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АПЛІКАЦІЯ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В 

ШКОЛАХ ДЛЯ СЛІПИХ ДІТЕЙ 

У системі початкової освіти сліпих дітей образотворча діяльність має 

велике загальноосвітнє і виховне значення. Вона є одним із засобів 

всебічного і гармонійного розвитку учнів. Водночас образотворча діяльність 

має цілу низку специфічних потенціалів: вона розвиває спостережливість та 

уважність; розширює й уточнює уявлення про предмети та явища 

навколишньої дійсності; сприяє розвитку дрібної моторики рук; розвиває 

просторову орієнтацію; впливає на естетичний розвиток і виявляє творчі 

можливості учнів тощо. Навчання сліпих школярів різним видам 

образотворчої діяльності (ліпленню, аплікації, рельєфному малюванню) 

відкриває перспективи корекційної роботи з попередження і подолання 

вторинних відхилень, зокрема у пізнавальній діяльності. 

Зупинимось детальніше на аплікації, покажемо її значення для розвитку 

незрячих учнів та розкриємо її зміст на уроках з образотворчої діяльності. 

Апплікація (від лат. Applicatio – прикладання) – це спосіб отримання 

зображення, який полягає у накладанні, наклеюванні або нашиванні на 

основу різноманітних деталей з паперу, картону, тканини та інших 

матеріалів. Розвиток аплікації як особливого різновиду художньої творчості 

йшов від зображення елементів прикрашання на предметах одягу до втілення 

в самостійних творах мистецтва задуму автора, його опрацювання та 

вправляння у різних техніках. 

У зв'язку з цим вчителю важливо приділяти увагу авторській позиції 

учнів, тобто ставленню автора до власного твору, визнання себе як творця. У 

творчому процесі така позиція є необхідною, оскільки вона сприяє 

усвідомленню самоцінності власної роботи та підвищенню загальної 

самооцінки незрячих дітей. У готовому виробі авторська позиція 

проявляється в тому, що учень підписує свою роботу та дає їй назву 

(В.В.Брофман) [5].  



Апплікація сприяє розвитку дрібної моторики та вдосконаленню 

відповідних умінь у незрячих дітей. Робота з виконання апплікації сліпими 

учнями розв’язує одразу цілий ряд завдань: розвиток орієнтування у малому 

просторі, формування та розвиток активного дотикового сприймання, 

збагачення уявлення та підготовка дітей до передання об’ємних предметів у 

пласкому зображенні (Л.І. Солнцева). 

Стихійний розвиток уміння використовувати сенсорні еталони та 

наочне моделювання у дошкільному віці відбувається дуже нерівномірно та 

зі значними індивідуальними особливостями. У незрячих дошкільників у 

зв’язку із значним обмеженням (викривленням) сприймання візуальної 

інформації та відсутністю спеціального педагогічного керівництва (у 

багатьох випадках) спостерігається затримка сенсорно-перцептивного та 

когнітивного розвитку, складність опанування предметно-практичною 

діяльністю (Л. І. Солнцева, М.І. Зємцова) [3, 6]. Таким чином відбувається 

ускладнення і у процесі засвоєння знань, умінь і навичок сліпими учнями 

початкової школи.  

У дослідженнях Л.А. Венгера було з’ясовано, що уміння виділяти 

найбільш суттєві для вирішення завдання сторони дійсності та 

встановлювати між ними певні зв’язки формується в процесі оволодіння 

діями наочного моделювання, що являє собою специфічну форму 

опосередкування мисленевої діяльності дитини [2, 5]. Воно виступає як одна 

з загальних інтелектуальних здібностей, що має прояв під час розв’язання 

різноманітних задач. Джерелом формування дій наочного моделювання є 

моделюючий характер таких видів діяльності, як гра, малювання, 

конструювання та аплікація. 

Формування дій наочного моделювання включає в себе оволодіння 

діями заміщення, побудови моделі та її використання з метою вирішення 

пізнавальних задач, яке відбувається під час переходу від створення та 

використання матеріальних моделей до створення та використання 



функціонально еквівалентних їм модельних уявлень. Тобто, дитина стає 

здатна створювати в умі план майбутньої гри, малюнка, аплікації тощо. 

