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ВАЖЛИВІСТЬ ВИХОВАННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ В 

ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

 
В статті розглядається важливість виховання просторового мислення в дітей та підлітків. Воно допомагає 

орієнтуватися на місцевості по мапі, оцінити віддаленість об'єктів, розуміти взаємозв’язок між об’єктами і, як 

наслідок, легше ними оперувати. Автори проаналізували досвід формування просторового мислення на уроках 

скульптури та композиції. Показали, що воно потрібне не тільки скульпторам та художникам, для створення 

об'ємно-просторової композиції, чи композиції з ілюзією об'єму, а і для того, щоб користуватися звичайним 

навігатором та керувати безпілотником, а також в багатьох інших випадках. Вміння просторово мислити 

потрібно усім без винятку: дизайнерам, інженерам, архітекторам, програмістам. 
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Постановка проблеми. Сьогодні виховання но-

вого покоління актуальне як ніколи. В наш склад-

ний час, час гібридної війни, виховання дітей та 

молоді має стати одним із пріоритетних напрямів 

діяльності держави та суспільства щодо розвитку 

громадянина як високоморальної особистості, яка 

плекає українські традиції, духовні цінності, воло-

діє відповідними знаннями, вміннями та навичка-

ми, здатна реалізувати свій потенціал в умовах су-

часного суспільства, сповідує європейські цінності, 

готова до виконання обов’язку із захисту Батьків-

щини, незалежності та територіальної цілісності 

України [1]. 

Для реалізації дітьми та молоддю свого 

потенціалу вміння просторово мислити відіграє не 

останню роль. Воно необхідне не тільки майбутнім 

митцям, а й майбутнім інженерам, програмістам та 

спеціалістам в багатьох різноманітних професіях. 

Тому дуже важливо виховати просторове мислення 

у молодого покоління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останнім часом підкреслюється роль мистецтва, 

зокрема образотворчого, у вихованні дітей і 

молоді. Про це пише С. В. Давидова. Розглядає 

важливість просторового мислення О.Б. Котик. 

Важливість художнього образу відзначає Т.М. 

Никоненко. Про категорії часу і простору в 

пізнанні світу йдеться в Філософії І. Б. Бичко, Ю. 

В. Осічнюк, В. Г. Табачковський та інших. Але 

окремо значення  виховування просторового 

мислення у дітей і підлітків не розглядалося. 

Мета статті — привернути увагу до важливості 

в сучасному суспільстві навчати дітей і молодь 

просторово мислити. Дослідити шлях розвитку 

просторового мислення дітей в навчальному процесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

В історії культури людства категорії часу та 

простору завжди функціонували як умови пізнання 

світу, його власного існування, “інструменти” 

культурно-практичного опанування дійсності [2 с. 270]. 

Чомусь в суспільстві панує думка, що оскільки 

людина існує в часі і просторі, то просторове мислення 

притаманне кожному автоматично. В якійсь мірі це 

так, але, як і всяку властивість і всяке вміння, його 

також потрібно вдосконалювати, розвивати. Цього 

вимагають і реалії сучасного суспільства. 

При прийомі на роботу програмістів стандарт-

ною практикою є дати окрім тестового завдання 

написати програмний код ще додатково тест на 

логіку. На жаль, великий процент сучасних випуск-

ників не здатні пройти його добре. В чому ж проб-

лема? Здавалося б у технічних спеціальностей є 

багато предметів, таких як вища математика, фізи-

ка та інші, які мають формувати у студентів 

абстрактне мислення та логіку. Чому ж сучасні 

діти йдуть шляхом запам'ятовування навіть у тих 

предметах, які легше засвоїти логічним мислен-

ням? Відповідь лежить на поверхні — подібно 

тому, як в математиці спочатку вивчають прості дії 

додавання і віднімання, а вже потім складні інтег-

рали, так і в мисленні, щоб засвоїти абстрактне 

мислення вищої математики (математичного 
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аналізу, лінійної алгебри, дискретної математики, 

криптографії, чисельних методів і т. д.) потрібно 

ще змалечку розвивати просторове мислення. 

Сучасні розробки в області нових матеріалів і 

технологій неможливі без вміння оперувати тензорами 

та розуміння квантової фізики, а їх неможливо 

опанувати не застосувавши просторове мислення. 

