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Анотація  
У статті актуалізовано доцільність використання абстрактного живопису в освітньому 

процесі загальноосвітньої школи, розкрито змістово-методичні аспекти (програмне 
забезпечення, організація навчання, творчий та технологічний підходи) процесу розвитку  
композиційних здібностей учнів основної школи його засобами та визначено його етапи – 
перцептивний, асоціативно-імпровізаційний, композиційно-творчий. 

Ключові слова  
Абстракція, живопис, композиція, здібності, засоби абстрактного живопису, учні 

основної школи. 
Abstract  

The article actualizes the expediency of using abstract painting in the educational process 
of a comprehensive school, discloses the content and methodological aspects (software, 
organization of training, creative and technological approaches) the process of development of 
compositional abilities of pupils of the main school by its means and defined its stages – 
perceptual, associative-improvisational , compositional and creative. 

Keywords  
Аbstraction, painting, composition, abilities, means of abstract painting, pupils of the main 

school. 

 

Визначення мети навчання мистецтва в основній школі зумовлене 
основними функціями мистецтва: естетичною, навчально-пізнавальною, 
духовно-виховною, комунікативною, творчо-розвивальною, емоційно-
терапевтичною. Тому, відповідно до проекту нового базового закону 
«Про освіту», «Концепції Нової української школи» зміст предметів 
освітньої галузі «Мистецтво» в загальноосвітній школі має бути 
спрямований на розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, формування 
їхнього креативного, художньо-образного й асоціативного мислення, 
створення сприятливих умов для продукування креативних ідей, 
реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні. 
Водночас, через образний зміст творів мистецтва, відкриваються широкі 
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можливості ефективно впливати на формування патріотизму, моралі та 
інших загальнолюдських цінностей.  

Загальновизнано, що композиційна діяльність учнів виступає 
домінантою в розвитку їхньої художньої творчої уяви, фантазії і 
мислення, зорової пам’яті, емоційного ставлення до сприйнятого та 
зображуваного, вольових властивостей особистості. Тому саме живопис 
як провідний вид образотворчого мистецтва, що володіє всім багатством 
зображально-виражальних засобів, має сприяти формуванню 
композиційних здібностей школярів.  

Загальновизнано, що естетика та формально-змістові й художньо 
виражальні засоби абстрактного живопису відкривають широкі 
можливості для створення художнього образу та його майстерного 
відтворення відповідними матеріалами і техніками. Цій проблемі 
присвячена праці вітчизняних фахівців із питань образотворчого 
мистецтва (О. Музика, М. Пічкур, Г. Сотська В. Щербина та ін.). Однак 
вони, насамперед, націлені на вищу школу. Питання розвитку здібностей 
школярів, у тому числі й композиційних, досліджувалися  

В. Вільчинським, С. Коновець, Л. Любарською, Г. Поляковою,  

М. Резніченком, О. Соронович та іншими науковцями. Проте, аналіз 
значної кількості літературних джерел і практики розвитку композиційних 
здібностей учнів основної школи дає змогу констатувати, що це – 
проблема, котра потребує дослідження як у теоретичному, так і в 
практичному аспектах.  

Мета статті полягає у визначенні методологічних засад розвитку в 
учнів основної школи композиційних здібностей засобами абстрактного 
живопису.  

Навчити учня усвідомлено користуватися різноманітними 
зображувальними засобами для образного відтворення навколишньої 
дійсності – одна з важливих проблем розвитку дитячої художньої 
творчості. Необхідність її розв’язання стає особливо актуальною у 
зв’язку з навчанням основам композиції, адже формування 
композиційних умінь стає надійним підґрунтям подальшого естетичного 
пізнання дитиною світу та його відображення за допомогою мови 
образотворчого мистецтва.  

У цілому навчання учнів образотворчому мистецтву в основній 
школі спрямоване на розвиток художніх здібностей, оволодіння 
образотворчою грамотою, що охоплює сукупність спеціальних знань, 
умінь і навичок щодо формального й образного наповнення твору того чи 
іншого жанру образотворчого мистецтва засобами композиції. Адже, як 
наголошує М. Яремків, без композиції неможливо обійтись навіть у 
простих малюнках (з натури або за уявою), оскільки завжди необхідно 
грамотно розмістити зображувані предмети на площині [10, с. 12].  

