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АНОТАЦІЯ 

 

Шатайло Н. В. Методика формування умінь образотворення молодших 

підлітків на уроках музичного мистецтва. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського. – Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка. – Суми, 2021. 

 

Зміст анотації 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та 

експериментально перевірене практичне вирішення проблеми формування 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва 

в закладах загальної середньої освіти.  

Розкрито феноменологію образотворення в психологічній і музично-

педагогічній проєкціях. Обґрунтовано дефініцію «образотворення» як 

складного інтегрованого утворення, яке включає комплекс психічних 

процесів розвитку особистості (мисленнєвих, образно-операційних, 

емоційно-інтелектуальних) та творчо-діяльнісних процесів (комунікативних, 

інсайт-орієнтованих, продуктивних), що у їх взаємозв’язку та взаємодії 

призводить до появи суб’єктивно нового освітнього продукту.  

Визначено сутність умінь образотворення молодших підлітків, які 

розуміються як мисленнєво-евристична діяльність, що проявляється в 

здатності сприймати, оцінювати та інтерпретувати художньо-образний 

контекст творів мистецтва, знаходити відповідність між емоційним 

контентом музичного твору та відображеним у ньому явищем життя, 

синтезувати художні образи й оперувати ними в процесі мистецько-
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персоналізованої діяльності, результатом якої є генерування ідей під час 

створення суб’єктивно нового інсайт-продукту, що відображає рівень 

ціннісних орієнтирів підлітка. 

Обґрунтовано структуру умінь образотворення молодших підлітків у 

вимірі шкільної музичної освіти, що містить такі компоненти: образно-

операційний (виділено як базовий, до якого входять уміння спиратися на 

мистецький тезаурус щодо вербалізації/візуалізації художніх образів; 

застосовувати асоціації, аналогії, метафори в процесі мистецько-

персоналізованої діяльності; емоційно-ціннісний, естетичний (уміння 

відчувати емоційний заряд та світоглядну спрямованість мистецького  

твору задля подальшого втілення в художньо-творчому продукті; 

коригувати власний емоційний стан у процесі образотворення; 

здійснювати само- та взаєморефлексію процесу образотворення; підбирати 

відповідні художні образи для створення емоційного відгуку на ціннісний 

зміст твору); образно-синтезуючий (уміння проводити паралелі між 

художніми образами різних видів мистецтва та дійсністю, синтезуючи нові 

образи; інтерпретувати образність творів мистецтва у процесі мистецько-

інтегрованої діяльності); продуктивно-діяльнісний (уміння генерувати ідеї, 

які є продуктом інсайт-образотворення; продукувати образність у 

навчальній діяльності, творчо самовиражатися; застосовувати образні 

порівняння, аналогії, асоціації, метафори в навчальній діяльності та 

повсякденному житті). 

Розроблено методику формування умінь образотворення молодших 

підлітків на уроках музичного мистецтва на основі психолого-

педагогічного, аксіологічного, мистецько-персоналізованого, 

герменевтичного, синергетичного наукових підходів. Обрано художньо -

педагогічні принципи: особистісно орієнтованої спрямованості та 

врахування вікової сензитивності в процесі мистецько-перетворювальної 

діяльності; ціннісного ставлення й естетичного осягнення художньої 

образності музичного твору; поліхудожності в процесі сприймання, 
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інтерпретації та оцінювання творів мистецтва; позитивної атмосфери 

освітнього середовища; освітньої рефлексії процесу усвідомлення способів 

і смислових особливостей музично-творчої діяльності та її результату; 

прояву взаємоузгодженості особистісного життєвого досвіду з ідейно-

смисловим задумом мистецького твору.  

Розроблено організаційно-методичну модель методики формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва, що 

складається з теоретико-методологічного, методичного та результативного 

блоків.  

Визначено критерії, показники та рівні оцінювання сформованості 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва: 

художньо-мисленнєвий критерій (показники – міра прояву відповідності, 

оригінальності створюваних художніх образів музичному твору; ступінь 

здатності здійснювати аналіз-інтерпретацію художньої образності музичного 

твору); емоційно-мотиваційний критерій (показники – ступінь прояву власної 

ініціативи у втіленні художніх образів; здатність висловлювати 

персоналізоване ставлення до творів мистецтва); художньо-інтегративний 

критерій (показники – ступінь здатності синтезувати художні образи; 

здатність продукувати художні образи відповідно до загальнолюдських 

цінностей); творчо-діяльнісний критерій (показники – здатність створювати 

художні образи засобами різних видів мистецтва; міра креативності 

ініційованих творчих ідей у розв’язанні художньо-творчих завдань).  

Запропоновано рівні сформованості умінь образотворення молодших 

підлітків: високий рівень (продуктивний, творчий), середній рівень 

(пошуковий евристичний), низький рівень (репродуктивний, немотивований). 

Експериментально перевірено ефективність розробленої методики 

формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного 

мистецтва, яка включала чотири етапи: підготовчий, констатувальний, 

формувальний та узагальнюючий. На етапі констатувального експерименту 

здійснено порівняння сформованості умінь образотворення підлітків у ЕГ та 
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КГ-2 за відповідними рівнями, які показали відносну однорідність 

математично-статистичних даних в обох групах. 

На формувальному етапі запроваджено опрацьовану методику, яка 

проходила в чотири етапи: пізнавально-евристичний; емоційно-

мотиваційний; комунікативно-трансформаційний (перетворювальний); 

творчо-рефлексивний, до яких підібрано відповідне змістове наповнення та 

групи методів, що забезпечило формування відповідних умінь 

образотворення, згідно з їх функціональними особливостями та 

компонентною структурою. 

На узагальнюючому етапі відслідковано позитивні кількісні та якісні 

зрушення рівня показників умінь образотворення підлітків ЕГ. Порівняльний 

аналіз отриманих даних ЕГ і КГ-2 за результатами підсумкового зрізу виявив, 

що коефіцієнт прояву показників учнів експериментального класу істотно 

зріс на відміну від означеного коефіцієнту учнів контрольного класу, який не 

зазнав значних змін.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: розкрито сутність феномену «уміння образотворення молодших 

підлітків», інтерпретованого як комплекс дієвих атрибутів мисленнєво-

евристичної діяльності, який забезпечує здатність генерувати ідеї під час 

створення суб’єктивно нового художньо-образного інсайт-продукту, що 

відображає рівень ціннісних орієнтирів підлітка; розроблено структуру 

досліджуваного феномену (образно-операційний – базовий (уміння 

спиратися на мистецький тезаурус щодо вербалізації/візуалізації художніх 

образів, застосовувати асоціації, аналогії, метафори в процесі мистецько-

персоналізованої діяльності); емоційно-ціннісний (уміння відчувати 

емоційний заряд та світоглядну спрямованість мистецького твору задля 

подальшого втілення в художньо-творчому продукті; коригувати власний 

емоційний стан; здійснювати само- та взаєморефлексію процесу 

образотворення; підбирати відповідні художні образи для створення 

емоційного відгуку на ціннісний зміст твору); образно-синтезуючий (уміння 
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проводити паралелі між художніми образами різних видів мистецтва та 

дійсністю, синтезуючи нові образи; інтерпретувати образність творів 

мистецтва в процесі мистецько-інтегрованої діяльності); продуктивно-

діяльнісний (уміння генерувати ідеї як продукт інсайт-образотворення; 

продукувати образність, творчо самовиражатися; застосовувати образні 

порівняння, аналогії, асоціації, метафори в навчальній діяльності та 

повсякденному житті)); розроблено організаційно-методичну модель 

методики формування зазначеного феномена (теоретико-методологічний, 

методичний та результативний блоки), домінантою якої є педагогічні умови: 

активізація сенсорної сфери підлітків через асоціативні зв’язки, аналогії між 

життєвими явищами, предметами, ситуаціями та засобами музичної 

виразності; врахування емоційно-ціннісного досвіду підлітків у процесі 

усвідомлення ними художньо-смислового контексту та образної інформації 

мистецького твору; забезпечення фасилітованої підтримки процесу 

художньо-образної комунікації між педагогом, підлітками та мистецьким 

твором; накопичення художньо-образного фонду як результат сприйняття 

мистецьких творів і явищ дійсності; визначено критерії та показники 

оцінювання рівня сформованості умінь образотворення молодших підлітків 

на уроках музичного мистецтва (художньо-мисленнєвий, емоційно-

мотиваційний, художньо-інтегративний, творчо-діяльнісний) у закладах 

загальної середньої освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

використанні методики формування умінь образотворення молодших підлітків 

на уроках музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти для 

забезпечення потреб загальної мистецької освіти в опануванні художніх 

цінностей і способів художньої діяльності, творчому самовираженні як основи 

комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей. 

Розроблене методичне забезпечення може бути використано педагогами 

закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти, керівниками 

дитячих творчих колективів. Висновки роботи можуть сприяти оновленню 
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змісту навчальних дисциплін «Теорія і методика музичної освіти» для 

спеціальності 014. Середня освіта (Музичне мистецтво) та «Інноваційні засади 

викладання музичного мистецтва в сучасній школі» для спеціальності 

025 Музичне мистецтво.  

Ключові слова: методика, образ, художній образ, художньо-образне 

мислення, творення, образотворення, уміння образотворення молодших 

підлітків, уроки музичного мистецтва, заклад загальної середньої освіти. 
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The contents of the abstract  

 

The thesis presents a theoretical generalization and experimentally tested 

practical solution to the problem of forming younger teenagers’ image-creation 

skills at musical art lessons in general secondary education institutions. 

The phenomenology of image creation in psychological and musical-

pedagogical projections is revealed. The definition of ―image creation‖ as a 

complex integrated unity, which includes a set of mental processes of 

personality development (mental, image-operational, emotional-intellectual) and 

creative-activity processes (communicative, insight-oriented, productive), which 
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in their relationship and interaction leads to the emergence of a subjectively new 

educational product. 

The essence of younger teenagers’ image-creation skills is defined, which 

is understood as a mental-heuristic activity manifested in the ability to perceive, 

evaluate and interpret the artistic-figurative context of works of art, to match the 

emotional content of a musical work and the phenomenon of life, to synthesize 

artistic images and operate them in the process of artistic-personalized activity, 

the result of which is generation of ideas during creation of a subjectively new 

insight-product that reflects the level of values of the teenager.  

The structure of young teenagers image-creation skills in the dimension of 

school music education is substantiated, which contains the following 

components: image-operational (defined as basic, which includes the ability to 

rely on artistic thesaurus to verbalize/visualize artistic images; apply 

associations, analogies, metaphors in the process of personalized activity; 

emotional-value, aesthetic (the ability to feel the emotional charge and 

ideological orientation of the work of art for further embodiment in the artistic 

and creative product; to adjust one’s own emotional state in the process of 

image creation; to conduct self- and mutual reflection of the process of image 

creation; to select appropriate artistic images to create emotional response to the 

value content of the work), image-synthesizing (ability to draw parallels 

between artistic images of different arts and reality, synthesizing new images, to 

interpret the imagery of works of art in the process of artistic-integrated 

activities), productive-activity (art to generate ideas that are the product of 

insight-image creation; to produce imagery in educational activities, to express 

oneself creatively; apply figurative comparisons, analogies, associations, 

metaphors in educational activities and everyday life).  

