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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Анотація. У статті розглянуто проблем формування творчої особистості здатної до самовираження та 
самореалізації, що обумовлюється викликами сучасності. Встановлено, що провідну роль у цьому процесі 
відіграє мистецька освіта. Висвітлено та обґрунтовано тенденцій мистецької освіти у початковій школі. 
Показано, що основою сучасної мистецької освіти є компетентнісний підхід. Встановлено, що реалізація 
компетентнісного підходу тісно пов’язана з питанням інтеграції змісту образотворчого мистецтв та інших 
навчальних предметів. Проаналізовано організацію освітнього процесу в галузі мистецтва в початковій 
школі. Показана необхідність розробки та впровадження нових педагогічних умов на уроках образотвор-
чого мистецтва для розвитку творчих здібностей учнів на засадах компетентнісного, особистісно зорієнто-
ваного підходів з активним використанням міжпредметних зв’язків та інтеграції.
Ключові слова: мистецька освіта, образотворче мистецтво, початкова освіта, компетентність, інтеграція.
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MODERN TRENDS OF ART EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL
Summary. The article deals with the problems of formation of a creative personality capable of self-expression 
and self-realization, which is due to the challenges of our time. It has been established that artistic education 
plays the leading role in the process of creative development of the person, development of its creativity, har-
monious entry into the socio-cultural space. The modern trends of art education in primary school are covered 
and substantiated. Given the contemporary needs of the Ukrainian society in the field of art, have been actuali- 
zed the problem of building an educational process involving the domestic and world cultural heritage, various 
types of arts, shaping the basic artistic knowledge that students can realize in their own artistic and crea-
tive activity. Accordingly, the content, organization, and evaluation of the quality of the educational process 
are rebuilt in modern primary education. It is shown that the basis of contemporary artistic education is the 
competence approach, which involves systematic study of art, acquisition of subject competences in the arts, 
interpretation of artistic works, creative expression through various types of visual activities (drawing, mo- 
deling, singing, musical improvisation, etc.) will promote the development of the personality of primary school 
students. Competence in the field of art is characterized as an integral quality of the personality based on 
knowledge (cognitive aspect), which in turn form values (axiological aspect) and are manifested in motivation, 
behavior, socio-cultural activity (motivational-behavioral aspect). It was established that the implementation 
of the competence approach is closely connected with the integration of the content of fine arts and other edu-
cational subjects, since art in its content is an integrative world perception and attitude. Has been analyzed the 
organization of the educational process in the field of art in elementary school. Has been shown the necessity 
of the development and introduction of pedagogical conditions in the class of fine arts for the development of 
students creative abilities with the involvement of competent, personal oriented approaches with active inter-
state and integration organizations.
Keywords: art education, fine arts, primary education, competence, integration.

Постановка проблеми. Сьогодні в Укра-
їні в контексті тенденцій світових освіт-

ніх систем актуалізується проблема формування 
творчої особистості здатної до самовираження 
та самореалізації, що обумовлюється гуманістич-
ними й інформаційними викликами сучасності.

Провідну роль у процесі творчого розвитку 
особистості, розвитку її креативності, гармоній-
ного входження в соціокультурний простір віді-
грає мистецька освіта, оскільки саме мистецтво 
розвиває здатність особистості емоційно-чуттєво 
сприймати довкілля, формує її духовний потенці-
ал, розвиває мислення, спонукає до творчої діяль- 
ності. Це зумовлює потребу переосмислення 
та вдосконалення існуючої системи мистецької 
освіти, її змісту, методики та вироблення сучас-
них стратегій розвитку.

В науковій літературі проблема розвитку мис-
тецької освіти перебуває в центрі уваги фахівців 
в галузі мистецької освіти. Сучасні проблеми 
мистецької освіти в Україні висвітлювали у сво-
їх працях Є. Антонович, А. Бокотей, Е. Мисько, 

В. Даниленко, А. Козир, А. Чебикін, М. Яковлєв 
та ін. Л. Волинець, Г. Ніколаї, О. Олексюк, Г. Па-
далка, В. Полтавець, Т. Рейзенкінд, О. Ростов-
ський, І. Ярмак досліджують модернізацію мис-
тецької освіти в контексті європейських вимог. 
Важливе значення для становлення методології 
вітчизняної мистецької освіти мають досліджен-
ня Н. Авер’янової, С. Коновець, О. Красовської, 
Л. Масол, О. Рудницької, Р. Шмагала. У роботах 
С. Волкова, С. Нікуленко, О. Овчарук, Л. Руса-
кової, Л. Соколюк, Л. Савицької, В. Шульгіної 
досліджується проблема історичного розвит-
ку мистецької освіти. Л. Бабенко, Л. Бичкова, 
Е. Бєлкіна, О. Гайдамака, Є. Ковальов, О. Кома-
ровська, Л. Любарська, І. Руденко, О. Рудниць-
ка, В. Сидоренко, О. Шевнюк, Л. Хомич та інші 
висвітлюють педагогічні особливості викладан-
ня мистецьких дисциплін.

