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ВПЛИВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ТВОРЧИЙ  
РОЗВИТОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Важливу роль у творчому розвитку особистості відіграє мистецтво. Його 
використання в процесі навчання створює можливості для гармонізації 
емоційних і логічних компонентів діяльності учнів, реалізації їх творчого 
потенціалу.  

Як відомо, мистецтво - невід’ємна частина духовної культури людства; 
завдяки його художньо-образній формі відбувається сильний емоційний 
вплив на психіку особистості, що сприятиме розвитку її активності, 
спрямованої на творення краси в навколишньому світі й на внутрішнє 
самовдосконалення. Дослідження вчених (Л.С.Виготський, Є.П.Крупник, 
О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн) переконливо доводять, що, завдяки творам 
мистецтва, відбувається активізація зорових, слухових та інших рецепторів з 
наступною зміною фізіолого-біологічних ритмів організму. Катарсична 
реакція, що є також наслідком впливу художніх образів, гармонізує 
внутрішній світ людини, сприяє встановленню комфортного стану 
особистості у відносинах зі своїм “Я”.  

Так, у молодшому шкільному віці важлива роль належить 
самовираженню дітей через власну художньо-естетичну діяльність. Тому, 
враховуючи психофізіологічні особливості  школярів цього віку, під час 
викладання предметів освітньої галузі “Мистецтво” необхідно залучати їх до 
творчої діяльності в музичному, образотворчому, театральному та екранних 
видах мистецтва. 

Як відомо, кожен вид мистецтва має  особливі механізми впливу на 
особистість: музика – гармонію звуків; живопис - лінію, барви, сюжет. 
Хореографія, театр, кіно завдяки своїй синкретичності інтегрують кілька 
видів мистецтва, що сприяє найсильнішому впливу на психічні і фізіологічні 
процеси в організмі людини. 

Тому розвиток творчого потенціалу, формування естетичних почуттів і 
потреб у молодшому шкільному віці відбуваються більшою мірою в ході 
самостійної художньої діяльності. Відтворення власного світовідчуття і 
світосприйняття за допомогою барв є показником психічного стану дитини, її 
самоусвідомлення в навколишньому середовищі. Звуки музики, самостійна 
гра на інструменті є основою для виховання в особистості здатності до 
естетичного сприймання, вміння слухати музику природи, бачення красивого 
й потворного, прагнення змінити світ на краще. 

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

Вплив образотворчого мистецтва на розвиток особистості не лише 
збільшує діапазон її візуальних вражень та творчих можливостей, а й якісно 



ускладнює структуру зорового та естетичного сприймання і уяви, додаючи 
певну міру осмислення та переживання твору мистецтва або явища життя. 
Це, в свою чергу, дає змогу бути не пасивним споживачем візуальних 
вражень, а людиною, здатною адекватно оцінювати естетичні та художні 
якості твору й сміливо втілювати свої почуття в самостійних творчих 
роботах. Адже образотворче мистецтво містить у собі чудові невербальні 
способи вираження ставлення особистості до предметів і явищ дісності у 
формі візуальних символів, асоціативних зіставлень та художніх образів. 

З огляду на можливості образотворчого мистецтва як педагогічного 
засобу слід зазначити, що основою навчально-виховного процесу є 
виховання естетичного відношення, виховання естетичної свідомості 
особистості. Кожний компонент естетичного відношення – естетичне 
сприйняття, естетичне почуття, оцінка, судження, смак, ідеал, потреба, увесь 
творчий потенціал – визначається діяльністю особистості й спричиняє 
суттєві зміни в переконаннях, поведінці, перетворює її в суб’єкт естетичної 
діяльності, сприяє комплексному розвитку її творчих здібностей. 

Образотворче мистецтво є специфічною і досконалою моделлю 
цілісного духовного впливу на особистість. Катарсична функція 
образотворчого мистецтва належить до числа його головних соціальних 
призначень. Накопичений образотворчим мистецтвом досвід впливу на 
духовний світ людини можна використовувати для цілеспрямованого 
моделювання навчально-виховного процесу, зокрема, при розробці нових 
перспективних педагогічних технологій. Крізь духовний катарсис 
особистості може бути максимально реалізовано завдання справжньої 
гуманізації і гуманітаризації системи педагогічної освіти. 

Образотворче мистецтво також сприяє відновленню гармонічної 
цілісності здібностей людини, розвитку чутливості й надбанню 
універсального людського досвіду. 

У педагогічній енциклопедії творчість дітей в вивченні образотворчого 
мистецтва представлено як процес і результат художньо-творчої діяльності 
дітей в різних видах образотворчого мистецтва. У процесі образотворчого 
розвитку формуються творчі здібності дітей, їх спостережливість, уява, 
образне мислення, естетичний смак, поглиблюються і розширюються знання 
про предмети і явища дійсності, пробуджується інтерес до мистецтва, що 
сприяє всебічному розвитку особистості дитини.[3] 

Велике значення для активного творчого розвитку учнів має 
різнобарв’я видів художньо-образотворчої діяльності і матеріалів. 

