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РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Серед інших видів мистецтв саме образотворче мистецтво справляє на 
людину чи не найефективніший вплив, бо завдяки своїй універсальності 
плідно розвиває її емоційно-чутливу сферу, поглиблює знання, інтенсифікує 
візуальний і сенсорний досвід, формує загальну та естетичну культуру. 

Педагогічні аспекти використання образотворчого мистецтва з метою 
прицільного впливу на особистість учня були предметом дослідницької уваги 
як теоретиків (Ю.Б.Борєв, Є.І. Ільїн, О.М.Олексюк, Б.П. Юсов та ін.), так і 
практиків (І.П.Волков, І.П.Глінська, Г.Кершенштейнер, В.А.Лай, 
Б.М.Неменський, В.О.Сухомлинський та ін.). 

Молодший шкільний вік визнано періодом “нижньої вікової межі 
креативного поля” (Д.Б.Богоявленська). Цей вік є базовим у становленні 
творчої особистості. У мистецтві молодших школярів більше “чуттєвості, ніж 
розсудливості” (Л.С.Виготський). У дослідженні Л.М.Рожиної встановлено, 
що сприймання молодших школярів емоційне, художньо-образне, пов’язане з 
конкретними предметними діями. А.В.Брушлінський розглядає дитячу уяву 
як мислення образами, в яких відображено синтез внутрішнього стану і 
зовнішнього досвіду. За Ж.Піаже, молодші школярі можуть комбінувати і 
класифікувати реальні об’єкти, але неспроможні міркувати абстрактними 
поняттями. Їх мислення обмежується конкретними операціями. 
Н.П.Дмитракова виділяє в молодших школярів прагнення до естетичного 
оформлення побутових умов їх перебування. Л.Б.Богданович, Д.Б.Ельконін 
вважають, що і моральні почуття і моральні норми поведінки повинні 
ґрунтуватися на практичній життєдіяльності, мати для дітей конкретний 
життєвий смисл. В.O.Cухомлинський власним практичним досвідом роботи з 
молодшими школярами довів, що для них характерні естетичні і суспільно-
корисні цілі праці. Стійке естетичне почуття у дітей викликає яскравий колір, 
живописний колорит, лаконічне стилізоване зображення, ритмічне 
відтворення звуків, кольорів, рухів, пропорційність форм тощо. Такі засоби 
спонукають дітей до активної художньо-трудової діяльності. 

Значним внеском у вирішення проблем дитячої творчості стали праці 
Л.Виготського “Уява і творчість у дитячому віці”, “Уява і творчість у 
шкільному віці”. Оскільки уява є універсальною в будь-якому виді 
діяльності, Л.Виготський глибоко обґрунтував місце і роль цього важливого 
компонента творчості у дітей. Учений акцентував увагу на такій важливій 
характеристиці дитячої творчості, як процесуальність, за якої продукт 
творчості не обов’язково повинен одержати суспільне визнання. Основним у 
творчій діяльності дітей є те, що вони, комбінуючи, імпровізуючи, 
відчувають себе творцями, які вміють створювати своє, неповторне. [2] 

З філософської точки зору мистецтво являє собою специфічну форму 
суспільної свідомості і людської діяльності, що становить собою творчий 



відбиток дійсності в художніх способах. 
Естетика розглядає мистецтво як вид духовної діяльності людей, який 

формує і розвиває в останніх здатність творчо перетворювати навколишній 
світ і самого себе за законами краси, реалізуючи універсальні потреби 
людини в сприйнятті дійсності в розвинутих формах чуттєвості. 

У психологічній науці мистецтво визначається як форма духовно-
практичної діяльності, у якій розвиваються і освоюються загально-людські 
здібності, змістові аспекти діяльності і нові форми спілкування, що і 
дозволяє розглядати його в якості засобу розвитку мовної комунікації.  

У свою чергу педагогіка вбачає у мистецтві найважливіший засіб 
розвитку і виховання особистості. У процесі взаємодії людини з мистецтвом 
відбувається його прилучення до цінностей культури і суспільства. Крім 
того, мистецтво виступає засобом соціалізації і одночасно індивідуалізації 
особистості. 