The methodology of formation of younger teenagers’ image-creation 

skills at musical art lessons on the basis of psychological-pedagogical, 

axiological, artistic-personalized, hermeneutic, synergetic scientific approaches 

is developed. The artistic and pedagogical principles are chosen: personality-
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centered orientation and taking into account age sensitivity in the process of 

artistic and transformative activity; value attitude and aesthetic comprehension 

of the artistic imagery of a musical work; polyartistic perception, interpretation 

and evaluation of works of art; positive atmosphere of the educational 

environment; educational reflection of the process of understanding the ways 

and semantic features of musical-creative activity and its result; manifestation 

of the coherence of personal life experience with the ideological and semantic 

idea of the work of art. 

An organizational-methodological model of the methodology of formation 

of younger teenagers’ image-creation skills at musical art lessons is developed, 

which consists of theoretical-methodological, methodical and resultative blocks. 

Criteria, indicators and levels of assessment of formation of younger 

teenagers’ image-creation skills at musical art lessons are defined: artistic-

mental criterion (indicators – a measure of manifestation of conformity, 

originality of created artistic images to a musical work; degree of ability to 

carry out the analysis-interpretation of artistic imagery of a musical work); 

emotional-motivational criterion (indicators – a degree of manifestation of their 

own initiative in the embodiment of artistic images; the ability to express a 

personalized attitude to works of art); artistic-integrative criterion (indicators – 

a degree of ability to synthesize artistic images; the ability to produce artistic 

images in accordance with universal values); creative-activity criterion 

(indicators – the ability to create artistic images by means of different types of 

art; a measure of creativity of initiated creative ideas in solving artistic-creative 

tasks). 

The levels of formation of younger teenagers’ image-creation skills are 

offered: high level (productive, creative), medium level (search, heuristic), low 

level (reproductive, unmotivated). 

The effectiveness of the developed methodology of forming younger 

teenagers’ image-creation skills at musical art lessons, which included four 

stages: preparatory, ascertaining, molding and generalizing, was experimentally 



13 
 

tested. At the stage of the observational experiment, the levels formation of 

younger teenagers’ image-creation skills in the EG and CG-2 were compared, 

which showed the relative homogeneity of mathematical and statistical data in 

both groups. 

At the molding stage the developed methodology was introduced, which 

was implemented in four stages: cognitive-heuristic; emotional-motivational; 

communicative-transformational (transformative); creative-reflexive, to which 

the appropriate content and groups of methods were selected, which ensured 

formation of appropriate image-creation skills, according to their functional 

features and component structure. 

At the generalizing stage, positive quantitative and qualitative shifts in the 

level of indicators of the EG teenagers’ image-creation skills were observed. A 

comparative analysis of the obtained data of the EG and KG-2 according to the 

results of the final section has revealed that the coefficient of manifestation of 

indicators of students of the experimental class increased significantly in contrast 

to the specified coefficient of students of the control class, which did not change 

significantly. 

The scientific novelty of the research results lies in the fact that for the first 

time the essence of the phenomenon of ―younger teenagers’ image-creation skills‖ 

is revealed, which is interpreted as a set of effective attributes of mental-heuristic 

activity, which provides the ability to generate ideas when creating a subjectively 

new artistic-figurative insight-project, which reflects the level of values of the 

teenager; the structure of the studied phenomenon is developed, which includes the 

following components: image-operational – basic (ability to rely on an artistic 

thesaurus on verbalization/visualization of artistic images, apply associations, 

analogies, metaphors in the process of artistic-personalized activities); emotional-

value (ability to feel emotional charge and ideological orientation of the work of 

art for further embodiment in the artistic-creative product, to adjust one’s own 

emotional state, to carry out self- and mutual reflection of the process of image 

formation, to select appropriate artistic images to create an emotional response to 
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the value of the work), image-synthesizing (ability to draw parallels between 

artistic images and reality, synthesizing new images, interpret the imagery of 

works of art in the process of artistical-integrated activities), productive-activity 

(the ability to generate ideas as a product of insight-image creation, to produce 

imagery, creative self-expression, apply figurative comparisons, analogies 

associations, metaphors in educational activities and everyday life); the 

organizational and methodological model of the methodology of the studied 

phenomenon formation is developed (theoretical-methodological, methodical and 

resultative blocks), the dominant of which are pedagogical conditions: activation of 

the sensory sphere of teenagers through associative connections, analogies between 

life phenomena, objects, situations and means of musical expression; taking into 

account the emotional and value experience of the teenagers in the process of 

understanding the artistic-semantic context and figurative information of the work 

of art; providing facilitated support for the process of artistic-figurative 

communication between the teacher, teenagers and the work of art; accumulation 

of artistic-figurative fund as a result of perception of works of art and phenomena 

of reality; criteria and indicators for assessing the level of formation of younger 

teenagers’ image-creation skills at musical art lessons (artistic-mental, emotional-

motivational, artistic-integrative, creative-activity) in general secondary education 

institutions are determined. 

The practical significance of the results of the study lies in using the 

methodology of forming younger teenagers’ image-creation skills at musical art 

lessons in the general secondary education institutions to meet the needs of general art 

education in mastering artistic values and ways of artistic activity, creative self-

expression as a basis for key, interdisciplinary and subject competences. The 

developed methodological support can be used by teachers of general secondary and 

out-of-school education institutions, leaders of children’s creative teams. Conclusions 

of the work can help to update the content of disciplines ―Theory and methods of 

music education‖ for specialty 014 Secondary education (Musical Art) and 



15 
 

―Innovative foundations of teaching musical art in a modern school‖ for specialty 025 

Musical Art. 

Key words: methodology, image, artistic image, artistic-figurative thinking, 

creation, image creation, skills of image creation of younger teenagers, musical art 

lessons, general secondary education institution. 
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ВСТУП  

Актуальність і доцільність дослідження. У сучасних реаліях 

пріоритетною функцією мистецької освіти в Україні є формування системи 

естетичних та світоглядних орієнтирів особистості, що мислить творчо та 

нестандартно, бере активну участь у соціокультурних перетвореннях. Така 

спрямованість освітнього процесу визначається законами України «Про 

освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (2020), Концепцією «Нова 

українська школа» (2016), що у мистецькій освіті обумовлюється важливістю 

формування художньо-образної сфери школярів. Зазначене актуалізує 

проблему запровадження в шкільну мистецьку освіту педагогічних 

технологій формування умінь образотворення, які є складовою інсайт 

орієнтованої продуктивно-творчої діяльності. 

Проблема формування умінь образотворення пов’язана з психічними 

процесами оперування образами, художньо-образним мисленням, творчою 

діяльністю (Б. Ананьєв, Р. Арнхейм, О. Костюк, В. Кузін, Ю. Лотман), 

художньо-образними уявленнями, образною пам’яттю (Л. Благонадьожина, 

Л. Бочкарьов С. Волков, В. Петрушин, А. Сохор, Н. Суслова, М. Старчеус, 

Т. Траверсе); процесами створення образів та оперування ними 

(О. Гончарова, Л. Китаєва-Смик), розвитком творчих здібностей 

(О. Туриніна, Л. Шрагіна, Н. Яковлева); активізацією творчого потенціалу 

особистості (А. Мелік-Пашаєв, О. Музика, Я. Пономарьов, В. Рибалка, 

П. Якобсон); розв’язанням творчих завдань (Г. Альтшуллер, М. Веракса, 

Р. Грановська), процесами творчості, креативності (Д. Гілфорд 

(J. P. Guilford), М. Мамфорд (M. D. Mumford) Р. Стернберг (R. Sternberg), 

Е. П. Торренс (E. P. Torrance)). Важливим підґрунтям процесу 

образотворення є врахування психо-фізіологічних можливостей та 

сензитивності вікового періоду (Н. Токарева, І. Якимчук).  

У мистецькій педагогіці методологію розвитку художньо-образного 

мислення, художньо-творчих здібностей, процесу сприймання та 

інтерпретації творів мистецтва як основи образотворення досліджували 
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Б.Асафʼєв, А. Козир, О. Колоянова, Н. Миропольська, Г. Падалка, 

О. Полатайко, С. Шип. Вплив мистецтва на емоційно-образне пізнання світу 

представлено у роботах З. Батюк, Г. Дідич, Л. Коваль, О. Рудницької. 

У загальній музичній освіті закладено резерви формування умінь 

образотворення, що висвітлено в роботах присвячених художньо-образному 

мисленню школярів різного віку на уроках музичного мистецтва та 

мистецтва (Н. Батюк, О. Колотило, Л. Масол, Е. Печерська, Л. Толочко, 

Р. Толочко, С. Чиркова); творчому розвитку школярів засобами мистецької 

діяльності (Л. Беземчук, В. Григорʼєва, О. Лобова, С. Терещенко).  

Процеси образотворення у педагогічній науці досліджуються переважно 

в проєкції освіти дітей дошкільного віку (О. Дронова) та підготовки 

вихователів закладів дошкільної освіти (І. Кондратець, О. Половіна).   

Незважаючи на важливість та дієвість процесу образотворення в 

шкільній практиці, методика формування умінь образотворення молодших 

підлітків на уроках музичного мистецтва ще не стала предметом наукових 

досліджень. Зазначене дозволило констатувати низку існуючих 

суперечностей: 

– між унормованими вимогами сучасної загальної середньої освіти 

до інтеграції уроків музичного мистецтва задля розвитку духовно-

естетичного світу школярів шляхом осягнення і творення художніх образів та 

відсутністю обґрунтованої теоретико-методологічної основи формування 

умінь образотворення молодших підлітків засобами музичного мистецтва;  

– між актуальністю застосування умінь образотворення у творчій 

діяльності, художньо-образному мисленні молодших підлітків та відсутності 

їх обґрунтованої компонентної структури;  

– між потребою мистецької практики у методичному 

інструментарії формування умінь образотворення молодших підлітків та 

відсутності розробленої методики їх формування і оцінювання. 

Недостатня теоретико-методологічна розробленість проблеми, 

актуальна потреба в створенні дієвої методики, наявність існуючих 
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суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Методика формування умінь образотворення молодших підлітків на 

уроках музичного мистецтва».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження входить до тематичного плану науково-дослідної 

роботи Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та становить частину 

наукової теми «Методологія та методика фахової підготовки майбутніх 

учителів музики та хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій 

мистецької освіти» (реєстраційний номер 0114U007160). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (протокол №12 від 25.05. 2017 р.).  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методику формування умінь образотворення молодших підлітків 

на уроках музичного мистецтва. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. Розкрити феноменологію образотворення в психологічній та 

музично-педагогічній проєкціях. 

2. Визначити сутність та розробити компонентну структуру умінь 

образотворення молодших підлітків відповідно до специфіки уроку 

музичного мистецтва. 

3. Розробити методику формування умінь образотворення молодших 

підлітків на уроках музичного мистецтва. 

4. Визначити критерії та показники оцінювання умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

5. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики 

формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного 

мистецтва.  
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Об’єкт дослідження – процес загальної музичної освіти учнів 

молодшого підліткового віку. 

Предмет дослідження – методика формування умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Методологічну основу дослідження становлять: психолого-педагогічні 

положення щодо єдності розвитку художньо-образного мислення та 

діяльності особистості, які зумовили вибір методологічних підходів до 

формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного 

мистецтва: психолого-педагогічного, аксіологічного, мистецько-

персоналізованого, герменевтичного та синергетичного. 