Так твори живопису являють собою один з найбільш емоційних 
чинників впливу на творчий розвиток особистості. 

Тому одна з характерних особливостей живопису – його емоційна 
забарвленість. Впливаючи на почуття людей, живопис поглиблює і 
спрямовує ці почуття, навчає емоційній реакції на речі, події, вчинки. 
Живопис формує симпатії, антипатії і в цьому відношенні розвиває не тільки 
художній смак, але й універсальні здібності людини. У результаті 
колективних відвідувань виставок з подальшим їх обговоренням, 



розвивається сприймання, цілеспрямованість, наполегливість, залишаючи 
приємні враження від споглядання та допомагає людині сприймати світ у 
всій своїй красі і багатогранності. 

Виходячи з того, що відповідно до правил композиційної побудови 
лінійний ритм підкреслює наявність руху в той чи інший бік у конкретному 
зображенні, ми можемо сказати про взаємозв’язок цього видимого ритму із 
внутрішнім рухом особистості. 

Характер ліній та їх комбінації підкреслюють індивідуальність 
емоційно-почуттєвого втілення та своєрідність вираження внутрішньої 
сутності кожної особистості. 

У кожному кольорі, лінії чи їх сполученні закріплене естетичне 
ставлення людини до оточуючої її живої і неживої природи, а також до 
власної людської природи. 

Першоджерелом усіх колірних асоціацій людини є її індивідуальне 
ставлення до різних об’єктів і явищ природи. Усі сторони колірної символіки 
використовуються особистістю залежно від її світосприйняття, пов’язаного із 
властивим їй світом настроїв, почуттів, переживань. 

Дітям молодшого віку характерна наявність почуття ритму. У 
малюнках це виражається в ритмічних повтореннях одного і того самого 
зображення предмета, чи його частин. Ритм, симетрія характерні і для 
композиційного вирішення дитячого малюнка в цілому. Із зовнішніх 
характеристик предмету учні перш за все виділяють колір. Яскраві кольори і 
їх протилежні сполучення рано привертають увагу дітей і є для них 
найдоступнішим засобом художнього вираження. 

Роль емоційного фактора в образотворчій діяльності людини, як 
відомо, остаточно висвітлено в працях Л.С.Виготського, який відзначав, що 
“почуття і фантазія є не двома одне від одного віддаленими процесами, але, 
по суті, одним і тим самим процесом, і ми в змозі дивитись на фантазію, як 
на центральне вираження емоційної реакції”.[1] 

Художнє сприйняття через підняття емоційно-чуттєвої сфери веде до 
інтерпретації, появи судження, пробуджуючи творчі сили уяви і фантазії, 
стимулює розвиток творчого мислення. Уява і фантазія є найважливішою 
природною силою дітей. Образотворче мистецтво дає широку можливість 
для втілення найнеймовірніших образів, що з’являються в уяві дитини. 
Малюнок дає змогу дитині пізнати себе, та, вкладаючи певний зміст у нього, 
вона багато розповідає про себе, про свій внутрішній світ, тобто виражає себе 
через художню творчість.  Тому потреба у практичному творчому 
самовираженні є особливою і обов’язковою якістю особистості, яка прагне 
відтворити свої почуття у взаємодії художнього образу з ознаками, 
символами, лініями, кольором тощо. 

Практично це реалізується шляхом формування в учнів стійких 
графічних умінь та навичок на грунті геометричного матеріалу, залучення 
дітей до активних спостережень предметів і явищ навколишньої дійсності, 
оформлення учнівських робіт, відображення в дитячих малюнках тільки 
красивого, обговорення художньо-творчих робіт учнів та мистецьких зразків 



з метою формування навичок етико-оцінних суджень, розвитку естетичних 
почуттів, систематичного розгляду картин і панорам з метою виховання 
художнього смаку, ілюстрування учнями народних казок, прислів’їв, 
приказок, історичних оповідань, біблійних текстів, віршів. 

Дитина, малюючи, часто бачить в практичній діяльності захоплюючу 
гру, тобто учень ніби спілкується із знайомими емоційносприйнятими 
образами. У багатьох дітей є свої улюблені образи, які часто є витвором 
фантазії, визначають активність, напруження творчої діяльності. Графічні 
образи у дітей молодшого шкільного віку складаються на основі не лише 
зорових вражень про предмет, а й значенням його для дитини і діями дитини 
з цим предметом. Тому в малюнках діти передають лише ті особливості 
зображуваного, які вони вважають найголовнішими і найзначущими. 
Зображуючи предмет, діти розказують про нього все, що їм відомо. Це 
пояснюється тим, що дитині молодшого шкільного віку властива здатність 
відтворювати образи не так, як вона їх бачить, а як уявляє. 