Сьогодні особливої актуальності набуває до-
слідження мистецької освіти у початковій школі, 
оскільки ця освітня підсистема не лише допома-
гає здобути мистецькі знання, вміння, навички,  
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а й сприяє ранньому естетичному розвиткові учнів, 
формуванню творчої, гармонійної особистості.

Зміни, що сьогодні відбуваються у сфері мис-
тецької освіти, її інтеграція у загальносвітовий 
освітній простір та важлива роль на етапі ран-
нього художньо-естетичного розвитку особистості 
зумовлюють актуальність даної статті.

Метою дослідження є висвітлення та обґрун-
тування сучасних тенденцій мистецької освіти 
у початковій школі.

Виклад основного матеріалу. В Законі 
України «Про освіту» міститься наступне визна-
чення: «Мистецька освіта передбачає здобут-
тя спеціальних здібностей, естетичного досвіду 
і ціннісних орієнтацій у процесі активної мис-
тецької діяльності, набуття особою комплексу 
професійних, у тому числі виконавських, компе-
тентностей та спрямована на професійну худож-
ньо-творчу самореалізацію особистості і отриман-
ня кваліфікацій у різних видах мистецтва» [2].

А. Козир, аналізуючи сучасний розвиток 
мистецької освіти України, слушно виділяє на-
ступні основні тенденції: «гуманізація; гуманіта-
ризація; національна спрямованість; соціокуль-
турна відповідність; відкритість; перенесення 
акценту з навчальної діяльності на навчально- 
пізнавальну, художню; перехід від репродуку-
вання до розуміння, осмислення; створення умов 
для самореалізації; педагогічна взаємодія, спів-
робітництво; спрямованість освітнього процесу 
на виявлення творчих можливостей; перехід від 
регламентованих способів організації педаго-
гічного процесу до розвиваючих, активізуючих; 
безперервність освіти; неподільність навчання 
й виховання; акмеологічне спрямування розвит-
ку особистості» [3, с. 31].

Здійснення головної стратегічної мети мис-
тецької освіти тісно пов’язано з необхідністю ви-
рішення сучасних проблем в галузі культури. 
Це недооцінка в соціокультурній практиці ролі 
естетичної свідомості та художнього мислення 
як визначальних чинників розвитку як особис-
тості та суспільства; культурний нігілізм як не-
визнання чи заперечення цінностей та ідеалів 
сучасною молоддю; другорядна роль, яка відво-
диться предметам художньо-естетичного циклу 
в загальноосвітніх школах, та мінімальна кіль-
кість годин на їх вивчення; низький рівень ма-
теріально-технічного та кадрового забезпечення 
мистецької освіти, особливо в закладах загальної 
середньої освіти; закриття або скорочення поза-
шкільних навчальних закладів мистецької осві-
ти; висока вартість навчання в спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів на тлі низько-
го рівня життя переважної більшості населення.

З огляду на сучасні потреби українського 
суспільства в галузі мистецтва сьогодні актуа-
лізовано проблему побудови освітнього процесу,  
що залучає вітчизняні та світові культурні над-
бання, різні види мистецтв, формує основні 
мистецькі знання, які учні можуть реалізувати 
у власній художньо-творчій практичній діяль-
ності. Відповідно до цього у сучасній початковій 
освіті перебудовується зміст, організація, оціню-
вання якості освітнього процесу тощо.

Нормативним підґрунтям для здійснення ре-
форм в початковій школі є закон України «Про 
освіту», Концепція Нової української школи, 

Державний стандарт початкової освіти, типові 
освітні програми, у яких «вихідними інструмен-
тами є різні види освітніх результатів: навчаль-
ні, ключові і предметні компетентності, наскріз-
ні уміння» [6, с. 4].

Зміст мистецької освітньої галузі реалізову-
ється в початковій школі через інтегрований 
курс «Мистецтво» або через окремі навчальні 
предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне 
мистецтво».

В Державному стандарті початкової освіти 
зазначено, що мистецька освіта в сфері образот-
ворчого мистецтва це не лише здобуття художніх 
знань, оволодіння практичних вмінь та навичок, 
а й засіб особистісного розвитку учнів. Зокрема 
в початковій школі засобами образотворчого мис-
тецтва учні залучаються до культурних надбань 
людства; навчаються основам образотворчої гра-
моти; у них формуються практичні образотворчі 
навички роботи; розвивається творче мислен-
ня та креативність, що сприяє самовираженню 
та збагаченню емоційно-естетичному досвіду 
учнів [5]. Отже, в сучасній мистецькій освіті в по-
чатковій школі акцентовано увагу на творчому 
розвиткові учнів, на формуванні креативного 
та критичного мислення, на розвиткові емоційно- 
чуттєвої сфери, які є основою практичної обра-
зотворчої діяльності.