Теоретичну основу дослідження становлять концептуальні положення 

філософії (Аристотель, Б.Галєєв, І.Зязюн, М.Каган, Л.Левчук, О.Потебня, 

С.Раппопорт, К. Юнґ, Ф. Шеллінг), психології (Б.Ананьєв, П. Блонський, 

Г. Костюк, О. Лєонтьєв, В. Роменець, С.Рубінштейн), педагогіки щодо 

формування творчого мислення особистості та ролі мистецтва у її розвитку 

(В. Моляко, О.Реброва, О.Рудницька, Г.Падалка); сучасні концепції 

гуманізації освіти, теорії діяльності та особистісно орієнтованого навчання; 

положення педагогіки і психології про активність суб’єкта у пізнавальній 

діяльності, особливості розвитку дитячої творчості (І. Біла, Д. Богоявленська, 

Л. Виготський, Є. Ільїн, І. Малахова, Я. Пономарьов, Л. Єрмолаєва-Томіна, 

С. Яланська); психолого-педагогічні концепції образного й художнього 

мислення (Б. Велічковський, В.Кауфман, В. Медушевський, 

Є. Назайкінський, Б. Теплов, Д. Узнадзе, Г. Щедровицький); творчого 

мислення (Д. Гілфорд (J. P. Guilford), О. Кульчицька, І. Лернер, А. Савенков, 

Е. П. Торренс (E. P. Torrance)); ідеї сучасних дослідників щодо: 

методологічних орієнтирів музичної педагогіки (Г.Ніколаї, О. Устименко-

Косоріч); комплексного впливу видів мистецтв на розвиток творчої 

особистості (Л.Аристова, І. Бех, Л.Кондратова, О. Комаровська, Л.Масол, 

Н. Миропольська, О. Олексюк, О. Отич, О. Просіна, О.Рахманова, Г. Сотська, 

О. Щолокова); розвитку музичних здібностей, художніх уявлень, образного 
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мислення у процесі сприймання, інтерпретації, виконання музичних творів 

(О.Єременко, А. Козир, Н.Кьон, О.Полатайко, О. Ростовський, 

Л. Хлєбникова, С.Шип, Н. Яковлева). 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у 

дослідженні використано комплекс взаємоузгоджених методів, зокрема 

теоретичних: поняттєво-термінологічний, структурно-функціональний 

аналіз, контент-аналіз, індукція, міждисциплінарне синтезування, 

узагальнення та систематизація досліджень з психології, загальної 

педагогіки, педагогіки мистецької освіти та методики музичного навчання, 

присвячених проблемі формування умінь образотворення для розкриття 

феномену образотворення; теоретичне моделювання – для визначення 

компонентної структури умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва, критеріїв та показників їх оцінювання; класифікації – 

для розподілу отриманих результатів оцінювання досліджуваних за рівнями; 

аналіз змісту навчальної програми з музичного мистецтва для закладів 

загальної середньої освіти щодо репрезентативності завдань, спрямованих на 

формування умінь образотворення молодших підлітків; емпіричних: пряме та 

опосередковане спостереження, опитування, анкетування, тестування, бесіда, 

інтерв’ювання, творчі завдання, експеримент (констатувальний, 

формувальний); методів для виявлення рівня сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва 

(створення музичних колекцій, мистецький сторітелінг, вербалізація/ 

візуалізація/ рухова інтерпретація мистецьких образів, створення музичного 

трейлеру, синектика, міні-проєкт, кейс-метод, модифікований тест 

Е.П.Торренса (E. P. Torrance), арт-моделювання, моделювання сюжетної лінії 

саундтреку, образна імпровізація, гейміфікація); методів математичної 

статистики для опрацювання результатів педагогічного експерименту та 

підтвердження ефективності запропонованої методики; емпіричне значення 

критерію Фішера та Стьюдента. 
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Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вперше: розкрито сутність феномену «уміння образотворення 

молодших підлітків», інтерпретованого як комплекс дієвих атрибутів 

мисленнєво-евристичної діяльності, який забезпечує здатність генерувати 

ідеї під час створення суб’єктивно нового художньо-образного інсайт-

продукту, що відображає рівень ціннісних орієнтирів підлітка; побудовано 

структуру досліджуваного феномену, який складається з наступних 

компонентів: образно-операційного − базового (уміння спиратися на 

мистецький тезаурус щодо вербалізації/візуалізації художніх образів, 

застосовувати асоціації, аналогії, метафори в процесі мистецько-

персоналізованої діяльності); емоційно-ціннісного (уміння відчувати 

емоційний заряд та світоглядну спрямованість мистецького твору задля 

подальшого втілення в художньо-творчому продукті; коригувати власний 

емоційний стан; здійснювати само- та взаєморефлексію процесу 

образотворення; підбирати відповідні художні образи для створення 

емоційного відгуку на ціннісний зміст твору); образно-синтезуючого (уміння 

проводити паралелі між художніми образами різних видів мистецтва та 

дійсністю, синтезуючи нові образи; інтерпретувати образність творів 

мистецтва у процесі мистецько-інтегрованої діяльності); продуктивно-

діяльнісного (уміння генерувати ідеї як продукт інсайт-образотворення; 

продукувати образність, творчо самовиражатися; застосовувати образні 

порівняння, аналогії, асоціації, метафори у навчальній діяльності та 

повсякденному житті); розроблено методику формування зазначеного 

феномена (теоретико-методологічний, методичний та результативний блоки), 

домінантою якої є педагогічні умови: активізація сенсорної сфери підлітків 

через асоціативні зв’язки, аналогії між життєвими явищами, предметами, 

ситуаціями та засобами музичної виразності; врахування емоційно-

ціннісного досвіду підлітків у процесі усвідомлення ними художньо-

смислового контексту та образної інформації мистецького твору; 

фасилітована підтримка процесу художньої-образної комунікації між 
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педагогом, підлітками та мистецьким твором; накопичення художньо-

образного фонду як результат сприйняття мистецьких творів та явищ 

дійсності; розроблено критерії та показники оцінювання рівня сформованості 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва 

(художньо-мисленнєвий, емоційно-мотиваційний, художньо-інтегративний, 

творчо-діяльнісний).  

Уточнено сутність поняття «образотворення» та коло споріднених 

категорій: образ, художній образ, художньо-образне мислення; творення 

(творчість, творчий потенціал, творча діяльність, творча 

активність/креативність, творчі здібності, творчий розвиток, активізація 

творчої діяльності) в контексті загальної мистецької освіти. 

Подальшого розвитку набули: теорія і практика розвитку творчої 

особистості молодших підлітків засобами музичного мистецтва, реалізація 

змістових ліній освітньої галузі «Мистецтво» – сприймання-інтерпретації та 

оцінювання творів мистецтва, художньо-творчого самовираження, 

здійснення комунікації через мистецтво.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

використанні методики формування умінь образотворення молодших 

підлітків на уроках музичного мистецтва для забезпечення потреб загальної 

мистецької освіти в опануванні художніх цінностей і способів художньої 

діяльності, творчому самовираженні як основи комплексу ключових, 

міжпредметних і предметних компетентностей. Розроблене методичне 

забезпечення є доцільним для використання педагогами закладів загальної 

середньої освіти та позашкільної освіти, керівниками дитячих творчих 

колективів. Висновки роботи можуть сприяти оновленню змісту навчальних 

дисциплін «Теорія і методика музичної освіти» для спеціальності 014. 

Середня освіта (Музичне мистецтво) та «Інноваційні засади викладання 

музичного мистецтва в сучасній школі» для спеціальності 025 Музичне 

мистецтво.  
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Результати дослідження впроваджено в освітній процес Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (довідка № 541/24 від 31.03.2020); Комунального закладу 

вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

(довідка №250 від 23.03.2020р.); Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 Чорноморської міської ради Одеської області (довідка №17 від 

10.03.2020 р.). 

Апробація отриманих результатів дослідження. Основні теоретичні 

положення та результати дослідження обговорювалися і здобули позитивну 

оцінку на наукових конференціях різних рівнів. Зокрема, міжнародних: 

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства» (Одеса, 2015, 2017, 2018, 2019), «Художня освіта на межі 

тисячоліть: здобутки, проблеми, перспективи» (Ніжин, 2015), «Актуальні 

питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у 

сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний 

аспекти» (Україна-Сербія-Азербайджан-Польща-Канада, 2016), «Мистецький 

освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» 

(Кропивницький, 2017), «Мистецтво у нелінійному просторі» (Тернопіль, 

2018); всеукраїнських: «Мистецька освіта в європейському соціокультурному 

просторі ХХІ століття» (Мукачево, 2016), «Формування громадянської 

свідомості учнівської молоді засобами хореографічного мистецтва» (Одеса, 

2018), «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і 

перспективи розвитку» (Одеса, 2019), на засіданнях кафедри музичного 

мистецтва і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (2016-2020 р.), на 

засіданнях кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (2020 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та отримані результати 

дослідження висвітлено у 20 публікаціях автора, з них 10 статей у наукових 
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фахових виданнях України (з яких 6 – у співавторстві), 1 – у науковому 

зарубіжному виданні, 9 праць апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел (173 

найменування, з них 19 – іноземними мовами), загальних висновків, 

додатків. Повний обсяг дисертації – 243 сторінки, основний зміст викладено 

на 179 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ОБРАЗОТВОРЕННЯ МОЛОДШИХ 

ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

У розділі проаналізовано наукову літературу щодо розкриття феномену 

образотворення в психологічній та мистецько-педагогічній проєкціях. 

Розкрито стан розробленості проблеми формування умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва, уточнено сутність і 

компонентну структуру умінь образотворення молодших підлітків, 

запропоновано визначення ключових понять дослідження. 

 

1.1. Феномен образотворення в наукових дослідженнях 

 

Адаптація до динамічних змін в сучасному суспільстві, що 

спостерігаються у багатьох галузях сучасного суспільства викликає потребу 

виховувати особистість спроможну до емоційної гнучкості, здатної до  

прояву розвиненого творчого мислення, багатої уяви, сформованої системи 

цінностей, переконань, поглядів. Ці якості є нагальними для успішної 

реалізації особистості в сучасному суспільстві. Цілком зрозуміло, що 

розвиток зазначених якостей безпосередньо пов’язаний з активізацією 

мисленнєвої діяльності, взагалі, та художньо-образного мислення, зокрема. 

Концепція даного дослідження вибудовується на розумінні чільного 

значення художньо-образного мислення, як основоположного для процесів 

формування особистісної здатності до осягнення мистецтва, як особливого 

відображення духовно-естетичного світу людини. 

Сучасне українське суспільство переживає процеси якісних змін у 

змісті освіти. Значущими кроками в цьому напрямку стало прийняття Закону 

України «Про освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, 
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Державного стандарту базової середньої освіти, які регулюють стратегію 

становлення та розвитку особистості, відповідно до сучасних викликів. 

Зазначені документи відкривають широкі можливості для реалізації 

освітньої мети, визначеної як «всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості» (Державний 

стандарт початкової загальної освіти, 2018). 

Сучасна мистецька освіта має особливий потенціал щодо формування 

системи естетичних та світоглядних орієнтирів особистості, розвитку не 

лише спеціальних мистецьких здібностей учнів, а й психічних процесів: 

відчуття, пам’яті, сприйняття, мислення, уяви. 