Загальновизнано, що поняття композиції, насамперед, позначає 
творчий процес продукування художньої форми. Це «своєрідний 
комплекс засобів розкриття змісту картини, заснований на законах, 
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правилах і прийомах, що сприяють повному, цілісному та виразному 
вирішенню задуму» [6]. Звідси, у контексті художньо-естетичного 
виховання школярів категорія композиції має творчо-розвивальне 
значення, адже за допомогою її засобів діти опановують образотворчу 
грамоту.  

Донедавна вважалося, що композиція будується за законами 
цілісності, єдності змісту і форми, симетрії, контрасту, пропорції, типізації 
та ін. Однак нині заслуговує на увагу принципово нова позиція М. Пічкура 
та О. Семенової щодо цього: «композиція є стійким явищем 
мистецтвознавчої теорії та художньої практики, тобто об’єктивним 
законом, що в процесуальному (побудова), перцептивному (сприйняття), 
результативному (матеріальний об’єкт) аспектах діє з метою 
репрезентації єдності і цілісності (гармонії) формально-естетичних і 
образно-семантичних ознак за принципами структурності й системності» 
[7, c. 47]. Науковці переконливо довели, що за своєю сутнісною 
характеристикою композиція є законом побудови твору образотворчого 
мистецтва, а володіння її усталеними, вибірковими і специфічними 
засобами – це запорука досягнення єдності й цілісності його форми і 
змісту. Відтак, стосовно цього доцільно вживати поняття «композиційні 
здібності».  

У психологічному контексті лексема «здібності» позначається як 
освоєний суб’єктом спосіб виконання дії, забезпечуваний сукупністю 
набутих знань і навичок. Вони формуються шляхом вправ і створюють 
можливість виконання дії не тільки у звичних, але й у змінених умовах [1, 
с. 580]. Якщо взяти це до уваги, то композиційні здібності 
образотворення доцільно трактувати як володіння способами художньої 
діяльності, заснованої на міцних знаннях та вільному оперуванні 
закономірними, вибірковими і специфічними виражальними засобами 
формально-естетичної й образно-семантичної організації твору. Це 
виявляється у відповідних уміннях.  

У дослідженні О. Чігінцевої структуру композиційних умінь 
репрезентовано образно-логічним (аналіз відношень між частиною і 
цілим), образним (чуттєве сприйняття образу) та образно-дієвим (дієве 
втілення образу в зображенні) компоненти [8, c. 36]. Згідно з цим, чинною 
програмою «Мистецтво» передбачено формування таких композиційних 
умінь учнів основної школи: обирати формат та різні варіанти 
розташування елементів композиції, передавати плановість засобами 
живопису, стилізувати природні форми, виконувати пошукові ескізи 
варіантів компоновки елементів натюрморту, спрощувати природні 
форми до геометричної подібності, виконувати замальовки, начерки, 
ескізи композиції, створювати сюжетно-тематичні композиції історичного, 
батального, релігійного, міфологічного жанрів, розробляти ескіз дизайну 
середовища, проектувати транспортні засоби та побутові вироби на 
основі природних аналогів, розробляти ескізи одягу з урахуванням 
традицій і сучасної моди, розробляти ескізи для різних видів 
 

114 



поліграфічної продукції та ін.  

Слід зазначити, що результативність формування композиційних 
здібностей залежить від урахування індивідуальних особливостей та 
психічного стану особистості кожного учня, доборі навчальних вправ, 
створенні необхідних і достатніх психолого-педагогічних умов, серед 
яких особливе значення має творчий підхід учителя до розроблення 
змісту і технологій навчання, зокрема, вмотивованого поурочного 
розподілу навчального матеріалу, добір художньо-практичних та ігрових 
завдань для учнів тощо. У свою чергу, це стимулює активність дитини 
щодо опанування композиційними вміннями як процесу усвідомлення 
алгоритму побудови композиції: із чого, яким чином слід розпочинати 
роботу, у якому напрямку її треба просувати, чого необхідно прагнути.  

Необхідною умовою формування композиційних здібностей учнів є 
внутрішній план дій, реалізація якого охоплює такі стадії: виникнення 
задуму твору, вербалізація й практична візуальна конкретизація образу, 
уточнення зображення в спосіб виправлення помилок, завершення 
роботи та її оцінка. Кожна із цих стадій передбачає участь педагога в 
організації навчально-творчої діяльності школярів у напрямку постійного 
тренування і розвитку зорових аналізаторів у поєднанні із набуттям 
навичок роботи з художніми матеріалами. При цьому творчі завдання 
для учнів мають бути емоційно забарвленими, зі значною часткою 
евристики. Водночас, ми вважаємо, що навчально-виховний процес буде 
більш ефективним, якщо дотримуватися певної етапності формування 
композиційних здібностей школярів.  