Найчастіше у якості матеріалу для художньої аплікації 

використовують спеціально підготовлену тканину, поліхромний або 

монохромний папір та картон, природний матеріал. Закріплюючим 

матеріалом служить клей або клейстер, від властивостей яких залежить 

зовнішній вигляд зображення: якість кольорової поверхні, міцність 

утримання деталей. З цією ж метою інколи доцільно використовувати 

пластилін. До устаткування для роботи в техніці аплікації відносять: 

ножиці, пензлі для клею, підставку для пензлів, баночку для клею, олівець, 

коробку для обрізків, серветки. Учні, які не мають залишків зору, або вони 

дуже незначні, наносять клей на деталі аплікації власними пальцями, а не 

пензлями. З метою безпеки учням пропонуються ножиці лише із 

заокругленими кінцями лез, зручного для них розміру. Серветок повинно 

бути дві - одна (волога) для обтирання рук від клею, інша (суха) для 

притискування зображення. 

На уроках рельєфного малювання вчитель може використовувати 

наступні варіанти організації роботи учнів: 

1) індивідуальна робота; 

2) робота парами: діти працюють на одному аркуші паперу, попередньо 

домовившись про те, що і де буде розташоване; 

3) групова робота (три-чотири учня): обирається ведучий, який за 

допомогою вчителя керує процесом; 

4) колективна робота на одному великому аркуші ватману. 

Кожна з цих форм роботи має певні особливості організації і потребує 

контролю з боку вчителя. 

Тифлопедагог повинен завчасно спланувати кожен урок, 

дотримуючись певної структури, яка дозволить у повній мірі проявити себе 

кожному учню. Пропонуємо наступний варіант загальної структури уроку 

образотворчого мистецтва: 



1. Актуалізація наявного досвіду дітей. Введення у художньо-творчий 

простір. 

2. Емоційне настроювання на виконання художньо-зображувальної 

задачі та формулювання теми. 

3. Самостійна робота школярів та індивідуальна допомога вчителя (за 

необхідності) кожному. 

4. Обговорення та аналіз з кожним учнем його роботи у формі діалогу. 

5. Підбиття підсумків, обговорення всіх виконаних робіт, оцінювання і   

схвалення кожного учня. 

На уроках образотворчого мистецтва, і зокрема під час вивчення 

техніки аплікації, вчитель повинен акцентувати свою увагу на певних 

аспектах. Розпочинаючи вивчення теми, тифлопедагогу необхідно 

забезпечити актуалізацію життєвого досвіду школярів, організувати 

обстеження натуральних предметів або їх муляжів. Окрім того необхідним є 

емоційне введення учнів у художньо-зображувальну задачу. З цією метою 

доцільним є використання короткої та емоційної розповіді, звернення до 

власного досвіду дітей, елементів гри, імітація характерних особливостей 

персонажа, прослуховування аудіо записів з відповідною музикою або 

звуками. 

Підбираючи об'єкти для обстеження та відтворення, матеріали для 

роботи, необхідно керуватися вимогами, що висуваються у зв'язку з 

порушеннями зору та супутніми захворюваннями дітей. 

Спілкування вчителя з кожним учнем повинно мати індивідуальний 

характер. Відсутність тиску з боку педагога є обов'язковою умовою. 

Необхідно домагатися того, щоб учні у своїй роботі менше спиралися на 

запропоновані зразки, а більше зверталися до власного досвіду та фантазії. 

Окремий акцент в процесі підготовки до уроку необхідно зробити на 

розвиткові мовлення. Специфіка організації та характеру уроків 

образотворчого мистецтва дозволяє розвивати та коригувати у учнів 

емоційне мовлення та його комунікативний компонент. Особливо цьому 



сприяє робота парами та в групах. Вчитель також повинен стежити за 

засвоєнням учнями специфічної лексики та всіляко спонукати до її 

використання. 

Великі можливості надає аплікація у корекції та розвиткові 

просторового орієнтування у малому просторі. Для цього необхідно звертати 

увагу учнів на взаєморозташування деталей та їх місце знаходження на 

аркуші. 

Важливо пам'ятати, що у процесі роботи учні допускаються помилок - 

це природне і закономірне явище. Вказуючи та виправляючи їх вчителю 

потрібно бути дуже тактовним. В іншому випадку - страх зробити помилку в 

подальшому обмежуватиме прояви творчості у школярів. Заохочувати дітей 

необхідно не тільки за кожне досягнення, але і за кожне намагання, старанне 

ставлення до роботи. 

Аналіз та оцінювання кожної виконаної роботи повинні відбуватися у 

формі діалогу. Необхідно запитати у учня, чим він керувався, обираючи 

колір, форму чи місце розташування деталей аплікації, дізнатися його 

ставлення до об'єкта та власної роботи, дати їй назву. Виставляючи оцінку, 

вчитель повинен пояснити, чому робота заслуговує саме на цю оцінку, а не 

іншу. 

