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ABSTRACT: A basic problem accompanying the educational process in Visual Arts is 
undoubtedly connected to inciting the child’s personality to fine arts performance. The 
Methods of Teaching Visual Arts are aimed at solving that problem.
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Изобразителното изкуство посредством многообразието на изразните 
си средства и форми на изява е носител на послания и ценности, които са 
доказано незаменимо средство за духовно развитие и активизиране на емо-
ционално-естетическото отношение на личността към заобикалящата реал-
ност. Естетическите и възпитателни функции на изобразителното изкуство 
имат дълбоки педагогически традиции, както в световен, така и в национален 
мащаб, което е основателна причина в образователните системи изобрази-
телно-творческа активност на детската личност да стартира още от най-ран-
на възраст. Интензивните процеси, характеризиращи развитието на детето 
от предучилищна и начална възраст, предполагат методически обосновано 
и системно активиране на визуални мисловни операции, на зрително-прос-
транствените и естетическите възприятия чрез възможностите на различни 
изобразителни дейности (рисуване, моделиране, художествено конструира-
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не, апликиране и др.). По този начин се формират практически изобразител-
ни умения и първоначални естетически отношения, които са своеобразна ос-
нова за разгръщането им в следващите етапи на училищните степени.

Дисциплината „Изобразително изкуство“ в началното училище съ-
действа за засилено развитие на зрително-възприемателните и изобразител-
но-творчески способности на детето. Повишава се капацитетът на визуалния 
запас от знания и представи, чрез естетическо възприемане на обекти от 
действителността, с подчертано желание се прилагат разнообразни начини 
за изграждане на натуралистични и фантазни образи и обекти със съответни 
изобразителни материали и техники. Учениците, усвоили определен капаци-
тет от знания и опит, при общуване с произведенията на изобразителните и 
останалите видове изкуства формират индивидуални естетически становища 
и първоначални критерии за оценка и подбор.

Основните цели и задачи на учебно-възпитателния процес по изобра-
зително изкуство в предучилищното и началното образование са насочени 
към формиране основите и изграждането на емоционално-естетическа от-
зивчивост, разгръщане на интелектуалния потенциал и изобразително-твор-
ческата активност на детската личност.

Дидактическите основи на учебно-възпитателния процес се основа-
ват на принципите на хуманизма, на общочовешките и национални ценнос-
ти. Те са съгласувани с необходимостта от създаване на условия за социална 
адаптация на подрастващите в измеренията на социо-културната реалност 
на заобикалящата ни действителност. Съобразени са с богатството на тради-
циите и настоящите постижения на пластичните изкуства, с приоритетните 
възможности за естетико-художествени въздействия на съвременните изяви 
на утвърждаващите се информационно-комуникативни средства.

Естетическото възприемане (съзерцание) в детската възраст стимули-
ра процесите, свързани с изграждане и формиране на индивидуалното ес-
тетическо отношение към заобикалящата действителност и произведенията 
на изобразителните и другите изкуства. С подчертаната си естетико-емоцио-
нална природа обучението чрез изобразителното изкуство е тясно обвърза-
но с познавателните процеси, предварително и пряко влияе на рационалното 
познание. Художествено-образователният процес се отличава с приоритетно 
участие на два основни вида дейности – емоционално съзерцание на есте-
тически и художествени ценности и практическа изобразително-творческа 
дейност. Изобразителната дейност освен че е важен фактор за изграждане 
на практически изобразителни умения, посредством репродуктивни дейнос-
ти и продуктивни творчески изяви спомага за формирането на естетически 
преценки, увеличава капацитета на детския интелект и активизира междули-
чностно общуване. Учебните и творческите изобразителни процеси са вза-
имнообвързани, защото една от крайните им цели е формиране на творческа 
активност, въпреки наличието на определени, но естествени различия в хода 
на протичането им. Освен това е необходимо да се подчертае, че целта и зада-
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чите на обучението и възпитанието чрез изобразително изкуство не си поста-
вят за приоритет изграждането на специализирани (професионални) умения 
и качества за практическа творческа изобразителна дейност. Те са насочени 
преди всичко към формиране основите на естетическата култура, позволява-
ща на детската личност да развие емоционално-естетическо отношение към 
красотата и хармонията на обектите и явленията от заобикалящият ни свят.