Опрацювання філософської літератури дало можливість розглянути 

феномен образотворення через категорію «мислення» як процес, 

спрямований на створення оригінальних, неповторних, особистісно-

значущих продуктів, а також на пошук способів перетворення світу. 

Відображення даної проблематики знаходимо в працях Аристотеля, 

Ф. Бекона, Р. Декарта, І. Канта, А. Пуанкаре, К. Юнґа, Ф. Шеллінга.  

 Так Аристотель, який є творцем логіки – науки про мислення і його 

закони, вважав мислення діяльністю, спрямованою на пізнання. 

Досліджуючи мислення, філософ трактував його як одну із складових частин 

душі. Іншою складовою вважав відчуття. (Аристотель, 1976). Для нашого 

дослідження цінним є розгляд Аристотелем саме чуттєвого пізнання, яке 

висвітлюється водночас як основа мистецтва, і як відображення людиною 

світової гармонії. Філософ зазначає «знання і чуттєве сприйняття є мірою 

речей, саме тому, що ми те або інше пізнаємо завдяки їм…» (Аристотель, 

1962).  

Окрім категорії мислення нас цікавить коло споріднених категорій 

феномену «образотворення», яке складається з груп понять, що розкривають 

його сутність (Рис.1). У процесі опрацювання психологічної літератури 
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встановлено супідрядність понять «образ» і «творення» в теоретичному 

конструкті «образотворення». Феноменологія образотворення зумовлена 

взаємозв’язком не лише образу і творення, а й супутніх психологічних 

процесів і творчих явищ в його змісті:  

- відповідно до образу (художній образ, сприймання, естетична реакція, 

художньо-образне мислення, емоційний інтелект, естетичне оцінювання); 

- відповідно до творення (творчість, творчий потенціал, творча 

діяльність, творча активність/креативність, творчі здібності, творчий 

розвиток, активізація творчої діяльності).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Коло споріднених категорій феномену «образотворення» 
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З метою висвітлення природи взаємозв’язку поміж спорідненими 

категоріями «образотворення» – «художній образ», «художньо-образне 

мислення», «емоційний інтелект», «світогляд», розглянемо ці категорії та 

феномен образотворення в наукових дослідженнях, присвячених художньо-

образній сфері людини. (Бровко, 1998; Виготський, 1982; Кононко, 2010; 

Левчук, 2010; Поліщук, 2014; Поліщук, 2010; Потебня, 1985; Рубінштейн, 

1976; Тихомиров, 1984; Шпак, 2011; Gardner, 1993; Goleman, 1995; Mayer & 

Salovey, 1993).  

Для розуміння складної природи феномену «художній образ» 

звертаємо увагу на деякі положення теорії словесності О. Потебні (Потебня, 

1894). 

У працях О. Потебні спростовується погляд на мистецтво як 

відображення дійсності. Оскільки і картина світу в мистецтві, і художні 

образи у творах мистецтва не є копіюванням дійсності, а навпаки, вони є 

результатом творчої діяльності та креативного прояву людського духу. 

Мислитель зауважував: «… за допомогою слова неможна передати своєї 

думки іншому, а лише викликати в останнього його власну, так неможна її 

повідомити і в поетичному творі» (Потебня, 1894, с.128). Таким чином, 

вчений зауважує на активній позиції реципієнта, котра має сприяти 

адекватному розкриттю смислів завершеного твору. Адже особистісний 

смисл «…розвивається не в мистецтві, а в тих, хто розуміє, хоча й виникає 

твір як акт самоусвідомлення його творця» (Потебня, 1985, с.49). Всесвітньо 

відомий український мовознавець, у теоретичних працях з поетики та 

естетики, обґрунтовано розмежовує поняття «внутрішня форма слова» і 

«художній образ». 

Спираючись на концепцію О. Потебні, у нашому дослідженні феномен 

«художній образ» розглядається в якості головного і потужного засобу 

мистецтва. У науковому колі існує погляд на мистецтво як одну з форм 

суспільної свідомості. У такому ракурсі, саме художні образи, крізь призму 

світорозуміння автора, в конкретному творі мистецтва створюють певну 
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картину світу. Наслідуючи ідеї мислителя про наявність певної аналогії між 

«словом» і «мистецтвом», зауважуємо на провідній, для нашого дослідження, 

думці: «…мистецтво, як і слово, виникає не для образного вираження готової 

думки, а як засіб творення нової думки» (Потебня,1985, с. 49). 

У межах науки естетики художній образ досліджується як особливий 

культурний феномен. У працях М. Бровко зауважується на двоїстій природі 

означеного феномену. З одного боку, автор розглядає художній образ у 

контексті діяльнісної теорії мистецтва, згідно з якою «… художній образ 

виступає як готовий результат відповідної діяльності…» (Бровко, 1998, с 

111). З іншого боку, автор доводить необхідність «участі» художнього образу 

у процесі художньої комунікації і соціалізації. Адже художній образ «… 

постає не лише для сприйняття його окремим індивідом як «образ-процес», а 

й для суспільства в цілому, або багатьох індивідів» (Там само).  

Л. Левчук убачає в мистецтві акт безпосереднього естетичного 

споглядання. Характеризуючи суть мистецтва як мислення в художніх 

образах, дослідниця поетично називає «художній образ» «клітиною» 

мистецтва. У працях вченої зауважується, що і створення, і пізнання 

художнього образу є творчим процесом – від авторського задуму (так званого 

кодування образно-смислового шару), через його упредметнення в знакових 

структурах та їх репродукування під час сприйняття мистецтва. У працях 

Л. Левчук зазначається, що зазвичай багатоаспектну, різнорівневу структуру 

«художнього образу» досліджують на стику різних наук – філософії, 

мистецтвознавства, психології, педагогіки.  

Науковці співвідносять феномен художнього образу «… зі специфікою 

пізнавальної функції мистецтва, порівняно з науково-понятійним аналізом, 

особливим емоційно-споглядальним станом людини, талантом митця в 

образно-метафоричному творенні» (Шатайло, 2016, с 204). Узагальнюючи 

погляди вчених, убачаємо потенційну здатність будь-якої людини до 

створення і розуміння художніх образів, адже така діяльність не є новою ні 

для кого. «У своєму повсякденні людська особистість живе у світі образів, 
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тропів (від грец. tropos – слово), порівнянь, метафор, гіпербол, алегорій, 

постійно спілкуючись із природним і суспільним середовищем» (Шатайло, 

2016, с. 204). 

Як відомо, у творах мистецтва відбито всю історію людства, 

починаючи з періоду первісного суспільства й до сьогодення. Важливо, що 

впродовж тисячоліть створювався багатогранний різнобарвний світ 

мистецтва, з його різновидами, багатоманітністю стилістичних напрямів, 

жанрів, викристалізовувалися етнічні архетипи та художні традиції, 

установлювалися закони існування та взаємозв’язку видів мистецтва тощо. 

Паралельно з цим багатовекторним процесом відбувалося духовно-емоційне 

становлення «суб’єкту сприйняття світу мистецтва». Поступово 

розширювалося розмаїття особистісних очікувань і вподобань, складалися 

особливості нервово-психічної організаційної поведінки, виховувалася 

готовність до художньо-естетичного сприйняття. З ускладненням художньо-

образної мови мистецтва, семантики художніх знаків, удосконалювалася 

людська здатність до розпізнавання та розкодування смислоутворювальних 

елементів художньої форми, розуміння та інтерпретації смислів художнього 

тексту. Паралельно з тим формувалася людська свідомість, розвивалася 

здатність до збереження в пам’яті, породження в уяві та відтворення в 

художніх формах безпосередніх картин життя, явищ, переживань. 

За визначенням Л. Левчук, образно-метафоричне одухотворення 

суб’єкту сприйняття стало вагомим ресурсом для «…збагачення мовно-

знакових засобів спілкування, досягнення їх пластичної гнучкості, тонких 

емоційних нюансів» (Левчук, 2010, с. 166). Подібне одухотворення 

відбувалося в умовах адаптивно-еволюційних змін в свідомості людей та 

стало наслідком формування своєрідної синкретичної самосвідомості. На 

думку вченої, синкретична свідомість є результатом генетичного збігу 

образно-міметичного прагнення людини до: 

-  самовизначення себе через наслідування природі; 
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- «увічнення» в мистецтві всього гідного, величного (з усією 

візуальною, ритмо-звуковою конкретністю); 

- безпосереднього наближення до реально пережитого. 

Збіг цього споконвічного прагнення людини до уподібнення 

демонструє вірогідний варіант виникнення (у суб’єктивному плані) 

мистецтва на тлі розвинутої  образно-міметичної здібності людини. Як 

зазначає Л. Левчук: «Поруч із словом, почуттям тотожності у світі речей – 

метафори, тропи, символи – вирішальним чинником художньо-образного 

мислення стає уява (як перенесення зовнішнього досвіду у внутрішній стан 

психіки)» (Левчук, 2010, с. 166). 

У психології розмежовуються художньо-образний тип мислення від 

науково-теоретичного (понятійного). В основі типологізації процесів 

мислення полягають ґрунтовні положеннях теорії І. Павлова про сигнальні 

системи мозку. Згідно з означеною теорією образне мислення належить до 

сфери першої сигнальної системи. У ході дослідження І. Павлов встановив, 

що у лоні першої сигнальної системи «…сигналом до дії є збудження в 

мозку, яке йдеться від безпосереднього зовнішнього подразника – носія 

енергії у вигляді предметів і явищ об’єктивного світу» (Шатайло, 2016, с. 

205). Відповідними реакціями на такі подразнення стають образи конкретно-

чуттєвих ознак, які відбиваються в нервових клітинах мозку як властивості 

пізнаних об’єктів. 

Як наслідок соціалізації людини, пов’язаної з необхідністю її існування 

в ускладненому середовищі, з’являється друга сигнальна система. І перша, і 

друга системи органічно пов’язані між собою, адже  перша сигнальна 

система є основою для другої. Друга сигнальна система відрізняється від 

першої наступним – спонукальними подразниками вже слугують знаки 

вербальної мови, а саме, – слова, які об’єктивують ознаки і властивості 

складників предметного оточення. Слова спонукають людину до відповідних 

реакцій, адже замінюють сигнали, вироблені діяльністю першої сигнальної 

системи (Павлов, 1949). Історія становлення людства є переконливим 
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свідченням вірогідності теорії сигнальної системи людини. Оскільки, образ 

який передував слову, трансформувався в абстрактні формі людської думки – 

поняття. Тобто, вищий ступінь пізнавальної діяльності людини – абстрактне 

мислення викристалізувалося на тлі живого споглядання об’єктів пізнання. 

Згідно з даною теорією, у ході пізнавальної, практичної та творчої 

діяльності людини відбувається стисла взаємодія чуттєвого (художньо-

образного) і абстрактного (понятійного) мислення. Дане положення 

ґрунтується на розумінні мисленнєвих процесів людської психіки, коли 

«…кора головного мозку породжує безперервний ланцюг асоціацій між 

словом і предметом, названим певним словом…» (Шатайло, 2016, с. 206). 

Тобто, у результаті одночасної дії обох сигнальних систем художньо-образне 

мислення продукує водночас і слова, і образи. 