У зв’язку з цим в Державному стандарті [1] 
та Типовій освітній програмі [7] в галузі мис-
тецької освіти змінено назви змістових ліній 
(«Сприймання та інтерпретація творів мистец-
тва», «Художньо-практична творчість», «Комуні-
кація через мистецтво»), які хоч і основуються на 
традиційних видах діяльності учнів (сприйман-
ня, аналіз художніх творів, практично-творча ді-
яльність), проте реалізують нових підхід до зміс-
ту мистецької освіти, оскільки сьогодні актуальне 
не лише засвоєння учнями знань та умінь з га-
лузі мистецтва, а їх саморозвиток та самоствер-
дження через мистецтво. Образотворче мисте-
цтво унікально впливає на розвиток особистості 
учня. Оминаючи раціональне сприйняття, воно 
відразу впливає на емоції та почуття через чут-
тєве сприймання навколишнього та спонукає до 
творчості, креативності. О. Комаровська слушно 
підкреслює, що «навчання мистецтва відбуваєть-
ся лише через переживання і поза цим втрачає 
сенс» [6, с. 124].

Системне навчання мистецтву, набуття пред-
метних компетентностей з мистецтва, інтерпре-
тація мистецьких творів, творче самовираження 
через різні види образотворчої діяльності (малю-
вання, ліплення, аплікація, художнє конструю-
вання тощо) сприятимуть розвитку особистості 
учнів початкової школи. Такий компетентніс-
ний підхід є основою сучасної мистецької осві-
ти. В Державному стандарті початкової школи 
зазначено, що «основною метою освітньої галузі 
«Мистецтво» є формування в учнів ключових, 
міжпредметних естетичних і предметних мис-
тецьких компетентностей» [1] та дається на-
ступне визначення поняття «компетентність»: 
«Компетентність − набута у процесі навчання 
інтегрована здатність особистості, яка склада-
ється із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що 
можуть цілісно реалізовуватися на практиці» [1]. 
Отже, компетентність в галузі мистецтва харак-
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теризується як інтегральна якість особистості, що 
базується на знаннях (когнітивний аспект), які 
в свою чергу формують цінності (аксіологічний 
аспект) та виявляються у мотивації, поведінці, со-
ціокультурній діяльності (мотиваційно-поведін-
ковій аспект). Ця складна якість особистості учня 
формується поступового, систематично, з враху-
ванням наступності, доцільності та вікових осо-
бливостей засвоєння учнями навчального змісту.

О. Комаровська звертає увагу, що «оскільки 
мистецтво є художньо-образною інтерпретацією 
найрізноманітнішої – інтегральної – інформації 
з усіх сфер життя, універсальність мистецької 
освіти зумовлює акцент на художньо-естетичній  
культуротвірній компетентності як основі форму-
вання універсальної загальнокультурної компе- 
тентності» [4, с. 5]. Дослідники (Л. Масол, О. Кома-
ровська, Н. Миропольська, В. Рагозіна, Л. Хлєб-
никова та ін.) виокремлюють наступний комплекс 
художньо-естетичних компетентностей:

1) предметні, які формуються у процесі худож-
ньо-естетичного діяльності та виявляються як 
здатність до сприймання художніх образів різних 
видів мистецтв та діяльнісного самовираження;

2) міжпредметні: а) галузеві (художньо- 
естетичні), які формуються на основі предмет-
них компетентностей та характеризують спро-
можність учнів аналізувати художні образи 
в різних мистецтвах; б) міжгалузеві (художньо- 
гуманітарні), які формуються в результаті усві-
домлення різноманітних зв’язків між творами 
мистецтва та життя [4].

Реалізація компетентнісного підходу тісно 
пов’язана з питанням інтеграції змісту образот-
ворчого мистецтв та інших навчальних предме-
тів, оскільки мистецтво за своїм змістом є інте-
гративним світосприйняття та світовідчуття.

Інтегративне освоєння різних видів мистец-
тва ґрунтується на цілісності художнього пізнан-
ня, що «розкриває унікальність кожної людини, 
її особистісну мобільність, гнучкість, адаптив-
ність; розвиває її креативний потенціал, готуючи 
до життя в цілому» [4, с. 7]. Цілісність пізнання 
та знання, творчої діяльності та креативності 
мислення органічно вміщує у собі комплексність 
ставлення до навколишнього світу та фіксується 
як результат, продукт його духовного освоєння, 
як процес художньо-творчої діяльності.