Саме професія учителя образотворчого мистец-

тва поєднує у собі ключові компоненти учителя і 

художника та безпосередньо пов’язана з суспільни-

ми змінами, що панують у країні. Саме компетент-

ний учитель образотворчого мистецтва формує у 

підростаючого покоління естетичний смак, закла-

дає основи мистецьких знань та навичок, розкриває 

творчий потенціал учнів [3 с. 20]. Тому вчитель 

образотворчого мистецтва в першу чергу стика-

ється з необхідністю навчити дітей просторово 

мислити. 

Таке вміння необхідне і на уроках скульптури.  

Слово скульптура латинського походження, що 

означає відсікати. Дуже часто його замінюють 

поняттям пластика, що означає з грецької ліпити. 

Завдання предмета — допомогти дітям пізнати та 

полюбити об'ємно-просторове мистецтво, використо-

вуючи не тільки загальнодоступні матеріали, такі як 

глина, шамот, пластилін, а і нові різноманітні 

матеріали, які стали з’являтись у художніх салонах 

України для юних скульпторів. Одним з головних 

предметів образотворчого мистецтва є композиція — 

розміщення зображуваних елементів в просторі, чи 

площині картини.   

Композиції є площинні і об’ємні. Площинна 

композиція — це організація фронтального зобра-

ження по двох координатах. Об’ємна композиція — 

замкнута тривимірна форма, виконана з розрахунком 

на сприйняття з різних точок зору. 

Особливо важливою якістю скульптури є те, що 

вона в найбільш узагальнених, алегоричних, 

монументальних образах може виражати героїчні 

ідеали свого часу. Не випадково періоди розквіту 

скульптури збігаються з тими історичними епохами, 

коли високо піднімається значення людини та 

основним завданням мистецтва стає створення 

позитивного героїчного образу [4 с. 100]. 

Починати виховувати в дітей просторове 

мислення можна у школі з шести років і впродовж 

всього життя. Для початку дається тема: “Веселе 

дерево”. На цьому уроці юні митці знайомляться з 

поняттями об'єм і рельєф. Що таке об'єм? Це 

форма, яка має обриси у трьох вимірах. Має ширину, 

довжину і висоту. Рельєф — це об'ємна композиція 

виконана на площині і пов'язана з тлом. Рельєф також 

має висоту, але значно меншу, ніж ширина і довжина. 

Зовсім малу висоту має барельєф. 

Шестирічні діти люблять працювати 

кольоровим пластиліном. Часом занадто яскравий 

колір перешкоджає сприйняттю об'єму. Під 

керівництвом викладача діти виконують рельєфну 

композицію. Веселим може бути дерево яблуні, чи 

вишні. Головне передати веселий, радісний настрій. 

Викладач повинен пильнувати, щоб діти 

обережно поводилися зі стеками, не розмахували 

ними, використовували тільки за призначенням. Не 

розкидали пластилін. Були уважними, не сіли 

випадково на пластилін, бо він погано відчищається 

від одягу. Не кидали пластилін на підлогу і 

однокласникам у волосся, не пхали його куди попало. 

Шанували роботу прибиральниці. Вчитель виховує 

дитину здатну іти вперед, творчо працювати. 

В загальній системі закономірностей композиції 

головне місце належить архітектоніці (або просто 

тектоніці). Яке оптичне враження справляє 

предмет: важкості, легкості, масивності тощо — всі 

ці якості об’єднує термін тектоніка, включаючи в 

себе такі поняття, як пропорційність частин цілого, 

легкість або вагомість форми, напруженість 

конструктивного матеріалу. 

Через перший, другий та третій плани у рельєфі 

та об’ємній формі діти мають передати ілюзії 

глибини та простору. Викладач вимагає від учнів 

дотримуватись виразності пластичної форми та 

характеру тварини або птаха, композиційної 

виразності, яка розширює світогляд дитини. Для 

того, щоб краще вивчити тварин та птахів, їх звички 

та поведінку, основні пропорції, учні  у вільний час 

можуть робити начерки у зоопарку, або тварин з 

натури — своїх домашніх улюбленців. Створення 

начерків майбутньої скульптури на площині аркуша 

сприяє кращому  володінню просторовою уявою, 

виховує просторове мислення. 