При всьому різноманітті трактування поняття “мистецтво”, можна 
простежити безперечну подібність у тлумаченні його сутності, функцій і ролі 
мистецтва в житті людини. В остаточному підсумку воно виступає цілісним 
феноменом культури, якому властива поліфункціональність, що впливає на 
формування в людини світовідчування, світосприймання і світовідношення. 

Відомий педагог і вчений Ш.Амонашвілі писав, що в усіх творах 
мистецтва відображене чуттєве, емоційне ставлення до людей, природи, до 
себе, до життя в цілому. Симфонії, художні полотна, пластичні рухи тіла – це 
різні форми прояву людської радості, суму, бажань, і, щоб зрозуміти їх, 
необхідно знати мову кожного мистецтва. “І я хочу, – писав він, – щоб діти 
не сьогодні, то завтра відкрили для себе навколишню дійсність і засвоїли ту 
різну мову, що її зображує. Тоді, я певний, вони краще пізнають себе, а 
самовираження у музиці, малюнку, танцях стане для них процесом 
естетичної насолоди, радості сприйняття світу” [1]. 

Сучасна педагогіка мистецтва як наукова галузь і як освітня практика – 
“мистецтво виховання мистецтвом” – сповнена багатьох суперечностей і 
парадоксів, одним із них є розрив між захопленням музикою, малюванням і 
уроками музики і образотворчого мистецтва, де в учнів вгасає інтерес до 
вивчення цих предметів. 

Причиною цього є те, що технологія викладання мистецтва переважною 
більшістю вчителів ґрунтується на авторитетних судженнях дорослого, що 
пригнічує розвиток особистісно-художнього сприйняття дійсності, розвиток 
критичного мислення та творчих здібностей. Також знання, уміння і навички 
передбачені навчальними планами і програмами музики і образотворчого 
мистецтва для загальноосвітніх шкіл, майже ніколи не використовуються в 
процесі життєтворчості, адже для самореалізації учнів у сфері мистецтв 
потрібні знання і вміння, що стають часткою власних духовних надбань 
особистості. 

Сьогодні в загальноосвітніх школах України уже впроваджується 
декілька альтернативних програм музики і образотворчого мистецтва. Це дає 
змогу констатувати, що із подоланням шкільного авторитаризму поступово 



почало втрачати вагомість і значущість поняття єдиної уніфікованої 
програми з мистецьких дисциплін. 

Відповідно до державного стандарту (галузь “Мистецтво”) впроваджено 
інтегровану навчальну програму “Мистецтво”. У зміст програми покладено 
такі основні принципи: 

· органічний зв’язок національних і загальнолюдських художніх 
цінностей; 

· єдність навчання, виховання і розвитку учнів; навчальної та 
позаурочної роботи; 

· цілісність знань та уявлень, емоційно-ціннісного ставлення, умінь і 
творчості; 

· системність і послідовність, доступність і наступність; 
· диференціація та індивідуалізація навчання; варіативність форм, 

методів, технологій [4]. 
Мистецтво, як відомо, стимулює не тільки пізнавальні, а й креативні 

здібності, здатність до творчого самовираження і рефлексії. Катарсична 
функція мистецтва пов’язана з емоціями і почуттями. Без емоцій і почуттів 
немислимий творчий процес. Мистецтву властива висока “чутливість” до 
всього, що відбувається навколо. Закріпленню у свідомості одержаних знань 
сприяє емоційна забарвленість художньої інформації, яка передбачає 
почуттєвий рівень реагування, що розширює межі пізнання навколишнього 
світу. 

Під впливом художніх образів безпосередні почуття переходять в 
естетичні, етичні уявлення суб’єкта як ціннісний акт осягнення світу та 
самопізнання власної ідеальної сутності. Саме в цьому виявляється 
катарсичний характер естетичних відношень, що виступають способом 
розвитку художнього світогляду людини. Коли мистецтво входить у наше 
“Я”, коли ми відчуваємо весь світ у собі й себе в ньому, відбувається 
ототожнення внутрішнього, зовнішнього і логічного змісту мистецького 
твору. Мистецтво, з одного боку, підноситься над людиною, а з іншого – 
людина сама відкриває себе мистецькому світу, завдяки чому він стає 
духовним здобутком особистості. 