Проблема формування художньо-образного мислення особистості 

представлена в роботах А. Брушлинського, С. Раппопорта, Л. Якиманської та 

ін. Останнім часом спостерігається зростання наукового інтересу до 

багатоаспектних питань означеної проблеми, а саме: проблема визначення 

сутності поняття художньо-образного мислення (Г. Падалка); питання 

розвитку музично-виконавського мислення студентів (О. Бурської, 

Н. Мозгальової), формування художньо-образного мислення молодших 

школярів на уроках музики (Н. Батюк), формування музичного мислення 

підлітків у позашкільних навчальних закладах (О. Ковмір), формування 

художньо-образного мислення майбутнього вчителя у процесі інтерпретації 

творів мистецтва (О. Полатайко).  

У сучасних дослідженнях, присвячених проблемі формування 

образного мислення, обґрунтовується доречність використання понять: «вид 

художнього мислення» та «форма художнього мислення» як наукових 

категорій. Наприклад, О. Поліщук звертає увагу на існуючі форми 

художнього мислення, а саме: пластичне, кінетичне, епічне, поетичне, 

музичне (Поліщук, 2010). Така диференціація складається з огляду на 

особливості репрезентації художньої думки, специфіку матеріалу та засобів 
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формотворення. За ознакою видових особливостей в структурі художнього 

мислення виділено художньо-образне мислення, для якого притаманна 

розважально-ігрова та компенсаторно-гедоністична спрямованість творчої 

думки митця. А також художньо-проектне мислення, котре виокремлюється 

за змістовно-функціональною своєрідністю. Даний тип мислення відповідає 

за тектоніко-композиційні аспекти людської думки та породжує досконалі, в 

інженерно-технічному й культурозначущому сенсі артефакти, предмети, 

групи предметів, складні композиції та ансамблі в їх суголосній єдності та 

цілісності (Поліщук, 2010, с. 66). Коло досліджень вченої обмежується 

сферою застосування художньо-образного мислення в галузі образотворчого 

мистецтва. Об’єктом дослідження обирається процес створення окремого 

художнього образу або системи художніх образів. Створені артефакти, 

залежно від виду мистецтва, стилю, тематики або жанру набувають 

відповідної символічно-знакової фіксації з інтенцією до образної 

репрезентації. Витоки художньо-образного мислення митця залежать від 

його професійного досвіду, знань, умінь і майстерності, від ціннісно-

мотиваційної основи його життя, специфіки інформаційного осягнення ним 

обраної тематики та полягають у сфері естетичного і загально-культурного 

розвитку особистості майстра. 

Означена наукова позиція є наслідуванням теорії психічного розвитку 

особистості. У працях Л. Виготського обґрунтована наявність у людській 

психіці динамічної смислової системи, яка визначається як єдність 

інтелектуальних і афективних процесів. Науковець виходить з того, що 

«…будь-яка ідея містить у собі в переробленому вигляді афективне 

ставлення людини до тієї дійсності, яка представлена в цій ідеї» (Виготський, 

1982, Т.2, с.22). Єдність афекту та інтелекту виступає характерною ознакою 

мисленнєвих процесів, яка проявляється в їх динамічному взаємозв'язку на 

всіх стадіях психічного розвитку людини (Там само). Виходячи з даної 

позиції, вчений обґрунтовано спростовував будь-які ідеї про відокремлення 

мислення від емоційної сфери.   
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С. Рубінштейн досліджував означену проблему в дещо іншому аспекті, 

а саме, на засадах власної теорії особистості. Виходячи із загально-

психологічних принципів, науковець висвітлює єдність інтелектуального та 

емоційного. (Рубинштейн, 1976, с. 96-97). На погляд вченого, будь-яка 

емоція за своєю природою є поєднанням переживання та пізнання, як злиття 

афективних та когнітивних реакцій. У такому ракурсі будь-яка емоція є 

визначальною характеристикою особистості, оскільки охоплює її прагнення, 

спрямованість, інтерес, вольові моменти. Науковець зауважує на 

необхідності дослідження єдності інтелекту та емоції, не тільки як проявів 

особистісних якостей людини, але як самостійну генетичну єдність 

інтелектуального та емоційного всередині і емоції, і інтелекту (Там само, с. 

153). 

У працях О. Тихомирова висвітлено взаємозв’язок мисленнєвої 

діяльності людини з психоемоційними процесами, такими як: афекти, емоції, 

почуття. Вчений обґрунтовано висвітлює можливості емоційної регуляції 

мислительної діяльності, та характеризує доцільність емоційної активації, як 

однієї з необхідних умов продуктивної інтелектуальної дії. Дослідник 

визначає ефективні засоби стимулювання учнів до інтелектуального пошуку 

– здивування, сумнів, радість успіху, які пробуджують інтерес та бажання 

доводити роботу до кінця (Тихомиров, 1984).  

У контексті вищезазначеного привертають увагу психічні процеси, які 

є детермінантами образотворення та мають безпосередні зв’язки з художньо-

образним мисленням. Мова йде про уяву, пам’ять, сприймання, відчуття. 

У ході огляду наукової літератури з’ясовано, що уяву вважають одним з 

найважливіших психічних (інтелектуальних) процесів, який відповідає за 

створення нових образів (предметів, явищ, обставин, ситуацій тощо).  

У сучасному психологічному тлумачному словнику за редакцією 

В. Шапара «уява (фантазія) – психічна діяльність, яка полягає у створенні 

думками образів та ситуацій, що ніколи в цілому не сприймалися людиною в 

дійсності» (Шапар, 2004, с. 560). Далі надається уточнення, що уява як один з 
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пізнавальних процесів є частиною свідомості особистості. Уява 

характеризується як своєрідне і неповторне відображення світу, як 

«…перетворення уявлень, формування нових образів на основі наявних» 

(Шапар, 2004, с. 561). 

У підручнику з психології М. Смульсон зауважує на єдності та 

нерозривності мисленнєвих та уявних процесів. По-перше, уява визначається 

важливим доповненням образного мислення. По-друге, – визнається 

підґрунтям людської творчості. По-третє, її характеризують як «…засіб 

виходу людини за межі реального світу» (Психологія: Підручник, 2001, 

сс.315-317). У дослідженні М. Бровко також звернено увагу на очевидний 

взаємозв’язок і природнє взаємопроникнення мислення та уяви. (Бровко, 

1998, с. 44). 

Більш широке розуміння феномену «уява» представлено у 

дослідженнях С. Рубінштейна. Він трактує цей феномен як продукт творчої 

діяльності людини та результат «перетворення даного й народження на цій 

основі нових образів» (Рубинштейн, 1989, Т. І, с. 345). Джерелом для такої 

творчості виступає весь життєвий досвід людини.  

Сучасні дослідниці Т. Кириленко, Л. Шрагіна, наслідуючи ідеї 

С. Рубінштейна, також трактують уяву як людську діяльність по 

перетворенню реальності. За визначенням Т. Кириленко уява – це психічний 

процес творчого перетворення, детермінований певними факторами і 

передумовами. Серед останніх авторка визначає чільну передумову – певне 

абстрагування від накопиченого людиною досвіду, «…відліт від дійсності, 

щоб потім глибше в неї проникнути з метою освоєння через ланцюг 

практичних дій, через працю» (Кириленко, 2007, с. 304).  

Л. Шрагіна досліджуючи уяву, характеризує одну з провідних її 

психічних функцій – забезпечення творчих здібностей. На думку вченої, уява 

є сукупністю психічних операцій, спрямованих на творчу діяльність людини. 

Звертаючи увагу на таку особливість людської психіки як здатність 

оперувати образами, науковець наголошує, що завдяки цій здатності й 
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виникає можливість «перестрибувати» через складні для розуміння 

концепти, і заздалегідь уявляти кінцевий результат (Шрагіна, 2010, с.16). На 

думку дослідниці, уява є близькою до інтуїції, і на певному етапі відноситься 

до сфери позасвідомості: «Уява – це позасвідома здатність комбінувати 

факти новими способами, а інтуїція – це здатність переносити потрібні уявні 

образи у свідомість» (Там само, с. 12). Л. Шрагіна приділяє більш 

прискіпливу увагу процесу кристалізації уявних образів, і зазначає, що 

важливими етапи цього процесу є: переосмислення елементів, які були 

накопичені в досвіді людини, наповнення цих елементів новим смислом та 

комбінування – поєднання у нові, незвичайні й оригінальні концепти (Там 

само).  

Уява має тісні зв’язки з іншим психічним процесом – мисленням, що 

охоплює інтелектуальні операції: оцінювання, відбір, узагальнення тощо. 

Л. Шрагіна надає мисленню функцію інтелектуального програмування, яке 

забезпечує розгортання психічних операцій уяви (Шрагіна, 2010, с. 135). У 

працях Л. Коршунової уява та мислення визначаються як взаємозалежні 

детермінанти пізнавальних процесів. Саме завдяки уяві уможливлюється 

формування нових понять, відбувається перехід чуттєвого в раціональне, 

уявлення в поняття. Такий умовний перехід і є своєрідним перетворенням 

конкретного чуттєвого образу в смисловий концепт (Коршунова, 1989, с. 79). 

На думку науковців уява відіграє важливу роль у процесах творчого 

пізнання. Уява визнається одним з дієвих способів переосмислення та 

трансформації наявних знань. Таке переосмислення на новому якісному рівні 

знань є вагомою підставою і для їх перенесення в іншу сферу діяльності, і 

для вирішення певних пізнавальних завдань, і для формування нових знань. 

На думку Л. Шрагіної, «…ці особливості уяви – здатність оперувати 

образами й трансформувати їх за умов браку повної інформації – дають 

підставу вважати її психологічною основою людської творчості» (Шрагіна, 

2010, с.17). 



41 
 

У працях С. Рубінштейна висвітлені взаємовідносини уяви з відчуттям 

та сприйманням. Саме з цих психічних процесів розпочинається повноцінне 

функціювання психіки. Вчений визначає їх «…основою спостереження, 

котре, в свою чергу, постачає уяву так званим будівельним матеріалом у 

вигляді вражень» (Рубинштейн, 1989, Т. ІІ.  с. 60).  

У контексті проблеми нашого дослідження викликає інтерес теорія 

психології творчості В. Роменця. У межах даної теорії науковець висвітлює 

природу взаємодії між психічними процесами сприймання й фантазії. У 

зв’язку з чим науковець зауважує, що сприймання є не простою реакцією на 

певний подразник. Це – складний психічний процес, для якого недостатньо 

лише впливу на органи чуття та появи враження. В. Роменець зауважував на 

залежності певних етапів сприймання (спрямованості, активності тощо) від 

життєвого досвіду людини. А саме: «Сприймання є завжди суб’єктивним 

(правдиво відтворює дійсність або викривлює її) і пов’язане з досвідом 

людини». (Роменець, 2001, с.133). 

Інший аспект проблеми нашого дослідження привертає увагу до 

взаємовідносин між психічними процесами уяви та образної пам’яті. 

Науковці характеризують ці взаємовідносини як неминучий взаємовплив та 

взаємопроникнення. У дослідженнях С. Рубінштейна зазначається, що  будь-

які спогади людини, за своєю суттю, не є точним відтворенням подій. Під 

плином часу, в пам’яті, спогади завжди піддаються корекції з боку уяви 

(Рубинштейн, 1989, Т. І, с.346). Тотожність між образами пам’яті та уявними 

образами полягає в тому, що «…уява базується на минулому досвіді, а 

образна пам'ять   певною мірою видозмінює відтворюване» (Там само, с. 

