
Ірина Демченко 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ  

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Одним із пріоритетних завдань, визначених Національною доктриною 
розвитку освіти в Україні, є створення передумов для виховання особистості 
громадянина нового типу, здатного творчо мислити, самостійно приймати 
нестандартні рішення, гнучко реагувати на зміни в умовах докорінної 
перебудови всіх сфер життєдіяльності суспільства. У зв’язку з цим нині 
відбувається модернізація національної системи освіти та вироблення 
новітніх концепцій виховання людини. Зокрема, перевага надається 
формуванню нової генерації з сучасним світоглядом, з високорозвиненими 
здібностями в різних галузях конструктивної діяльності, навичками 
самостійного пізнання та творчої самореалізації.  

Формування творчої особистості, реалізація її природних нахилів і 
здібностей в освітньому процесі є стратегічним завданням, визначеним ІІ 
Всеукраїнським з’їздом педагогічних працівників. На перехід від 
директивної до особистісно зорієнтованої моделі навчання і виховання, що 
націлює на пошук нових шляхів і засобів розкриття неповторного творчого 
потенціалу особистості, також орієнтують Національна програма «Діти 
України», Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), концепція 
національного виховання та концепція художньо-естетичного виховання 
учнів. 

Актуальність дослідження проблеми творчого розвитку молодших 
школярів зумовлена такими факторами: по-перше – потреба у зростанні 
творчих ресурсів дитини в умовах глобалізації суспільства; по друге – 
необхідність активізації творчої активності у всіх сферах конструктивної 
діяльності у зв’язку з прискоренням розвитку всіх сфер духовного і 
матеріального виробництва в суспільстві; по-третє – провідна роль творчості 
як суб’єктивного й об’єктивного факторів розвитку загальної і, зокрема, 
художньої культури самої особистості учня. 



Дослідження сучасного стану початкової школи на тлі ринкових реформ 
та їх впливу на освітню галузь дали змогу виявити основну організаційну 
суперечність системи освіти, особливо сільського регіону. Це протиріччя між 
необхідністю забезпечення надзвичайно широкого спектру засобів навчання і 
виховання, які б сприяли творчому розвитку учнів, і відсутністю стрункої 
системи змісту, форм і методів цієї роботи на рівні кожної школи. Частково 
розв’язати цю суперечність можливо, забезпечивши педагогічні умови 
творчого розвитку молодшого школяра, науково обґрунтованою системою 
педагогічного впливу на особистість учня засобами образотворчого 
мистецтва.  

Варто відзначити, що проблема творчого розвитку особистості 
школяра не є новою. Значний внесок у теоретико-методологічне та 
психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу зробили 
автори таких наукових досліджень: Я. Коменський, Й. Песталоцці, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші схарактеризували сензитивність 
молодшого шкільного віку до творчості, зокрема, художньо-образної; І. Бех, 
Л. Божович, Л. Виготський, А. Щербо та інші довели, що молодший 
шкільний вік є періодом найінтенсивнішого креативного становлення; 
Б. Ананьєв, Р. Арнхейм, Н. Брюсова, Т. Шпікалова дійшли висновку, що 
образотворче мистецтво – унікальний навчальний предмет, який надає учням 
багато можливостей для творчого самовтілення, розвитку образно-
асоціативного мислення, уяви, фантазії, художнього сприйняття тощо. 

Використання образотворчого мистецтва як чинника розвитку творчої 
особистості було предметом багатьох досліджень у галузі філософії (Є. Басін, 
І. Зязюн, Л. Коган та ін.), мистецтвознавства (В. Аронов, М. Волков, Ф. Шміт 
та ін.), психології (О. Бакушинський, Л. Виготський, В. Кузін та ін.), 
педагогіки (М. Лещенко, М. Миропольська, Б. Нєменський та ін.). Більшість 
авторів цих досліджень мають спільну позицію щодо необхідності 
збагачення особистості дитини цінними духовно-художніми враженнями, 
емоційністю сприйняття навколишнього світу, розвитком її здібностей, 
творчою самореалізацією. 

Оскільки, як зазначають провідні вітчизняні вчені (Г. Костюк, 
Л. Леонтьєв, В. Моляко та ін.), особистість найінтенсивніше формується у 
період шкільного віку, то саме школа покликана відіграти провідну роль у 
творчому розвитку молодших школярів. Проте, в сучасній педагогіці 
мистецтва початкової ланки загальної освіти існують певні прогалини щодо 
творчого розвитку учнів. Вони зумовлені репродуктивно-виконавчими 



видами робіт, практикою залучення до творчої діяльності здебільшого 
обдарованих дітей. Внаслідок цього переважна більшість школярів перебуває 
поза цією своєрідною і важливою сферою мистецько-виховного впливу. 