Робота над аплікацією виконується у певній послідовності, якої 

необхідно дотримуватися. Будь-яка аплікація розпочинається з вибору 

сюжету, за яким слідує створення ескізу, підбір паперу (чи іншого 

матеріалу), вирізування деталей зображення, розкладання їх на фоні, 

наклеювання і висушування [4]. Враховуючи специфіку діяльності незрячих 

дітей, особливо на початкових етапах навчання, деякі елементи технології 

роботи над аплікацією вчитель виконує сам в процесі підготовки до уроку, а 

деякі - мають спрощений вигляд. 

Теми та сюжети для аплікації в школі для дітей з вадами зору повинні 

відповідати навчальній програмі. Матеріал для аплікації береться відусюди: з 

життєвого досвіду дітей, екскурсій, прогулянок тощо. Джерелом для 



декоративної аплікації є вироби декоративно-прикладного мистецтва: посуд, 

меблі, іграшки та інше. Багатий матеріал також дають твори художньої 

літератури та фольклор, до яких створюються ілюстрації. 

Нескладні аплікації виконуються без ескізу. Для аплікацій зі складним 

сюжетом виконується ескіз, який за розмірами відповідає майбутньому 

виробу. Особлива увага приділяється  загальній композиції. 

Для того, щоб готова аплікація довго зберігала свій вигляд, а папір під 

впливом клею не стягувався, одразу після наклеювання роботу потрібно 

просушити, поклавши її під вантаж. З цією метою зазвичай використовують 

декілька книг, попередньо витерши з виробу залишки клею. 

Розпочинати навчання сліпих дітей аплікації краще з роботи з 

мозаїкою. Це дозволить їм вправлятися у розвитку орієнтування у малому 

просторі та тонкій диференціації рухів пальців рук. 

Методика навчання сліпих дітей роботі з мозаїкою була описана 

Л.І.Солнцевою [3]. Якщо учні не знайомі з мозаїкою, то розпочинати 

потрібно з навчання простого вставлення ніжки грибоподібної мозаїки у 

відповідне вічко набірного полотна. При цьому права рука дитини тримає та 

маніпулює мозаїкою, а ліва – відшукує потрібне вічко. В цьому випадку 

функціональні дії рук незрячого учня схожі на ті, які вони виконують під час 

писання брайлівським шрифтом: ліва рука направляє праву, указуючи їй 

місце наколювання. 

Після того, як учні оволодіють цим умінням, вчитель пропонує їм 

складніші завдання, що потребує більш високої техніки розвитку рухів. 

Спочатку діти викладають різноманітні рамочки, орієнтуючись на край 

набірної дошки, потім переходять до викладання різноманітних візерунків 

(від простих до більш складних) та зображень предметів. Перевірити 

результати своєї роботи учні можуть, обмацуючи викладені фігури та 

порівнюючи їх з рельєфними малюнками. 



Після оволодіння технікою грибоподібної мозаїки школярі 

ознайомлюються з кульковою мозаїкою. Вона вимагає більш тонкої 

координації рухів, точного вкладання кульки у вічко, вказане лівою рукою. 

Учні повинні навчитися легко тримати кульку у пальцях, не втискувати 

її з усієї сили у вічко, а вільно відпускати, щоб кулька легко падала на 

набірну дошку. З цієї метою вчитель спочатку вчить дітей легко брати і 

відпускати кульку пальцями, а потім вже переносить це уміння в роботу з 

набірною дошкою. 

В процесі роботи з мозаїкою школярі використовують залишковий зір. 

Саме тому необхідно віддавати перевагу наборам, які пофарбовані в яскраві 

кольори. 

В процесі навчання незрячих молодших учнів аплікації збагачуються їх 

уявлення щодо можливості передання об'ємних предметів шляхом плаского 

зображення. Це є підготовчою роботою до сприймання рельєфних малюнків. 

Л.І. Солнцева [3] рекомендує розпочинати навчання безпосередньо 

техніці аплікації не з предметних зображень, а з орнаментів. Учні до цього 

моменту повинні знати основні геометричні форми. Вони вчаться чергувати 

у певній послідовності геометричні фігури, орієнтуючись на зразок. 

Розпочинаючи з викладання деталей по горизонталі, школярі переходять до 

виконання орнаментів з різноманітним просторовим розташуванням 

елементів, використовуючи все більше деталей. 

Учням, у яких відсутній досвід роботи з клеєм, важко одразу навчатися 

операціям наклеювання і правильно розташовувати елементи аплікації. Тому 

доцільним є використання пластиліну, який буде скріплювати деталі і аркуш. 