345). 

Теоретичний огляд наукових джерел дає змогу констатувати, що 

феномен образотворення включає: образне мислення, уяву, фантазію, 

сприйняття, пам’ять, емоції. Здатність до образотворення окреслюють 

особистісні властивості людини, такі як: 

- динамізм; 
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- творча спрямованість; 

-  творча активність; 

-  самостійність. 

Значну роль відіграють якісні характеристики процесу мислення: 

- дивергентність; 

- конвергентність; 

-  швидкість та гнучкість; 

- оригінальність мислення; 

-  широта категоризації; 

- чутливість до проблеми; 

-  вміння абстрагуватися; 

-  вміння синтезувати та перегрупувати ідеї. 

Перелічені якісні характеристики реалізуються у творчій діяльності 

особистості.  

У межах нашого дослідження феномен «образотворення» розуміємо як: 

«…універсальну здатність до творчості, необхідну в будь-якій сфері 

діяльності особистості» (Шатайло, 2018, с. 234). З педагогічної точки зору 

важливо, що образотворення розвивається під час творчої діяльності 

особистості. 

Для розуміння творчої природи феномену образотворення в 

дослідженні звернено увагу на теорії «множинного інтелекту» Г. Гарднера та 

«емоційного інтелекту» Дж. Майєра та П. Селовея. Г. Гарднер, досліджуючи 

чисельну різноманітність специфічних ознак інтелектуальної творчості, 

висуває ідею про множинність форм прояву інтелекту (Gardner, 1993). За 

виявленими ознаками, останній може бути: вербальним, просторовим, 

кінестетичним, логіко-математичним, музичним, внутрішньо-особистісним 

(спрямованим на власні емоції) та міжособистісним (спрямованим на емоції 

інших людей) (Gardner, 1993). Американські психологи Дж. Майєр і 

П. Селовей зосереджують свій науковий інтерес на феномені емоційного 
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інтелекту, трактуючи його як «…сукупність когнітивних здібностей до 

ідентифікації, розуміння та управління емоціями» (Mayer & Salovey, 1993). 

О. Поліщук, узагальнюючи погляди сучасних дослідників феномену 

«емоційний інтелект» (Р. Бар-Он, О. Кінякіна, Ж. Крайґ, Дж. Майєр, 

П. Селовей), зауважує на ознаках прояву даного типу інтелекту. Перш за все, 

це переважно художньо-образне та художньо-проєктивне мислення. Другою 

ознакою є примат мимовільних чи усвідомлено-керованих емоційно-чуттєвих 

і сенситивних реагувань, котрі і є джерелом творчості для особистості. 

Наступною ознакою є готовність особистості до створення предметів і явищ, 

які б могли мати художню чи естетичну цінність (Поліщук, 2010, с.66).  

Значимість емоційного інтелекту для самореалізації особистості та 

успішної реалізації в діяльнісній сфері визначена в дослідженнях сучасного 

психолога Д. Гоулмана. У результаті тривалих досліджень науковцем, за 

допомогою тестів, виявлено наступне – високий рівень коефіцієнта IQ не є 

запорукою вагомих досягнень, адже він зумовлює успіх людини в соціумі 

лише на 20 %. Успіх на 80 % залежить від інших факторів, і емоційний 

інтелект грає тут провідну роль. Адже він є таким, що «…сприяє 

особистісному зростанню, продуктивності професійної діяльності та 

побудові успішної кар’єри людини» (Goleman, 1995). 

 Згідно з концепцією нашого дослідження емоційний інтелект є 

провідною підставою для формування умінь образотворення. 

Чільне місце в процесах образотворення займають когнітивні 

процедури – сприймання, оцінювання і творення. Важливим орієнтиром у 

цьому питанні виступають наукові погляди Г. Падалки. Вчена наголошує, що 

синтез цих процедур є дуже важливим для процесу усвідомлення значень 

притаманних мистецтву, а також забезпечує можливість відображення 

дійсності не тільки в образно-художньому мисленні, а й у творчій діяльності. 

За визначенням Г. Падалки: «Навчальне художнє пізнання – це 

взаємодія суб’єкта (учня) і об’єкта (художнього твору), спрямована на 

досягнення нового знання про мистецтво» (Падалка, 2008, с. 3).  
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Здатність до адекватного сприймання творів мистецтва, з подальшим 

осягненням смислів художнього тексту є актуальним досвідом, який полягає 

в основі образотворення. Спираючись на думки Л. Виготського про те, що 

взаємозв’язок сприймання з почуттями та уявою забезпечують естетичну 

реакцію людини тим чи іншим засобом прояву, визнаємо акт сприймання 

мистецьких творів відправною точкою для естетичних почуттів та творчої 

уяви реципієнта (Виготський,1991, с. 237-238). 

Акцентуємо увагу,  що суттєвим аспектом у образотворенні є 

естетична реакція та естетичне оцінювання творів мистецтва, від яких 

безпосередньо залежить розвиток як творчих здібностей, так і психічних 

процесів: відчуття, пам’яті, сприйняття, мислення, уяви, що впливає на 

формування системи естетичних та світоглядних орієнтирів школяра 

(Л. Виготський, Л. Масол, О. Ростовський, О. Рудницька Г. Падалка). Отже 

оцінювання мистецтва є своєрідним «каталізатором» (за Г. Падалкою) 

процесуального розгортання музичного навчання. Здатність до оцінних 

суджень з приводу осягнутих мистецьких творів є вагомою підставою для 

формування цінностей і переконань, як естетичних та художньо-світоглядних 

орієнтирів особистості. На думку Г. Падалки: «…оцінні судження сприяють 

розвитку як спеціальних мистецьких здібностей, так і психічних процесів: 

відчуття, пам’яті, сприйняття, мислення, уяви» (Там само, с. 6-7). 

Вищезазначені елементи образотворення набувають ваги під час 

розвитку емоційного інтелекту. Останній визначається дослідницею М. Шпак 

як «інтегративна особистісна властивість», яка «…зумовлюється динамічною 

єдністю афекту та інтелекту» (Шпак, 2011, с. 284). Характерною ознакою 

емоційного інтелекту є його спрямованість «…на розуміння власних емоцій 

та емоційних переживань інших, що сприяє самопізнанню і самореалізації 

особистості» (Там само).  

Пильної уваги заслуговують ціннісні інтенції образної стратегії 

мислення. Так, О. Поліщук наголошує, що носій художнього мислення – це 

естетично розвинута особистість, для якої притаманний високий рівень 
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сенситивності. Думки та поведінка такої людини вмотивовані етичними та 

художньо-естетичними ціннісними орієнтирами, які є стратегемами як 

творчої діяльності, так і життя людини в цілому. Сформованість певної 

стратегії мислення впливає на резистентність особистості в стресових 

ситуаціях та продуктивність інформаційного опрацювання нагальних 

проблем; забезпечує усталеність психіки за будь-яких викликів життя.  

Суттєвою є і соціальна цінність художньо-образного мислення 

зростаючої особистості, оскільки воно виступає чинником, соціалізації 

особистості в умовах цивілізаційних викликів та кризового стану існування 

сучасного соціуму, протистоянню негативним моментам життя, внаслідок 

чого відбувається підвищення ступеня її толерантності та креативності 

(Поліщук, 2014, с. 3-6). 

Історичним доказом наведених міркувань є зміни, що відбулися в 

системі освіти Японії другої половини ХХ ст. після жахливих подій в 

Хіросімі та Нагасакі. Японські вчені запропонували максимально збільшити 

кількість годин, відведених на заняття образотворчим мистецтвом, яке стало 

одним з основних навчальних предметів (6-8 годин на тиждень) та 

заполонило все шкільне життя, починаючи з раннього віку. Таким чином, 

«образотворче мистецтво взяло на себе функції медитації, гри, 

зосередженого «художнього роблення», що сприяло пригніченню 

агресивності, відчаю, депресивних настроїв» та заново формувало 

зруйновану внутрішню екологію людей, що пережили катастрофу (Сидорин, 

1998, с. 54-55). 

Програма навчання образотворчого мистецтва у школах Японії і зараз 

побудована таким чином, щоб максимально розвивати у дітей образне 

мислення за допомогою створення пласких і об’ємних виробів з 

різноманітних матеріалів, об’ємно-просторових композицій. Саме перед 

загальноосвітньою школою поставлено «важливе завдання виховання 

почуттів дитини та, на думку японських спеціалістів, мають закладатись 

основи формування фахівця, здатного працювати у сфері дизайну» (Сидорин, 
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1998, с. 54-55). Відомий у Японії педагог-дослідник Екуан Кенд Зі вважає, 

що необхідно виховувати не лише почуття взагалі, а конкретно і «почуття 

спілкування на рівні «Я і предмети», «Я та оточення» (Там само). 

Для формування умінь образотворення важливу роль відіграє наявність 

емоційного досвіду. Останній трактується науковцями як система емоційно-

вольових і мотиваційно-ціннісних стосунків. За визначенням О. Рудницької, 

саме в емоційному досвіді відбивається оцінне ставлення до людей та їх 

діяльності й, взагалі, до навколишнього (Рудницька, 2005). На думку вченої 

означений досвід є вагомою складовою «освіченої особистості», який наряду 

з тезаурусом та практичним досвідом, накопичується в ході освітньої 

діяльності (Рудницька, 2005, с. 22-23). 

Як відомо у творах мистецтва закодовані думки, почуття, цінності, 

світоглядні позиції не лише автора твору, а й суспільства, у якому жив і 

творив автор. У дослідженнях О. Кононко світогляд трактується як 

«емоційно забарвлена система поглядів на світ та своє місце в ньому, на 

ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, а також зумовлені цими 

поглядами позиції, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації» (Кононко, 2010). 

Отже,  сформованість оцінного ставлення до оточуючого середовища є 

джерельною точкою для світогляду особистості. Світогляд, як результат 

усвідомлення дійсності, полягає в основі свідомості, водночас виступає 

критерієм її зрілості та показником ціннісного ставлення до буття. Як 

загальне розуміння світу та ціннісне ставлення до нього, світогляд визначає 

буденну, міфологічну, наукову або релігійну орієнтацію зростаючої 

особистості; зумовлює характер її діяльності, впливає на норми поведінки, 

життєві прагнення, смаки та інтереси (Кононко, 2010).   

Результатом узагальнення поглядів науковців є визначення поняття 

світогляд – це цілісна система цінностей й норми життя, знань про світ, місце 

й роль у ньому людини. Світогляд як сукупність філософських, релігійних, 

морально-етичних, художньо-естетичних ідеалів формує особистість, її 

культуру, інтелект, духовність. 
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Науковці зауважують, що художньо-образне мислення є формуючим 

рушієм у становленні світоглядних позицій особистості. Рівень розвиненості 

в особистості художньо-образного мислення має вагомий вплив на її 

спроможність до  занурення в образно-виразну мову мистецтва, здатність до 

адекватного розуміння змістовних смислів. І більш за те, особистість з 

розвинутим художньо-образним мисленням через сприйняття і розуміння 

явищ мистецтва і оточуючої дійсності здатна до більш усвідомленого 

сприйняття самої себе та більш глибокого відчуття власного духовного світу.  

