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І.В. ГУРСЬКИЙ, Д.В. СИНГАЇВСЬКИЙ 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» НА ОСНОВІ 

ТРАДИЦІЙ РІДНОГО КРАЮ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

На сучасному етапі розвитку української культури та 

сучасних інформаційних технологій у вихованні дітей, 

актуальним є виховання в народних традиціях. Народне 

(декоративно-ужиткове) мистецтво нерозривно пов'язане з 

життям і побутом людства. Краса здавна вважалася могутнім 

засобом морального вдосконалення особистості. Головне 

завдання естетичної культури полягає в тому, щоб засобами 

мистецтва прищепити людині високі норми і принципи моралі, 

прагнення до творчої діяльності, яка є засобом реалізації 

духовних потреб особистості. Розвиваючи культуру почуттів, 

поведінки, особистих інтересів, творчу працю, активну 

громадську діяльність, можна формувати всебічно-досконалу і 

розвинену людину. Для розв'язання цього завдання важливе 

значення має декоративно-ужиткове мистецтво. [4] 

Над проблемою формування естетичної культури в учнів 

загальноосвітніх шкіл та її складових працювали чимало 
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науковців та педагогів, серед яких: Т. Аболина, А. Балхут, 

В. Григоренко, І. Данькова, О. Долинна, Н. Коваленко, О. Коваль, 

Д. Кучерюк, Н. Лайзеров, Т. Наговіцина, В. Нікіфоров, І. Савчук, 

О. Смірнова, Е. Федотовская, Т. Шпікалова та інші, які в основу 

змісту естетичної культури вкладали історико-культурну народну 

спадщину. В кінці ХХ ст. академіком АПН України 

Д. Тхоржевським започатковано наукову школу з проблеми 

національного виховання учнів загальноосвітніх закладів 

навчання. Окремі педагогічні аспекти формування в учнів 

естетичних цінностей засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва були розглянуті в дослідженнях Б. Тимківа, 

О. Лихолата, Л. Оршанського, В. Рака, Л. Савки, С. Чебаненка, 

С. Павх, М. Бойчука. 

На думку І.В. Данькової [3] ефективність формування 

естетичної культури учнів може забезпечити не випадковий, 

епізодичний вплив на школярів, а система естетичної культури, 

одним з завдань якої є розвиток естетичних смаків. Тому, з 

метою підвищення ефективності процесу формування 

естетичної культури учнів, вчителю рекомендується звернути 

увагу на вирішення таких завдань в навчально-виховному 

процесі: збагачення рівня загальної культури учнів; формування 

естетичного ідеалу; знайомлення учнів з критеріями краси, які 

існують в суспільстві; розвиток естетичних почуттів, духовно-

естетичних потреб учнів; розвиток вмінь сприймати і оцінювати 

красу; розвивати бажання створювати красу власними руками. 

Естетичне виховання – це один з напрямків педагогіки, 

головною метою якого навчити людину розуміти і цінувати 

прекрасне. В залежності від віку дитини можуть бути 

використані різні методи естетичного розвитку особистості. [6] 

Головна мета естетичної культури полягає в тому, щоб 

сформувати в людині естетичну культуру, яка включає наступні 

компоненти: сприйняття – це здатність бачити прекрасне в будь-

якому його прояві: в природі, мистецтві, міжособистісних 

відносинах; почуття – емоційна оцінка прекрасного; потреби – 

бажання і необхідність отримувати естетичні переживання 

шляхом споглядання, аналізу та створення прекрасного; смаки – 
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вміння оцінювати і аналізувати прояви навколишнього світу з 

точки зору відповідності його естетичним ідеалам; ідеали – 

особистісні уявлення про прекрасне в природі, людині, 

мистецтві. [8] 

Завданнями естетичної культури є: формування гармонійної 

особистості; розвиток в людині здатності бачити і цінувати 

прекрасне; закладка ідеалів прекрасного і вироблення естетичних 

смаків; спонукання до розвитку творчих здібностей. [8] 

Засобами залучення до прекрасного є: образотворче 

мистецтво (живопис, скульптура); декоративно-ужиткове 

мистецтво (розпис, різьблення, карбування, вишивка і т. ін.) 

драматургія (театр); архітектура; література; телебачення, ЗМІ; 

музика різних жанрів; природа. [8] 

До методів естетичної культури належать: особистий 

приклад; бесіди; шкільні уроки і заняття в гуртках, студіях; 

екскурсії; відвідування театру, виставок, музеїв, фестивалів; 

ранки і вечори в школі та ДНЗ. [8] 

У процесі естетичної культури важливо навчити учнів 

розуміти й сприймати красу. Спостерігаючи прекрасне, людина 

не може бути байдужою, вона переживає, відчуваючи любов або 

ненависть до спостережуваного. Тому важливо, щоб діти вміли 

розрізняти справді красиве і потворне. 