Роботу з клеєм варто розпочинати з наклеювання на аркуш паперу 

листя дерев, яке учні можуть самі зібрати на прогулянці. Шершавість листя 

та гладкість паперу створюють контраст. Школярі обводять пальцем по 

контуру листя та порівнюють його з листям, вирізаним з паперу, яке роздає 

вчитель. З однакових листочків можна зробити візерунки. 



Обираючи матеріал, з якого будуть виготовлені деталі аплікації, 

вчитель повинен враховувати наявність у учнів залишкового зору і обирати 

яскраві кольори. Необхідно враховувати і сполучення кольорів при їх 

комбінації, віддаючи перевагу контрастним. Якщо є можливість, краще 

також обирати матеріал з різною фактурою, це особливо важливо для 

школярів, у яких відсутні залишки зору або вони дуже незначні. 

Складні аплікації з декількох частин потребують від вчителя чіткого 

роз’яснення і особливої уваги до взаємного розташування елементів. 

Подолати труднощі у просторовому орієнтуванні у даному випадку 

допомагає пояснення та демонстрація на натуральних об’єктах чи муляжах. 

Предметна аплікація на початковому етапі навчання носить 

схематичний характер. Зображення предмета складається з окремих 

геометричних фігур. Для того, щоб створити певне схематичне зображення, 

необхідно знайти спільне між окремими деталями об’єкта та плоскими 

геометричними фігурами, подумки спростити форму предмета або його 

деталей. 

Рекомендується пропонувати незрячим учням зображувати об’єкт 

спочатку шляхом ліплення, потім аплікації, а потім вже - рельєфного 

малювання. Таким чином здійснюється поступовий перехід від 

трьохвимірного зображення до двовимірного. Перехідним етапом від 

ліплення до аплікації є барельєфні зображення з пластиліну чи інших 

пластичних матеріалів. Перед відтворенням предмету, учень повинен 

детально його обстежити. 

Л.І. Солнцева пропонує перед переходом до предметної аплікації 

провести пропедевтичну роботу. З цією метою доцільно застосовувати 

наочний посібник, який являє собою коробку з прорізаними  у кришці 

контурами предметів. Коробку необхідно підбирати такої висоти, щоб 

вставлений предмет трохи виступав над її поверхнею. Пропонуючи 

школярам обстежити предмет, вставити його в прорізаний контур, і ще раз 

обстежити виступаючи частину та порівняти її з аплікаційним зображенням і 



рельєфним малюнком, вчитель поступово підводить дітей до розуміння 

плаского зображення [6]. 

В процесі обстеження та відтворення різноманітних об’єктів вчитель 

повинен звертати увагу дітей на характерне, образне, виразне. Необхідно 

підкреслювати у кожному зображенні типове та індивідуальне. Характер 

образотворчої діяльності вимагає, щоб її продукти можна було віднести до 

певної класифікаційної групи, але водночас, щоб вони мали індивідуальність 

та виразність. 

Доцільно розвивати взаємодопомогу учнів на уроках рельєфного 

малювання. Розсаджуючи дітей, розподіляючи їх на пари та групи, вчитель 

повинен враховувати наявність чи відсутність залишкового зору, рівень 

розвитку уявлень, дрібної моторики та образотворчої діяльності. Сильніші 

учні можуть допомагати слабшим порадою чи демонстрацією у процесі 

спільної діяльності. В процесі індивідуальної роботи вчитель повинен замість 

прямих вказівок якомога частіше використовувати поради, побажання, 

задавати непрямі питання, які стимулюють прояви самостійності у сліпих 

учнів. 

Після виконання дитячі роботи не варто одразу ховати, необхідно дати 

всім учням можливість їх обстежити, обмінятися враженнями. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена методика преподавания аппликации на уроках 

изобразительного искусства в школах для слепых детей. Описана 

организация работы учеников на уроках. Раскрыта последовательность 

обучения приемам и видам аппликации незрячих детей. Особый акцент 

сделан на развитии творческого потенциала. 

 

Summary 

The methods of teaching of appliqué on the lessons of fine art in schools for 

blind children are considered in the article. Organization of work of pupils on the 

lessons is described. The sequence of teaching receptions and types of appliqué of 

blind children is exposed. The special accent is done on development of creative 

potential. 
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ученики, творческое развитие, коррекция.  

 

Keywords: fine art, appliqué, blind pupils, creative development, correction. 



Відомості про автора: 

Довгопола Катерина Станіславівна 

Молодший науковий співробітник 

Лабораторії тифлопедагогіки 

Інституту спеціальної педагогіки 

м. Київ, вул. М. Берлінського, 9, кім. 304. 

тел. 440-42-92 

моб. тел. 8(093)573-69-44 