Особливість мистецтва полягає в тому, що, належачи до засобів 
зовнішнього впливу на людину і становляючи собою чужий почуттєвий і 
розумовий досвід, воно володіє при цьому перевагами особистого досвіду: 
безпосередністю, наочністю і конкретністю. “Проживаючи” і переживаючи 
разом із героями твору різні ситуації, недоступні нам у реальному житті, ми 
пізнаємо нові форми і стилі спілкування, прилучаємося до культури 
взаємовідносин і робимо частковий їхній перенос у повсякденну дійсність. 

Інтеграція є провідним принципом розвитку у сучасному світі. 
Інтегративні процеси набувають свого поширення і в педагогічній 
реальності. 

Ідея інтеграції співзвучна з вимогами, що поставило суспільство перед 
сучасною школою, – формування цілісного погляду на Світ як єдине 



взаємопов’язане ціле, вміння бачити глобальні проблеми сучасності й 
способи їх вирішення. Проблема інтеграції набула великого значення у 
зв’язку із розробкою проекту Державного стандарту загальної середньої 
освіти, де предмети художньо-естетичного спрямування об’єднані у предмет 
“художня культура”, що передбачає подальше дослідження проблеми 
інтеграції. 

Завдання інтеграції мистецтв, відзначає Л.Масол, полягає в: 
- формуванні уявлення про специфіку мови мистецтв; 
- розвиткові художнього сприймання-мислення на основі порівняння 

елементів естетичної інформації: 
- розкритті творчого потенціалу учнів початкової школи; 
- розвиткові емоційної сфери особистості; 
- накопиченні естетичних (музичних, художніх та ін.) вражень від 

спілкування з мистецтвом, вихованні здібностей цілісного охоплення 
образів мистецтва; 

- пізнанні світу учнями через власну творчу діяльність; 
- формуванні пізнавального інтересу до творчої діяльності, мистецтва 

взагалі [3]. 
Елементами художньої мови, як ритм, час, рух, симетрія, контраст, 

форма, композиція, розвиток та ін., учні оволодівають шляхом власного 
відкриття у процесі сприймання художніх творів, дослідження природних 
явищ, експериментування зі звуками, фарбами, образами тощо. Дитина 
займає позицію дослідника світу, мистецтва й себе. 

Дійсно, вплив різних видів мистецтва в їхньому органічному 
взаємозв’язку забезпечує розвиток творчого потенціалу особистості. При 
цьому розкриваються такі творчі здібності й можливості, як естетичне 
сприйняття, уява, фантазія, художньо-естетичне бачення тощо. 

Образи мистецтва розкривають реальні багатства можливостей 
існування людини, розширюючи таким чином духовний і моральний досвід 
особистості, залучаючи його до світу цінностей. Сукупністю своїх образів 
образотворче мистецтво прилучає індивіда до загальнолюдської культури в її 
історичному розвитку. 

Цілеспрямований вплив на процес активізації творчих здібностей 
особистості у всіх сферах її діяльності є головним завданням художньої 
культури. 

Систематичне спілкування з образотворчим мистецтвом збагачує 
естетичний художній досвід учня, розкриває його творчу уяву й формує 
образне мислення, яке є основою не тільки художньої, але і будь-якої 
творчості. 

Мистецтво своїми художніми засобами допомагає людині глибше 
пізнати природу, відкоригувати ціннісне ставлення до неї, розв’язати певні 
світоглядні конфлікти і з’єднати свій духовний космос з одвічною гармонією 
космосу природного [5]. 

Отже, молодший шкільний вік є сприйнятливим до образного пізнання 
світу. Враховуючи цю особливість, педагогічно доцільно включати учнів до 



творчого діалогу з мистецтвом, навчати “мови мистецтва”, за допомогою якої 
таке спілкування стає яскравим і глибоким. 

Ознайомлення учнів зі світом мистецтва дозволяє сформувати в дитині 
систему ціннісних орієнтацій (шляхом її залучення до національних та 
світових надбань художньої культури; загальнолюдських цінностей, які 
знайшли своє відображення у різних видах мистецтва); розвинути розумові 
здібності учнів; збагатити емоційну сферу й культуру почуттів школяра; 
сформувати моральні вчинки дитини; вдосконалити її художньо-творчі 
здібності. 
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