Під час естетичного сприймання виникають певні емоції, 

тому виховання має створювати сприятливі для формування 

емоційної сфери учнів умови, адже багатство емоційної сфери 

людини свідчить про її духовне багатство. Не менш важливе 

формування їх здатності повноцінного сприймання творів 

мистецтва. Для цього учням необхідна елементарна теоретична 

підготовка. Це має особливе значення при використанні в 

естетичному вихованні засобами музики, образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва [2, с.83]. 

Естетична культура – це здатність відчувати, переживати і 

перетворювати природу, суспільне життя і самого себе за 

законами краси, відкривати шляхи до найповнішого 

гармонійного розкриття всієї сутності людини [6, с.89]. 
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Одним із провідних компонентів естетичної культури є 

естетичний смак. У формуванні естетичної культури велику 

роль відіграють здібності, уявлення (репродуктивне і творче), 

здатність мислити, усвідомлювати свій і чужий досвід. Таким 

чином, провідною властивістю в оціночних здібностях є образне 

мислення, оперування образами сприймання та естетичними 

уявленнями, зразками. Результат оціночного процесу 

відображається в естетичних почуттях і судженнях. Емоційна 

оцінка може стимулювати людину до активної діяльності: 

зберегти, передати іншим те, від чого вона отримала естетичну 

насолоду, змінити те, що не задовольняє. Зрозуміло, що 

естетична діяльність не може існувати окремо від інших видів 

діяльності. 

За структурою Т.В. Наговіцини [5] та змісту навчальної 

програми з предмету «Технології 10-11 класи» (рівень стандарту) 

ми виділили компоненти естетичної культури, які формуються у 

процесі організації перетворювальної діяльності школярів, а 

саме: знання, уміння, естетичні цінності. 

З’ясовано, що під мультимедійною технологією (за 

І.Ю. Шахіною та К.П. Гриньчак [9, с. 29]) розуміють технологію, 

яка окреслює порядок розробки, функціонування та 

застосування засобів обробки інформації. Говорячи про різні 

аспекти використання мультимедійних технологій в освіті, 

автори обмежуються розглядом питань використання технічного 

засобу навчання або комп’ютерноорієнтованого засобу навчання 

«нового» покоління, якому притаманні характерні ознаки: 

можливість об’єднання інформації, представленої в різних 

формах (текст, звук, графіка, відео, анімація) та інтерактивний 

режим роботи з інформацією [1]. 

Проаналізувавши програму з предмету «Технології 10-11 

класи» (рівень стандарту) розробили систему мультимедійних 

засобів для формування естетичної культури базуючись на 

вивченні технології оздоблення виробів з деревини різьбленням 

у 10-му класі, яка складається з таких підрозділів: тема уроку, 

дидактичні завдання що до розвитку естетичної культури, 

компоненти естетичної культури, мультимедійні засоби. 
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Отже, використання мультимедійних технологій на 

заняттях з технології дасть можливість учителю формувати 

відповідні сприйняття, почуття, потреби, смаки та ідеали що до 

традиційної естетичної культури рідного краю. 

Застосовуючи комп'ютерні технології з використанням 

оригінального оформлення та дизайну учні краще й швидше 

сприйматимуть навчальний матеріал, елементами якого є 

ознайомлення із тематичними світлинами, анімаціями, 

ілюстраціями декоративних виробів рідного краю, 

відеофрагментами про діяльність відомих майстрів та технології 

виконання декоративно-ужиткових виробів, а також 

застосування текстових пояснень, тестів, схем виконання етапів 

проектної діяльності у режимі відео. 

Впровадження мультимедійних та дистанційних 

технологій у практику вчителів технології допоможе поєднати 

дидактичні функції комп'ютера й традиційні прийоми і засоби 

навчання, збагатить і поповнить навчально-виховний процес 

старшої школи новими формами роботи, що сприятиме більш 

ефективному засвоєнню навчального матеріалу, звичаїв, 

традицій та технологій українського народу. 
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Д.В. КОЗЮБЧИК, Н.В. СИМОНОВИЧ 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВНОСТІ 

ТА ПІДПРИЄМЛИВОСТІ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ 
 

Зорієнтованість системи освіти на накопичення системи 

знань та їх засвоєння, яку використовували протягом останніх 

десятиліть, в умовах реформування освітнього процесу 

сьогодення перестає бути актуальною. Це відбувається у зв’язку 
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