Перший етап. Нагромадження досвіду сприйняття різних за 
різновидами, жанрами і тематикою творів образотворчого мистецтва. 
Виконання учнями таких вправ, завдяки яким формуються навички 
урівноваження елементів композиції, досягнення її цілісності через 
використання закономірних засобів виразності.  

Другий етап. Формування в учнів здатності до асоціації й 
імпровізації, засвоєння ними вибіркових засобів композиції на прикладах 
побудови композиційних схем, розвиток здатності до відчуття кольору, 
форми та виразності твору. Інтегративне засвоєння засобів композиції 
під час бесід про мистецтво, на заняттях із натурного, декоративного і 
тематичного малювання.  

Третій етап. Формування умінь учнів самостійного й свідомого 
композиційного пошуку для втілення задуму твору. Педагогічний 
супровід виконання дітьми творчих завдань з урахування смислових 
зв’язків зображуваних явищ та об’єктів для досягнення єдності змісту і 
форми твору з подальшою критичною оцінкою досягнутої 
результативності проведеної роботи.  

На сучасному етапі реформування системи загальної освіти 
особливої актуальності набуває проблема естетичного виховання 
школярів, розв’язання якої є зоною найефективнішого сприяння для 
розвитку їхніх здібностей і талантів. Останніми роками авторські 
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програми навчання образотворчому мистецтву учнів основної школи 
містять лише окремі елементи, спрямовані на оволодіння художньою 
мовою абстрактної композиції – одного із недостатньо висвітленого 
питання сучасної художньої педагогіки. Це пов’язано з тим, що такому 
виду малярства лише понад 100 років. Однак воно й донині залишається 
елітарним і надзвичайно дискусійним.  

Абстрактний живопис – це особливий напрям мистецтва, що 
полягає в трансформуванні предметів і явищ у конструкцію за принципом 
від конкретного до абстрактного. Його виникнення пов’язано з тим, що 
художники почали «звільняти» закладені в самій природі реалістичного 
живопису такі виразні засоби, як фактура, колір, лінія, пляма, надаючи 
натомість перевагу зоровій конструкції, тобто архітектонічному типу 
композиції.  

Як зазначають М. Пічкур та О. Семенова, за окреслених умов 
відбувається втрата змістовності станкової композиції, а в творчому 
процесі стала домінувати інтуїція, відчуття художника, «який звільнив 
себе» від вивчення об’єктивних закономірностей реалістичного 
мистецтва [7, c. 20]. Через це серед прихильників авангардизму набула 
поширення теорія «звільненого живопису» у категоріях візуально-
образотворчого міфу. Про це свідчить твердження К. Малевича: «Увесь 
живопис до супрематизму був скутий формою натури й очікував свого 
звільнення, щоб говорити власною мовою» [4, с. 9]. Також варто згадати 
знаменитий вислів В. Кандинського: «Форма, навіть якщо вона цілком 
абстрактна і подібна до геометричної, має своє внутрішнє звучання, є 
духовною істотою з якостями, які ідентичні з цією формою» [2].  

Із наведених позицій випливає, що абстрактний живопис, надаючи 
перевагу формальним властивостям, усе ж таки не втратив своєї 
змістовності як засобу передачі певної інформації, особливості 
семантики якої полягають у нівелюванні ілюзій реальності завдяки 
наданню рівноправності синтаксису й семантиці, ідентифікації структури 
зі значенням, і, навпаки, значення зі структурою задля досягнення у творі 
варіативності перекодувань і перегрупувань смислів і сенсів.  

В абстрактному живопису першої половини ХХ ст. виникли дві його 
основні тенденції: раціоналістична, що охопила кубізм, орфізм, пуризм та 
оп-арт, та експресивна під назвою «абстрактний експресіонізм». 
Художники першої течії відтворюють свої інтуїтивні чи інтелектуальні 
послання з допомогою простих геометричних фігур у спосіб їх 
композиційної побудови, а другої – виражають власний внутрішній стан у 
формі експресивних абстрактних засобів, намагаючись уникати чіткої 
геометрії та яскраво демонструвати свої переживання.  