Един от основните проблеми, съпътстващ учебно-възпитателния про-
цес в отделните степени на образованието, е свързан безспорно с активизи-
рането на детската личност към изобразително-творческата изява. Към раз-
решаването на този проблем са насочени голяма част от заложените цели и 
задачи в Учебните програми за съответните класове. Независимо от тяхното 
постепенно усъвършенстване в учебните програми основен фактор за оп-
тималното и ефективно провеждане на учебния процес си остава водещата 
роля на учителя. Приобщаването на детската личност към света на изкуство-
то, стимулирането на естетическо съзерцание и практическа изобразителна 
дейност може да се реализира както с професионалната ерудиция, така и с 
проявената творческа активност в работата на педагога по изобразително из-
куство.

Дисциплините Методика на обучението по изобразителни дейности 
(МОИД) и Методика на обучението по изобразително изкуство (МОИИ) си 
поставят за водеща цел разрешаване на оптимална част от проблемите, съ-
ответно в предучилищното и началното образование, съобразно възрасто-
вите и индивидуални възможности за изобразително-творческа дейност на 
детската личност. Техният обхват е съобразен със сега действащите Учебни 
програми, одобрени от Министерството на образоването инауката, съответ-
но за предучилищна възраст и за началното училище. В съдържателен аспект 
двете дисциплини се различават по отношение на специфичните особености 
на възрастовите характеристики и програмното си съдържание. Характерно 
за учебно–възпитателния процес в хода на обучението е, че за разлика от ос-
таналите предмети, понятийният апарат не се изчерпва в определен клас, а се 
увеличава и разгръща постепенно и спираловидно. Обхвата на дисциплината 
Методика на обучението по изобразително изкуство, като съдържание, пред-
полага открояване на следните основни проблеми и задачи: 

1.  Да се изгради система от знания за същността, целта и задачите на 
обучение и възпитание чрез изобразително изкуство в исторически 
и съвременен аспект.

2.  Да се проучат и анализират основните теории за произхода, периодиза-
цията и възрастовите особености на детската изобразителна дейност.

3.  Да се овладеят многообразните и специфични за изобразителните 
изкуства методи и подходи на учебно-възпитателната дейност, както 
и характерните и нестандартните форми на изобразителна дейност.

4.  Овладяване на основните изисквания в планирането, организацията 
и провеждането на учебно-възпитателният процес.

Към въпроса за ефективността на обучението на студентите чрез дисциплината ...
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5.  Запознаване и практическо приложение на съвременните програмни 

насоки по дисциплината „Изобразително изкуство“. Провокиране на 
изяви, свързани с творческия и нетрадиционен подход при изработ-
ване на план-конспект и план-сценарий на уроци (педагогически си-
туации по изобразително изкуство).

6.  Изграждане на теоретични знания за основите на изобразителните и 
останалите изкуства, познаване на характерните особености и прак-
тическо владеене на изобразителните изразни средства, използвани-
те материали и съответни техники.

7.  Да се проучат и прилагат видовете диагностични процедури, свърза-
ни с практическата изобразителна дейност.

8.  Аргументирано използване на критериите и показателите за прецен-
ка на резултатите от детската изобразителна дейност.

9.  Чрез провеждане на хоспитиране и текуща педагогическа практика в 
училище да се осъществи в реални условия връзката между теорията 
и учебно-възпитателния процес.

10. Активиране на прояви, провокиращи алтернативни решения и 
творчески интерпретации, при реализиране на учебното съдържа-
ние в хода на уроците по изобразително изкуство.

Посоченото съдържание и съответните проблемни задачи са тясно об-
вързани с предварително усвояване на определени количества знания от об-
ластта на теорията на изкуството. Доминиращи са усилията за получаване на 
познания за: 

• същността на основните видове изкуства; 
• теоретични основи за видовете и особеностите на изобразителните 

изкуства –жанровото разнообразие, изразните средства, материали-
те и съответните техники и др.; 

• основни познания от областта на историята на изкуствата; 
•  съвременни средства и системи за визуална информация и др.
Освен в областта на теорията на изкуствата проблематиката на методи-

ката обхваща фундаментални въпроси от областите на педагогиката, психо-
логията философията, историята на изкуствата, етиката, естетиката и други 
науки. Това определя нейния подчертан мултидисциплинарен характер. Изу-
чаването и аргументираното отношение към проблемите на предучилищно-
то и началното обучение чрез изобразително изкуство ще засили безспорно 
образователния минимум, който е необходим за методическата подготовка и 
професионалната реализация на художника-педагог.
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