Для психічної цілісності особистості дуже важливим є суголосність і єдність 

її світоглядних принципів з художньо-етичними переживаннями. Для цього 

належить піклуватися про те, «…щоб цінності, як основа світогляду, не були 

б лише теоретичними постулатами, а наповнили власну життєву позицію, яка 

пронизує всі психічні сфери особистості, включаючи образно-емоційну» 

(Шатайло, 2016, с. 210). 

Виходячи з етимології слова образотворення, яке складається з двох 

коренів, розглянемо тепер саме друге поняття – творення.  

Як відомо поняття «творення» означає процес і результат винайдення 

нового, того, чого раніше не було. У працях Г. Падалки зазначається: 

«…навчальна творчість передбачає досягнення мистецьких результатів, які є 

новими для учня і не обов’язково містять об’єктивну новизну» (Падалка, 

2008, с. 3). 

Отже, розглянувши поняття, що входять до категорії «образ», 

перейдемо до аналізу основних елементів категорії «творення» як 

невід’ємної складової феномену образотворення. Так, нами з’ясовано, що 

психічні процеси, зокрема уява, є основою творчої діяльності та ознакою 

творчої особистості (В. Давидов, Є. Ільїн, В. Кудрявцев, А. Петровський, 

В. Рибалка та ін.). Вважаємо доцільним розглянути особливості реалізації 

творчого потенціалу, що пов’язаний  з внутрішнім змістом творчості та 

креативними якостями людини, які проявляються у динаміці творчого акту 
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(Д. Гетцельс, Дж. Гілфорд, Ф. Джексон, В. Клименко, Х. Е. Трік, 

О. Туриніна). 

У результаті аналізу наукових поглядів щодо феноменології 

образотворення виявлено значний доробок праць вітчизняних і зарубіжних 

учених, присвячених процесу творчості (креативності) та його прояву у 

творчій активності, творчих здібностях (К. Абульханова-Славська, 

Б. Ананьєв, Д. Богоявленська, Л. Божович, Л. Виготський, Дж. Гілфорд, 

Д. Ельконін, І. Кант, Г. Костюк, Н. Лейтес, В. Моляко, І. Павлов, 

Я. Пономарьов, С. Рибалко, С. Рубінштейн, Р. Стернберг, Б. Теплов, 

Е.П. Торренс, Х.Е. Трік). 

Саме тісний зв’язок понять категорії «образ» з поняттями категорії 

«творення» актуалізує феномен «образотворення» і зумовлює потребу внести 

деякі уточнення щодо розуміння таких понять як: творчість, творчий 

потенціал, творча діяльність, творча активність/креативність, творчі 

здібності, творчий розвиток, активізація творчої діяльності, творення. 

Визначений категоріальний апарат спрямований на глибинне осягнення 

сутності феномену «образотворення», дозволяє усвідомити процеси 

започаткування та детермінанти його розвитку.   

Існує безліч різноманітних тлумачень одного з ключових понять 

нашого дослідження – поняття «творчість». У словнику української мови 

міститься наступне визначення: творчість – «1. Діяльність людини, 

спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей; 2. Те, що 

створено внаслідок такої діяльності, сукупність створеного кимось; 3. 

Здатність творити (у 1 знач.), бути творцем (у 1 знач.)» (Великий тлумачний 

словник української мови, 2005, с. 54). 

Англомовний аналог терміну «творчість» за словником сучасної 

англійської мови має таке тлумачення:  

– «creativity (від creative – той, хто володіє багатою (творчою) уявою) у 

загальному розумінні подається як процес генерування або застосування 
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нових та ефективних ідей, результатів тощо; здатність до творчості» 

(Longman Dictionary of Contemporary English : 3rd ed., 1995).; 

– «creating від create – робити щось, чого не існувало до того; 

винаходити щось» (Там само); 

– creation – діяльність зі створення чогось» (Там само).  

Очевидним і незмінним у розумінні поняття «творчість» є те, що у 

будь-якому сенсі, мова завжди йде про створення (оригінального, 

нестандартного) продукту. У цьому смислі творчість розглядається як 

діяльність. Під «продуктом» зазвичай розуміють не тільки реальні фізичні 

об’єкти – матеріальні цінності, а й нематеріальні – «…ідею, теорію, 

технологію тощо» (Mumford, 2003, с.110). С. Рубінштейн, досліджуючи 

творчість у контексті теорії людської діяльності, визначає творчу 

продуктивну діяльність, для якої суттєво притаманними є дії по заміні 

простих форм більш складними (Рубинштейн, 1989). У певному розумінні 

творчість є результатом творчої діяльності (наприклад, «народна пісенна 

творчість», декоративно-ужиткова творчість тощо). З цього погляду, 

зосередженість на «творчому продукті»,  як результаті творчої діяльності, 

спрямовує увагу на вимірювання творчих здібностей (або майстерності) 

виконавця. 

У контексті теорії творчості Е.П. Торренса «творчість» трактується як 

певні дії – «…сприйняття проблем, прогалин та браку знань, відсутніх 

елементів, їх невідповідності тощо» (Torrance, 1962). Реалізація творчих дій 

відбувається у ході «…виявлення труднощів (перешкод), генерування ідеї 

або формулювання гіпотез, неодноразова їх перевірка, можливе 

модифікування, повторне тестування гіпотез та нарешті повідомлення 

результату» (Там само). 

Природа творчості висвітлена у дослідженнях, які присвячені: 

креативному інтелекту, гнучкому розуму, ментальній відкритості до всього 

нового, здатності до генерації нових концептів і свіжих ідей тощо. У працях 

сучасних дослідників творчість вивчається в контексті когнітивного підходу. 
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За таким підходом більш прискіпливо висвітлюються психічні механізми 

творчого мислення.  

Дж. Гілфорд досліджуючи природу людського інтелекту, розмежовує 

та характеризує типи мислення – дивергентне та конвергентне. За 

висновками вченого, конвергентне мислення завжди є лінійним, логічним, 

дискурсивним (Guilford, 1967). Таке мислення спрямоване на вирішення 

стандартних питань, його метою є пошук єдиної вірної відповіді, і 

заздалегідь передбачається існування тільки одного правильного рішення, 

такого рішення яке збігається з усіма умовами завдання й відповідає усім 

вимогам. Дивергентне мислення передбачає поліваріантність рішень, прояв 

здатності бачити різноманітні властивості досліджуваного явища. Саме в 

дивергентному (віялоподібному) мисленні науковець убачає основу 

мисленнєвої креативності (Там само). 

У працях А. Маркової звернено увагу на ще один аспект сутності 

феномену творчої діяльності. Дослідниця розглядає не тільки аспект новизни 

й оригінальності продукту творчої діяльності, а й на діяльнісний аспект – як 

творчо-реорганізаційну модернізацію накопиченого досвіду, спрямовану на 

формування нових комбінацій знань та вмінь (Маркова, 1993). 

Д. Богоявленська досліджує творчу діяльність у педагогічному руслі. У 

центрі наукової уваги дослідниці полягає процес формування творчо 

обдарованої особистості. Задля цього освітнє середовище має бути 

«…орієнтовано на навчання її нестандартному мисленню, вмінню генерувати 

оригінальні, незвичайні ідеї, зосереджуватися на об’єкті дослідження, якого 

не траплялося раніше, стимулювати фантазію» (Богоявленська, 1983).  

Е.П. Торренс звертає увагу на те, що творчість є природною 

людською якістю, іманентно притаманною будь-якій особистості. Прагнення 

до творчості, що відчувала людина з прадавніх часів, генетична жага 

«творити» є рушієм прогресу людської цивілізації. Найкращі умови для 

розвитку творчості науковець убачає в ситуаціях незавершеності чи 

невизначеності. Важливим зауваженням Е.П. Торренса є те, що «творчий 
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процес не може спрямовуватися чужою волею, тобто творча активність – це 

самостійна діяльність особистості, що супроводжується складною 

мисленнєвою роботою, яка забезпечується мотивами людини» (Torrance, 

1962).  

Серед численних публікацій, присвячених творчості варто висвітлити 

погляд Р. Швай, яка трактує творчість як діяльність, в результаті якої особа, 

створює продукти (мистецькі твори, засоби, прийоми осягнення світу,  

винаходи, способи діяльності), що становлять персональну цінність і новизну 

для неї (Швай, 2009).  

Для нашого дослідження значний інтерес становить психологічний 

аспект, в розрізі якого творчість – це «психічна активність, усвідомлення 

системи Я (психе (душа), свідомість) і не-Я (таємниця, несвідоме у предметі), 

розв’язання суперечностей між ними, якими вона робить щось несподіване, 

незвичайне: відкриття, винахід або створює художній образ» (Клименко, 

2006).  

Досить часто поняття «творчість» ототожнюють з поняттям 

«креативність». В даному випадку варто враховувати науковий доробок 

американського вченого Х.Е.Тріка, який досліджував означений феномен як 

продукт, процес, здібність та якість. Науковець розглядав креативність у 

тісному взаємозв’язку з продуктивністю мислення, творчістю мислення як 

процесу, інтелектуальними здібностями та якісною характеристикою 

розвиненої особистості (Трик, 1981). За визначенням В. Григор’євої 

креативність – це «інтегральна характеристика особистості, система 

універсальних здібностей, що забезпечують здійснення творчої діяльності та 

спричиняють процес життєтворчості». Близьким до нашого дослідження є 

характеристика креативності, що визначається авторкою «як процес 

виникнення чутливості до проблеми, відчуття дефіциту або дисгармонії 

наявних знань; визначення проблеми і пошук шляхів її розв’язання» 

(Григор’єва, 2010, с. 9-10). 
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Зауважимо, що теоретичний аналіз концептуальних ідей 

А. Бакушинського, Д. Богоявленської, О. Дяченко, Л. Виготського, В. 

Моляко, Я. Пономарьова, С. Рубінштейна А. Лука, В. Рибалки, О. Савенкова, 

З. Фрейда, К. Юнга засвідчує нероздільність феноменів «творча активність» і 

«творча діяльність». Творча активність особистості є умовою для реалізації 

творчого діяльного акту. У свою чергу, стимулом до творчої активності 

людини слугує наявність відпрацьованих творчих навичок, умінь, 

майстерності, наявність мотивації до творення, прагнення досягти кінцевої 

мети. Таким чином, творча активність розглядається вченими як пізнавально 

орієнтована діяльність, що зумовлена єдністю мотиваційних і спонукальних 

чинників. Водночас, регулятором творчої активності людини в її діяльності 

постає образ «Я», а розвиток особистості пов’язаний зі зміною її ставлення 

до навколишнього світу та самої себе; кожна зміна є новим етапом у 

розвитку. 

Науковці К. Абульханова-Славська, І. Онищук, В. Лихвар, В. Лозова та 

ін. обґрунтовують феномен творчої активності людини через її прояв у 

різних видах діяльності, через прояв усталеного інтересу та потреби у 

творчій діяльності. Це вимагає посиленої уваги до розвитку особистісної 

мотивації людини та формування особливих якостей, які мають вирішальне 

значення для успішної творчості.  