Отже, виникає необхідність у глибшому вивченні сучасної вітчизняної 
і зарубіжної практики педагогіки мистецтва, теорії творчого розвитку 
молодших школярів, педагогічного досвіду навчання, виховання і розвитку 
особистості молодшого школяра засобами образотворчого мистецтва. 

З цього випливає, що проблема розвитку творчої особистості 
молодшого школяра має комплексний характер і недостатньо ґрунтовно 
вивчена, а тому не знайшла повного відображення у психолого-педагогічній 
теорії і практиці. А такий її аспект, як функціональний вплив засобів 
образотворчого мистецтва на творчий розвиток учнів початкової школи 
практично залишається поза увагою вчених.  

Наукове осмислення сутності творчого розвитку особистості значною 
мірою пов’язане з аналізом класичних філософських (Г. Гегель, І. Кант, 
Г. Сковорода та ін.) і психологічних (Д. Богоявленська, Л. Виготський, 
Я. Пономарьов та ін.) підходів до трактування цього феномена, як 
продуктивної людської діяльності, здатної породжувати якісно нові 
матеріальні та духовні цінності і спрямованої на самовираження і 
самоактуалізацію особистості.  

У філософських працях (Г. Гегель, І. Кант, Л. Фейєрбах та ін.) на перше 
місце ставиться категорія розвитку – поетапного руху індивіда у напрямі 
особистісних кількісних змін у якісні. Це розширює поняття «творчість» в 
аспектах вищої форми активності людини – її утвердження, формування, 
відтворення і розвитку. 

Аналіз психологічних теорій творчості вітчизняних (В. Андреєв, 
В. Моляко, В. Роменець та ін.) і зарубіжних авторів (Ф. Беррон, Дж. Гілфорд, 
П. Торренс та ін.) дає змогу трактувати поняття творчого розвитку як процес 
формування особистості, спрямований на збагачення образно-асоціативного 
мислення, уяви, фантазії, емоційності, пізнання, практично-дієвого фонду та 
креативності, яка є особистісним утворенням, що виступає базою для 
творчості у її процесуальному та результативному аспектах. На цій підставі 
категорію «творчий розвиток» можна інтерпретувати так: творчий розвиток 
– це динамічний процес формування особистості, спрямований на 
розширення спектру здібностей та особистісних якостей, які проявляються 
і збагачуються у практиці різних видів конструктивної діяльності, 



результати її характеризуються новизною та оригінальністю. Таке 
розуміння цього поняття дає змогу генерувати ідею щодо виключної ролі 
мистецтва, зокрема, образотворчого у творчому розвитку особистості 
молодшого школяра. Внаслідок цього доцільно запропонувати структурно-
функціональну модель творчого розвитку молодших школярів. Стрижнем її 
виступають засоби образотворчого мистецтва (малюнок, лінія, колір, форма, 
композиція), які мають творчо-розвивальне значення. На цій основі в учнів 
формується емоційність: відчуття форми, прекрасного, гармонії, естетичні 
почуття насолоди, задоволення, радощі та муки творчості тощо; пізнання: 
розуміння і знання явищ та процесів природи, дійсності і мистецтва, 
активізація логічного, абстрактного й художнього мислення, збагачення 
уяви, фантазії, підсилення інтуїції і т. ін.; мотивація: збудження інтересу до 
знань і набуття навичок творчої діяльності, активізація будь-якого виду 
конструктивної діяльності, результати якої обов’язково мають характерис-
тики новизни та оригінальності. 

Аналіз вітчизняних (В. Мухіна, Б. Нєменський, М. Ростовцев та ін.) і 
зарубіжних (Р. Арнхейм, Е. Геккель, Г. Рід та ін.) підходів щодо природи 
образотворчої діяльності дітей дав змогу зробити принципово важливий 
педагогічний висновок, про те, що творчість молодших школярів потрібно 
розвивати на основі репродуктивної і продуктивної образотворчої 
діяльності як найдоступнішого прояву дитячої активності, індивідуальності з 
метою самовираження. 