Особливість художнього почуття в цьому відношенні полягає в тому, 
що “це те ж саме почуття, але вирішене надзвичайно посиленою діяльністю 
фантазії”. [4]  

Істотно, проте, що в мистецтві подібні образи існують у специфічній 
формі “зчеплень” у цілісності художнього образу. 

Слід також відзначити, що, оскільки образотворча діяльність 
молодших школярів завжди супроводжується емоціями та спонукається 
домінуючими мотивами, дії завжди носять емоційно-забарвлений характер. 

Художнє пізнання, звернене до емоційно-чуттєвої сфери особистості, 
відбувається на основі образного мислення, фіксує не лише об’єктивні 
властивості природи і закономірності її розвитку, а й найменші вияви 
естетичного, які втілює в художніх образах. Оскільки особливістю 
молодшого шкільного віку є образне мислення, що є важливим структурним 
компонентом духовності людини. І.М.Сєченов назвав образ активним 
регулятором поведінки, а І.П.Павлов підкреслював, що однією з основних 
людських потреб є потреба в образному сприйманні: захоплені науково-
технічною революцією, - як вважає Б.М.Неменський [2], - заглиблені у “світ 
інформатики”, ми взагалі іноді вважаємо логічне мислення тим єдиним, 
вартим сучасної людини, а емоції (емоційно-асоціативне мислення) чимось 
атавістичним, на зразок апендикса, присвятивши усі сили розвитку в 
мисленні дітей раціонального, логічного начала, часто перестаємо звертати 
увагу на розвиток їх почуттів. І в результаті отримуємо логіку безкрилу, 
нетворчу, а емоційне життя примітивним. 

Мислення образами – складний психічний процес. У ньому беруть 
участь безпосереднє чуттєве сприймання реального світу, уява, фантазія, 
увага, емоційно-вольові зусилля. 

Через засоби образотворчого мистецтва людина відкриває можливість 
виразити свої “невидимі” й “невідчутні” почуття, задуми. 

Художні матеріали, що використовуються на малюванні, досить 
різноманітні. Це кольорове чорнило і кольорова крейда, вугілля, олівці, 



фарби, фломастери, туш. Тому малюнки виконуються на папері, картоні, 
пластику, дереві. Усіма засобами вчитель повинен заохочувати особистісну 
інтерпретацію учнями зображуваного об’єкта. Пізнання техніки малюнка 
полягає в тому, що школярі повинні володіти нею на такому рівні, який їм 
необхідний для творчого самовираження. Простежується чітко виражена 
послідовність дій педагога: спочатку зацікавити дитину, стимулювати 
бажання творити, а потім навчити техніки, яка необхідна для реалізації 
творчого задуму. Головним є не результат діяльності учня, а сам процес 
залучення його до творчої атмосфери. У процесі викладання техніки малюнка 
вчитель повинен бути готовим використати методи прикладу, імітації, 
обговорення, аналізу, драматизації. 

Отже, орієнтація навчально-виховного процесу на художньо-
естетичний фактор як основу духовності людини цілком виправдана. 
Естетична домінанта, яка формується у процесі спілкування людини з 
мистецтвом, підпорядковує усі прояви психічної організації особистості 
(психічні процеси, емоції, почуття, темперамент та ін.), сприяє становленню 
ціннісно-змістовних чинників її світогляду (моральних, політичних, 
релігійних та ін.), вдосконаленню досвіду та способів пізнання навколишньої 
дійсності (наочно-образного, предметно-асоціативного, логіко-інтуїтивного). 
Естетична спрямованість, уміння й навички творчої діяльності, 
індивідуальний художній стиль, емпатія, фантазія утворюють ядро 
особистості, визначають її неповторність та унікальність. Творча, своєрідна 
особистість спроможна продуктивно мислити, активно діяти у нестандартних 
ситуаціях, здатна до постійного саморозвитку й самовдосконалення. Це 
забезпечує високий рівень професіоналізму в різних галузях життєдіяльності 
суспільства, що, у свою чергу, зумовлює прогрес людської цивілізації.  

Образотворче мистецтво є специфічною і досконалою моделлю 
цілісного духовного впливу на особистість, сприяє розвитку образного 
мислення, емоційно-чуттєвої сфери, пізнання, надбанню універсального 
людського досвіду. 

Слід зазначити, що в педагогічній науці ще не склався єдиний підхід до 
класифікації потенційних можливостей образотворчого мистецтва, хоча 
більшість дослідників наголошує на його принциповій поліфункціональності. 
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