На кінець ХХ ст. абстрактний живопис набув своєї активної фази 
розвитку, внаслідок чого поділився на геометричний, ліричний, 
аналітичний і жестикуляційний перспективні напрями і на кілька 
дрібніших різновидів – супрематизм, інформель, нюажизм тощо.  

Через засилля комуністичної ідеології до початку 80-х років минулого 
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століття провідні напрями безпредметного мистецтва були штучно 
вилучені з вітчизняного художнього та педагогічного процесу. Саме тому 
нині обмаль теоретичних і методичних напрацювань щодо проблеми 
розвитку творчих здібностей майбутніх митців та учнівської молоді його 
засобами. Водночас, окреслені напрями і течії в живопису таять у собі 
особливі абстрактні світи, що захоплюють глядача в глибини свого «Я», 
внаслідок чого у нього формуються споріднені чи відмінні з інтуїтивними 
переживаннями художників-творців «психограми». З огляду на це, 
абстрактний живопис є особливим жанром образотворчого мистецтва, 
що здатний виконувати певні функції.  

Зіставляючи мистецтво та освіту в їхньому функційному аспектах, 
Н. Сергеєва дійшла висновку: будь-якому різновиду мистецтва 
властивий педагогічний потенціал, що реалізується через підтримку у 
розв’язанні численних проблем розвитку, формування, виховання і 
просвітництва особистості [5]. Очевидно, що абстрактний живопис не 
охоплює всієї сукупності об’єктивних функцій мистецтва, оскільки не 
відображає реальної дійсності. Однак цілком відповідає багатьом із них, 
наприклад, естетичній, дидактичній, гедоністичній та ін.  

Аргументованість означеної позиції полягає в тому, що 
абстракціонізм – це естетичне явище, що у формальному й 
завуальовано-змістову контекстах належить до категорії прекрасного. 
Також цей напрям живопису має навчальний матеріал для його  

використання педагогами, зокрема методичні напрацювання К. 
Малевича та В. Кандинського та інших художників із формальної 
композиції, що стали відправним пунктом формування креативного 
мислення і творчих здібностей суб’єктів освітнього процесу. Цим 
мистецтвом багато глядачів різної вікової категорії насолоджуються, його 
творами прикрашають житлові і громадські приміщення тощо.  

На особливу увагу в абстрактному живопису заслуговує його 
своєрідна здатність позитивного психологічного впливу на глядача 
завдяки художньому відтворенню неповторного світу індивідуальності 
митця. Це пов’язано з тим, що кожна людина здатна інтерпретувати 
абстрактні твори та реагувати на них вибірково й своєрідно. Але цей 
напрям мистецтва зовсім не формує індивідуаліста, а через сприйняття, 
мислення й активність людини, робить ще більш витонченим її 
естетичний смак.  

Прості виразні засоби утворюють своєрідний «абстрактний лад» 
живописної композиції, сутність якої, зводиться до творчого процесу в  

категоріях «поєднання», «упорядкування», «угрупування» 
«розташування», «трансформування» тощо. Тому цей вид мистецтва 
доступний для розуміння дітьми шкільного віку, оскільки на основі їхнього 
сенсорного й когнітивного досвіду вже склалися необхідні і достатні 
умови для розвитку естетичного сприйняття кольору, фігур та їх 
комбінацій.  

Абстрактно-формалістичне навчання дітей в області мистецтва 
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(особливо малювання, пластичних мистецтв) нерозривно пов’язане з 
різними напрямками абстракціонізму та сюрреалізму в живописі. 
Прихильники цієї концепції відкидають реалістичне образне художнє 
відображення світу, протиставляють йому ідею суб’єктивістського, 
нефігуративного самовираження художника за допомогою кольору, ліній, 
комбінацій абстрактних форм, фантастичних художніх композицій. 
Педагоги-абстракціоністи вбачають суть естетичного розвитку у 
формуванні в учнів «індивідуального» бачення світу, уміння 
висловлювати свої суб’єктивні стани і переживання за допомогою 
сюрреалістичних образів або «високоінтелектуальних абстрактних 
узагальнень». Такий підхід, на їхню думку, найбільшою мірою сприяє 
розвитку творчої уяви, абстрактно-розумових здібностей школярів [3].  