У Державному стандарті початкової освіти 
зазначено, що освітній заклад може обирати або 
моно-курси образотворчого та музичного мис-
тецтв, або комбінувати освітні галузі, зокрема 
навчання мистецтва реалізовувати через інте-
грований курс «Мистецтво», в якому домінантні 
змістові лінії (музичне мистецтво та образотвор-
че мистецтво) поєднані із додатковою змістовою 
лінією – синтетичні мистецтва.

На вивчення предметів мистецької галузі від-
водиться 2 години (по 1 годині на кожен окре-
мий курс образотворчого мистецтва та музично-
го мистецтва або 2 години на інтегрований курс 
«Мистецтво»). Така кількість годин є однозначно 
замалою для реалізації навчального змісту мис-
тецької освіти.

При вивченні інтегрованого курсу уроки об-
разотворчого та музичного мистецтва слідують 
один за одним. Викладати навчальний зміст 
можуть два вчителі (вчитель образотворчого 

мистецтва та вчитель музичного мистецтва), або 
один вчитель. Проте в переважній більшості нав- 
чальних закладах відчувається брак кваліфіко-
ваних спеціалістів в галузі мистецтва.

Навчальний матеріал обох уроків об’єднується 
в тематичні блоки. Інтеграція може здійснюва-
тись на основі наступних категорій: загально-
мистецьких («стиль», «жанр», «форма», «компози-
ція» тощо); художньо-виражальних («гармонія», 
«ритм», «рівновага», «динаміка», «нюанс» тощо); 
емоційно-почуттєвих («емоція», «почуття», «вра-
ження» тощо).

Такий поліхудожній, інтегративний підхід 
є природним для учнів початкової школи. Спе-
ціальні дослідження доводять, що учні початко-
вих класів сприймають світ цілісно, синестезій-
но (спів-відчуваючи, взаємопоєднуючи різних 
модальностей сприйняття), емоційно. Для них 
характерна наочно-обpазна форма мислення. 
Діти цього віку здатні самостійно використовува-
ти власний досвід і втілювати власні враження 
та відчуття у художньо-творчій діяльності. Мета 
інтегративного підходу якраз і полягає у розвит-
ку в учнів початкової школи цілісного сприй-
мання навколишнього світу через вивчення на-
вчального матеріалу, що може здійснюватись як 
на уроках мистецтва, так й на уроках навчаль-
них предметів із інших галузей освіти. Проте 
О. Комаровська слушно застерігає про небезпеку 
«штучної» інтеграції: «перенесення акцентів із 
суто мистецьких орієнтирів художнього пізнання 
(як пізнання-інтерпретації світу, що втілюється 
в художніх образах) на використання змісту ху-
дожніх творів для набуття, приміром, матема-
тичної, інформаційно-цифрової або екологічної 
компетентності (грамотності) тощо. В такому разі 
можна «втратити» сам предмет навчання мис-
тецтва» [6, с. 125].

Висновки. Головне завдання сучасної мис-
тецької освіти в початковій школі полягає в за-
лученні учнів до мистецтва; в створенні умов для 
розкриття потенціалу учнів; сприянні самовиз-
наченню на основі формування широкого спек-
тру компетентностей; стимулюванні творчості 
та креативності школярів.

Сучасні трансформаційні зміни в галузі мис-
тецької освіти потребують ретельного вивчення 
багаторічного педагогічного досвіду та суттєвого 
оновлення змісту і методики навчання в почат-
ковій школі.

Забезпечення загальноосвітніх навчальних 
закладів кваліфікованими фахівцями в галузі 
мистецької освіти є однією з проблем сьогодення. 
Сучасний вчитель образотворчого мистецтва в по-
чатковій школі повинен володіти художньо-пе-
дагогічними знаннями, уміннями та навичками; 
повинен вміти формувати ключові та предметні 
компетентності в учнів; проявляти готовність до 
фахового зростання та саморозвитку; викладати 
на високому рівні як моно-курси («Образотворче 
мистецтво», «Музичне мистецтво»), так й інтегро-
ваний курс «Мистецтво».

На глибоке переконання вчителів-практиків 
необхідно збільшити кількість годин на тиж-
день для опанування програмового матеріалу 
мистецьких дисциплін в початковій школі, зо-
крема образотворчого мистецтва, оскільки ху-
дожньо-творча діяльністю є провідною для учнів 
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початкової школи, що обумовлено психолого-
фізіологічними особливостями дітей цього віку. 
Це вимагає активної розробки та впроваджен-
ня відповідних педагогічні умови на уроках об-
разотворчого мистецтва для розвитку творчих 

здібностей учнів на засадах компетентнісного, 
особистісно зорієнтованих підходів з активним 
використанням міжпредметних зв’язків та інте-
грації, які забезпечують оволодіння учнями ком-
петентностями в галузі мистецтва.
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