчанні. 

Методика організації занять з використання різноманітних художніх 

технік та системи спеціальних завдань з метою вдосконалення образотворчих 
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навичок учнів має потужній педагогічний потенціал, сприяє кращому 

формуванню дітей з особливими потребами, як особистостей, дає можливість 

для розвитку і самореалізації у творчості,сприяє соціалізації та інтеграції в 

суспільство. 

З’ясовано, що ефективності застосування методики організації занять з 

використання різноманітних художніх технік та системи спеціальних завдань 

з метою вдосконалення образотворчих навичок учнів, сприяє дотримання 

таких умов: підтримка інтересу до образотворчого мистецтва та створення 

сприятливої  психологічної атмосфери на заняттях. 

В ході дослідно-експериментальної роботи обґрунтовано та перевірено 

методику організації занять з використання різноманітних художніх технік та 

системи спеціальних завдань з метою вдосконалення образотворчих навичок 

учнів.  

Експериментальна перевірка ефективності методики організації занять 

з використання різноманітних художніх  на уроках образотворчого мистецтва 

у спеціальній школі підтвердила сформульовану гіпотезу про те, що якість 

процесу  навчання образотворчому мистецтву дітей з особливими потребами 

та кращого осолодіння ними образотворчими навичками сприятиме 

застосування створення спеціальних умов  організації  образотворчої 

діяльності, а саме:  використання нетрадиційних художніх технік для 

підтримки інтересу з метою заохочення дітей до образотворчої діяльності та 

позитивного впливу на їх психоемоційний стан та проведення системи 

спеціальних завдань з метою вдосконалення образотворчих навичок. 

Здійснене наукове дослідження дозволило сформулювати такі 

рекомендації: 

- включити  розроблену методику організації образотворчої діяльності 

дітей з особливими освітніми потребами до системи навчання цієї категорії 

дітей; 
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- доповнити курси навчальної дисципліни «Методика викладання 

образотворчої діяльності» компонентом методики організації образотворчої 

діяльності дітей з особливими потребами; 

- запропонувати вчителям образотворчого мистецтва застосовувати 

методичні рекомендації щодо використання методики організації 

образотворчої діяльності дітей з особливими потребами у педагогічній та 

творчій діяльності. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів поставленої 

проблеми. Навчання образотворчого мистецтва дітей з особливими освітніми  

потребами ставить  ще багато питань по створенню методичної бази,  

розробки посібників, наочності  спеціально для цієї категорії дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