Основні  закони та положення у скульптурі, про-

водяться з демонстрацією репродукцій та зразками 

фонду школи, діти приступають до виконання ком-

позиції у матеріалі. Набирають пластичну форму у 

глині або пластиліні моделюючи образ, виявляють 

загальні характеристики за задумом по попередньо 

зробленим начеркам, ескізам. Аналізують та 

запам’ятовують пройдений матеріал, досягаючи 

досконалості у формі. 

Художній образ можна порівняти з життям, то-

му що він такий же глибокий і наповнений зміс-

том. Поняття художнього образу закріплюється в 

якості якогось унікального способу і результату 

взаємодії і вирішення протиріч між духовним і 

чуттєвим, ідеальним і реальним началами  [5 с. 

201]. 

Отримуючи навички просторового мислення на 

уроках образотворчого мистецтва, діти готуються 

до дорослого життя, до нових знань, нових відк-

риттів у пізнанні довколишнього світу. Минулого 

року вчені експериментально підтвердили гравіта-

ційні хвилі, які ще раз підтверджують теорію 

Айнштайна про чотиривимірність нашого світу. 

Тобто, навіть, щоб адекватно розуміти світ в якому 



№ 2/1 (11) лютий 2018 р.  

 

25 

ми живемо потрібно розвинуте просторове мислен-

ня. Отже, якщо хочемо мати світську державу з 

громадянами, які здатні критично мислити і 

протистояти дезінформації, а не тільки повторю-

вати, як папуги, завчений матеріал, то необхідно 

розвивати просторове та абстрактне мислення в 

дітей ще з дошкільного віку. 

Висновки та пропозиції. Просторове мислення 

знадобиться майбутнім працівникам інженерних 

спеціальностей, воно допомагатиме їм розуміти їх-

ні профілюючі предмети. Наприклад, програмісти 

краще справляються зі своїм завданням, якщо 

здатні уявити взаємозв'язок між певними об'єктами 

в об'єктно-орієнтованому програмуванні (ООП). 

Процес виховання і навчання — це творчий 

процес, і його справжня наукова основа полягає не 

в тому, щоб не відступити ні на крок від 

наміченого, а в тому, щоб зуміти в процесі уроку 

внести необхідні зміни в те, що намічено. Оскільки 

робота педагога полягає не тільки в тому, щоб 

провести урок, чи прочитати лекцію, а в тому, щоб 

навчити особистість, знайти підхід до кожного 

конкретного учня, чи студента, допомогти їм 

самореалізуватися. Оскільки, не всі діти оберуть 

професію скульптора чи художника, важливо 

виховати в них просторове мислення, яке в житті 

дуже необхідне всім, а не тільки митцям. 
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ВАЖНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В статье рассматривается важность воспитания пространственного мышления у детей и подростков. Оно 

помогает ориентироваться на местности по карте, оценивать отдаленность объектов,  понимать взаимосвязь 

между объектами, и как следствие оперировать ими. Авторы проанализировали опыт формирования 

пространственного мышления на уроках скульптуры и композиции. Обосновали, что оно необходимо не только 

скульпторам и художникам, для создания объемно-пространственной композиции, или композиции с иллюзией 

объема, но и для того, чтобы пользоваться обычным навигатором и управлять беспилотником, а также во многих 

других случаях. Умение пространственно мыслить необходимо всем без исключения: дизайнерам, инженерам, 

архитекторам, программистам. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, пространственное мышление, воспитание детей и молодежи, 

скульптура, композиция. 
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IMPORTANCE OF SPATIAL INTELLIGENCE EDUCATION FOR CHILDREN AND TEENAGERS 

The article is dedicated to importance of spatial intelligence development for children and teenagers. Spatial intelligence 

helps in map-based navigation, in distance estimations, in understanding respective connections between objects, and results 

in easier management of the latter. Authors analyze their experience of shaping the spatial intelligence during sculpture and 

composition classes. They show that spatial intelligence is necessary not only for sculptors and painters, to create three-

dimensional composition or flat painting, which makes illusion of volume, but also for using everyday navigation systems or 

directing an unmanned vehicle, and in many other cases. Ability of spatial thinking is necessary for all, designers, engineers, 

architects, programmers. 

Key words: fine arts, spatial intelligence, education of children and youth, sculpture, composition. 

 

 