На переконання Т. Шмалько, за кожною дитиною право 
відтворювати в образотворчій діяльності світ таким, яким вона його 
бачить, відчуває та сприймає. Педагог наголошує, що серед дітей 
бувають «реалісти» та «абстракціоністи» [9]. Відтак, щоб ефективно 
розвивати творчі здібності учнів, їм доцільно пропонувати створювати 
художні образи засобами абстрактного живопису, наприклад, злого чи 
доброго героя, стану радощів або смутку, пір року і природних стихій 
тощо. При цьому важливо практикувати типи занять «вираження – 
створення – свобода дій» із використанням відповідного музичного 
супроводу.  

Для кращого розуміння учнями впливу засобів абстрактного 
живопису на виразність художнього образу важливо скористатися 
циклом вправ «Вираження за певними функціями», до якого належать 
зображувальні дії щось живописним чином розривати, крутити, 
пов’язувати, штовхати, тиснути, зчіплювати, розгалужувати, руйнувати 
тощо. Цей тренінг доцільно пов’язати із творчими завданнями зі 
створення композиції, приміром, за темами: «Вир підводного світу», 
«Холодні шати підземного царства», «Сад мелодії каменів», «Хор квітів» 
та ін.  

Отже, засвоєння учнями образної мови абстрактного живопису є 
ефективним засобом формування у них нового типу художнього 
мислення, адекватного викликам сучасного інформаційного світу, коли 
«юний художник» стає активним генератором оригінальних ідей та їх 
виконавцем у матеріалі по-справжньому творчої композиції.  

Визначено змістово-методичні аспекти розвитку композиційних здібностей 

учнів основної школи засобами абстрактного живопису, які полягають у: 

націленості програм естетичного виховання школярів на формування у них 

образно-логічних та образно-дієвих умінь зображувальної діяльності; 

урахуванні індивідуальних особливостей та психічного стану особистості 

кожного учня в організації проведення уроків образотворчого мистецтва, 

доборі навчальних вправ, створенні необхідних і достатніх психолого-

педагогічних умов, серед яких особливе значення має творчий підхід 

учителя до розроблення змісту і технологій художнього навчання; участі 
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педагога в організації навчально-творчої діяльності школярів у напрямі 
постійного тренування і розвитку зорових аналізаторів у поєднанні із 
набуттям навичок роботи з художніми матеріалами.  

Аргументовано три етапи розвитку композиційних здібностей учнів 
основної школи засобами абстрактного живопису. На першому з них 
доцільно нагромаджувати в учнів досвід сприйняття різних за 
різновидами, жанрами і тематикою творів образотворчого мистецтва, 
виконання учнями циклу вправ із композиції «Вираження за певними 
функціями», до якого належать зображувальні дії щось живописним 
чином розривати, крутити, пов’язувати, штовхати, тиснути, зчіплювати, 
розгалужувати, руйнувати тощо; на другому – формування в учнів 
здатності до асоціації й імпровізації й інтегративне засвоєння засобів 
композиції; на третьому – набуття вмінь учнів композиційного пошуку та 
педагогічний супровід виконання дітьми творчих завдань.  

Перспектива подальших досліджень полягає у визначенні й 
обґрунтуванні психолого-педагогічних умов та методичної системи 
розвитку композиційних здібностей учнів основної школи засобами 
абстрактного живопису. 
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Анотація  
У статті розглядаються проблеми культурної цінності українського народного 
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Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 
посиленням уваги до історичної спадщини держави, усвідомленням 
необхідності збереження різноманітних видів народної культури як 
чинника виховання молодого покоління. Бачення цілісності здобутків у 
царині етнічних традицій, духовних цінностей дає можливість зрозуміти 
закономірності розвитку національної освіти.  

Історичний аналіз ґенези національної культури необхідний для 
глибокого і всебічного розуміння та вирішення сучасних проблем 
виховання дітей, розвитку системи цінностей, одним із засобів якого є 
декоративно-прикладне мистецтво. Індустріалізація певною мірою 
знищила кустарне виробництво, народні промисли, незважаючи на те, 
що їх технології формувалися впродовж тисячоліть. У ХХ столітті 
зруйновано багато усталених взаємозв’язків у цій галузі, зроблено 
спробу похитнути національну культурну пам’ять людства. Як ніколи 
зіштовхнулися у протиборстві цивілізація і прадавня культура рідного 
народу. Як зазначає наша вітчизняна поетеса-берегиня Ліна Костенко:  

«І в епіцентрі логіки і стресу, 

Де все змішалось – рідне і чуже, 
Цінує розум вигуки прогресу,  

Душа скарби правічні береже» 

Це  підкреслює  виняткову  актуальність  проблеми  формування  у 
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