Структурно-функціональний аналіз образотворчої діяльності учнів 
початкової школи показує, що у ній: мнемістична підсистема виступає як 
активний процес, який виконує продуктивну функцію організації і регуляції 
образотворчої діяльності; сенсорно-перцептивний блок визначає якість 
створюваного візуального образу у відповідності з реальною ситуацією і 
забезпечує свого роду програму для організації творчої роботи учнів, 
активізації творчого мислення; інтелектуальний блок, включаючи такі 
операції мислительні операції як аналіз, синтез, порівняння, виявлення 
аналогій тощо, здійснює функцію пошуку і прийняття рішення, вибору 
найбільш доцільного і пластичного способу зображення із всіх можливих, які 
є в арсеналі дитини на даний момент для вироблення образотворчого задуму; 
підсистема моторних операцій служить для практичної реалізації 
сформованого задуму.  

Ми переконані, що на цій основі відбуваються процеси, завдяки яким 
складаються стосунки між людиною, мистецтвом і навколишнім світом, 



збагачуються способи і корекція життєвого досвіду окремої людини, 
створюються моделі життя, дитина входить до світу творчості й залучається 
до скарбів художньої культури комунікативними засобами. 

Основною функцією комунікації засобами образотворчого мистецтва, 
як вважає переважна більшість науковців (О. Зісь, В. Мухіна, Б. Нєменський 
та ін.), є передача молодшому поколінню всього змісту соціальної культури 
для її відтворення та розвитку, а саме: знань про природу, людину, техніку; 
досвіду способів діяльності (навички, вміння); досвіду творчої діяльності; 
досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу і своєї діяльності. Тому 
комунікативна функція образотворчого мистецтва є головним смисловим 
засобом у творчому розвитку молодших школярів, оскільки його можливо 
використовувати практично під час вивчення всіх навчальних дисциплін 
початкової школи. Саме завдяки цій функції можлива реалізація двох 
магістральних напрямів використання образотворчого мистецтва у 
початковій школі – «виховання через мистецтво і виховання у мистецтві» 
(М. Лещенко). 

Основними структурними компонентами засобів образотворчого 
мистецтва є малюнок, лінія, колір, форма. За допомогою них створюють 
композицію художнього твору. Ступінь ефективності використання цих 
засобів у створенні художнього образу визначають рівень творчого розвитку 
образотворчої діяльності молодших школярів. Це довели вітчизняні 
дослідження (Л. Виготський, В. Мухіна, В. Кузін, Б. Юсов та ін.). 

Аналіз сучасних вітчизняних досліджень (Г. Лабунська, В. Мухіна, 
Е. Рожкова та ін.) показав, що засоби образотворчого мистецтва є основою 
змісту навчання молодших школярів. Тому науковці порушили питання про 
необхідність послідовного і систематичного вироблення умінь і навичок 
грамотного використання учнями засобів образотворчого мистецтва. Проте 
суперечливі підходи до оцінки дитячої образотворчої діяльності, розбіжності 
у формулюванні змісту навчального процесу початкової школи і, зокрема 
недооцінка дослідниками (В. Кузін, Е. Шорохов, Т. Шпікалова та ін.) творчо-
розвивальних і виховних можливостей засобів образотворчого мистецтва як 
умови, яка забезпечує повноту естетичного сприйняття творів 
образотворчого мистецтва і рішення образотворчих завдань, що постають 
перед дитиною, – позначилося на змісті рекомендованих протягом останніх 
років початковій школі програм з дисципліни «Образотворче мистецтво». 

Загальний недолік багатьох варіантів сучасних навчальних програм – 
недостатня спрямованість на послідовний і динамічний творчий розвиток 



молодшого школяра через недооцінку у змісті дисципліни «Образотворче 
мистецтво» творчо-розвивальних можливостей засобів образотворчого 
мистецтва та відсутність розуміння чіткого взаємозв’язку між навчальним і 
творчим малюванням, а також естетичним сприйняттям довкілля і творів 
образотворчого мистецтва.  

Позитивним моментом розробки змісту аналізованих програм окремих 
авторів С. Коновець, Л. Любарська, Л. Масол, О. Протопопова, М. Резніченко є 
спроба синтезу мистецтв, галузевої та міжгалузевої інтеграції. Це є 
перспективним напрямом оновлення змісту навчання творчо-розвивальними 
можливостями засобів образотворчого мистецтва у початковій школі, 
оскільки використання синтезу мистецтв, галузевої та міжгалузевої 
інтеграції, як показує практика, заповнює прогалину нестачі навчального 
часу за рахунок дидактичної і виховної взаємодії інших дисциплін 
навчального плану початкової школи, що стимулює творчий розвиток учнів. 
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