Конструктивною є позиція В. Холоденко, яка розглядає творчу 

активність і як якість особистості, і як процес, і як результат. Саме творча 

активність, на її думку, є складовою творчого потенціалу та «народжується у 

неповторному сплаві емоцій, інтелекту, волі, характерологічних 

особливостей особистості і є тим згустком енергії, що мобілізує творчі 

потенції». (Холоденко, 2013). Дослідниця справедливо зазначає, що «творча 

активність мотивована внутрішньою потребою у творчості, базується на 

загальній активності та взаємодії свідомого, підсвідомого й 

неусвідомлюваного. Вона виявляється, розвивається і формується у процесі 
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творчої діяльності, у подоланні суперечностей та проблемних ситуацій і по 

суті є самодіяльністю, важливою умовою якої є свобода» (Там само).  

Слід відзначити, що слово «творча» спрямовує нашу увагу на певну 

характеристику активності. Мається на увазі не буденна активність, а 

активність творчої діяльності, прагнення до творчості. «Якщо активність – 

характерна риса особистості, то творча активність – характеристика творчої 

особистості, яка не змогла б актуалізувати свій творчий потенціал, 

реалізувати його у творчій діяльності без енергетичного поштовху творчої 

активності» (Там само).  

Розвиток творчих здібностей, таких як продуктивна уява, емпатія, 

фантазія, інтуїція, нестандартне асоціативне дивергентне мислення неминуче 

призводить до розвитку творчої активності. І навпаки – завдяки творчій 

активності розвивається творчий потенціал особистості, відбувається 

реалізація особистості у творчості. Характер творчої діяльності і рівень 

творчої активності зумовлені цілями, ціннісними орієнтирами, ідеалами, 

потребами, звичками, навичками, стереотипами, досвідом, біологічними, 

фізичними та фізіологічними потенціалами, що лежать в основі внутрішніх 

та зовнішніх суперечностей людини (Холоденко, 2013). 

Суттєвою для нашого дослідження є класифікація, розроблена 

О. Туриніною, яка, спираючись на дослідження ряду вчених, виокремлює 

структурні компоненти творчих здібностей: знання, уміння, навички, 

реалізовані в конкретній діяльності (Б. Теплов, Г. Костюк); психічні процеси: 

уява (Л. Виготський, С. Рубінштейн), мислення (О. Цибуля, А. Щербо, 

Г. Шевченко); емоції, відчуття (Д. Джола, В. Клименко, В. Омельчук, 

А. Щербо) (Туриніна, 2007).   

За визначенням Дж. Гілфорда, творчі здібності «це самостійна 

категорія, що не входить до структури інтелекту, але взаємодіє з ним»  

(Guilford, 1967). Р. Стернберг вважає, що «процес творчості можливий при 

трьох інтелектуальних здібностях: синтетичних – бачити інакше й уникати 

звичного способу мислення; аналітичних – виявляти ідеї, які гідні подальшої 
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розробки; практичних – уміння переконувати людей у цінності ідеї» 

(Sternberg, 1962). Р. Стернберг виокремлює такі аспекти творчості, як 

атрибутивний, процесуальний, особистісний та аспект стимуляторів – 

інгібіторів творчості (Там само). Атрибутивний аспект пов’язаний із 

запровадженням об’єктивних критеріїв продукту творчої діяльності. При 

цьому найчастіше застосовують два критерії: продукт має бути новим і 

корисним, тобто цінним. Для цього потрібне його зовнішнє оцінювання 

експертами, дослідниками, більшістю людей тощо. Процесуальне розуміння 

творчості концентрується на специфічних властивостях психічних процесів, 

які ведуть до появи творчих ідей або є складниками творчої поведінки (Там 

само). 

На думку В. Моляко, творчі здібності належить розглядати у зв’язку з 

творчим потенціалом людини. Науковець зазначає, що «творчий потенціал – 

це саме та система, яка абсолютно … прихована від будь-якого зовнішнього 

спостереження», тому може здатися, що науковці уникають її визначення 

(Моляко, 2004).  

Словосполучення «творчий потенціал» набуло широкого вжитку і 

різноманітних та іноді суперечливих тлумачень. Теоретичне зіставлення 

дефініції «творчий потенціал» у різних наукових джерелах дає змогу виявити 

як традиційні, так і інноваційні підходи щодо його розуміння. 

У науковій літературі «потенціал» визначається як загальнонаукова 

категорія. У Тлумачному словнику надається декілька трактовок поняття 

«потенціал»: 

– сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил 

тощо, що можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері»;  

– «запас, резерв»; 

– «приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що 

можуть виявитися за певних умов» (Великий тлумачний словник 

української мови, 2005).    
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Розглядаючи феномен образотворення через категорію «творення», 

доцільно окреслити особливості творчого розвитку особистості. Так, 

О. Матюшкін, визначаючи структуру обдарованості особистості зауважує її 

збіг з основними структурними компонентами творчого розвитку, як то: 

«домінуюча роль пізнавальної мотивації; дослідницька творча активність; 

можливість досягнення оригінальних рішень; можливість і передбачення; 

здатність створювати ідеальні еталони, які забезпечують високе естетичне, 

моральне й інтелектуальне оцінення» (Карпенко, 2016, сс. 77-78.). 

Поняття «активізація» вживається в значенні «спонукання до дії, 

більший вияв чогось». Я. А. Коменський, досліджуючи навчально-

пізнавальну діяльність дітей, звернув увагу на необхідність «вчити дітей 

мислити», тобто активізувати за допомогою певних засобів процеси пізнання. 

Означену тезу вважаємо за доцільне екстраполювати в площину творчої 

діяльності, яка потребує пошуку відповідних засобів для того, щоб «вчити 

дітей мислити творчо» (Коменський, 1955). Таким чином, активізація творчої 

діяльності особистості є невід’ємною складовою образотворення. 

Отже, узагальнення кола споріднених категорій, що розкривають 

феномен образотворення дало можливість визначити дефініцію 

«образотворення» як складного інтегрованого утворення, яке включає 

комплекс психічних процесів розвитку особистості (мисленнєвих, образно-

операційних, емоційно-інтелектуальних) та творчо-діяльнісних процесів 

(комунікативних, інсайт орієнтованих, продуктивних), що у їх взаємозв'язку і 

взаємодії призводить до появи освітнього продукту, характеристикою якого є 

суб’єктивна новизна та естетична цінність. 

 

1.2. Сутність та компонентна структура умінь образотворення 

молодших підлітків у вимірі шкільної музичної освіти 

 

Шкільною музичною освітою передбачено здійснення комплексного 

впливу на інтелектуальний, емоційний, творчий, духовний, культурний 
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розвиток зростаючої особистості. У  даному контексті першочергове значення 

мають різноманітні уміння, що їх набувають учні у процесі художньо-творчої 

діяльності на уроках музичного мистецтва. Розглянемо розгалужений спектр 

умінь у контексті сучасних тенденцій розвитку музичної освіти, зокрема 

компетнтнісного підходу, який є провідним у навчанні музичного мистецтва. 

Програмні документи у галузі музичної освіти визначають 

спрямованість творчої діяльності на формування ключових компетентностей, 

як системного поєднання знань, умінь, ставлень особистості, предметних 

мистецьких компетентностей (зокрема музичної) і, що суттєво, 

міжпредметних естетичних компетентностей, які проявляються  у «здатності 

особистості використовувати набутий досвід мистецької діяльності у 

навчальних і життєвих ситуаціях, зокрема під час практичної, пізнавальної й 

творчої діяльності, сприймання, аналізу, інтерпретації творів мистецтва» 

(Програма Мистецтво 5-9 кл., 2017).  Значна увага в означених програмах 

приділяється розвитку умінь «трансформувати мистецькі знання у досвід 

діяльності виконання практичних і творчих завдань, естетизації середовища та 

корекції власного емоційного стану, задоволення власних творчих потреб» 

(Програма Мистецтво 5-9 кл., 2017).  

І. Бех  розглядає компетентність як певний накопичений об’єм 

життєвого досвіду особистості та підкреслює, що недоцільно уподібнювати 

знаннєву складову, наявні уміння, ті чи інші здібності з компетентністю. 

Висвітлюючи концепт «компетентність» вчений наголошує на значній ролі 

досвіду у визначеній сфері на противагу навченості (Бех, 2009). 

О.Кононко, дотримується тлумачення  компетентності як чинника 

самореалізації, що характеризується комплексним поєднанням 

практичного та чуттєвого досвіду, чітко виражених потреб, сформованих 

звичок, врахування здібностей особистості. Дослідниця вбачає пряму 

залежність означених аспектів, які є вираженням особистісних якостей, з 

умінням адаптуватися до життєвих труднощів та ефективно вирішувати  

проблеми, відкривати нові можливості і перспективи (Кононко, 2001). 
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Як випливає з вищеозначених досліджень, в розгляді умінь, як 

складової кометентностей існують різні погляди. Однак, в нашому 

дослідженні ми погоджуємся з думкою О. Кононоко, яка співпадає з 

концептуальними положеннями програмних документів у сфері мистецької 

освіти щодо ролі умінь, «які задовольняють  потребу суб’єкта 

пристосовуватись до вимог, що ставить життя» (Бех, 2009). 

Розглядаючи поняття «уміння», приходимо до висновку, що воно є 

достатньо розгалуженим. Уміння трактується в «Українському 

педагогічному словнику» як «здатність належно виконувати певні дії, 

засновані на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок» 

(Гончаренко, 1997). Ряд науковців визначає уміння відповідно до сфери їх 

призначення. Так, наприклад у науковій літературі, присвяченій шкільній і 

позашкільній практиці розвитку умінь учнів підліткового віку виділено 

проблематику присвячену аспектам формування інтелектуальних умінь 

школярів (Н. Толяренко), висвітлено виконавські уміння, що формуються в 

практиці навчання  виконавства грі на духових інструментах (О. Палаженко), 

формування комунікативних умінь підлітків (Г. П’янкова), розглядаються 

творчі уміння школярів підліткового віку крізь призму наповнення музичної 

освіти  (Л. Беземчук), актуалізуються творчі уміння учнів означеного віку, 

що підлягають розвитку у музично-театралізованій діяльності  

(Л. Онофрійчук) та ін. 

Стосовно проблематики дисертаційних досліджень варто зазначити, 

що більше уваги приділено формуванню умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва: музично-імпровізованих умінь (Мен Мен), художньо-творчих 

умінь (І. Шинтяпіна), художньо-аналітичних умінь (О. Плотницька), 

музично-аналітичних умінь (І. Гринчук). 

У шкільній освіті досліджувані нами процеси розглядаються в 

контексті формування умінь композиційного аналізу художнього твору в 

учнів загальноосвітньої школи (Т. Федоренко), формування інтонаційних 

умінь і навичок старшокласників (О. Бабенко),  формування творчих умінь 
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молодших школярів засобами музичних ігор (М. Шуть.), формування у 

молодших школярів умінь сценічного втілення музичних образів у 

позашкільній діяльності (Н. Слота).  

Розглядаючи сучасні дослідження дотичні до проблематики розвитку 

умінь образотворення  на уроках музичного мистецтва, було виявлено, що 

більшість з них присвячено формуванню умінь молодших школярів. Дуже 

близьким за спрямованістю до нашого дослідження є праця Л. Хімчук та 

І. Бай, які розглядають ряд умінь учнів початкової школи як передумову 

формування цілісності художнього образу: уміння спостерігати, «уміння 

сприймати й зчитувати інформацію про навколишній світ», «уміння читати 

графічні зображення, книжкові ілюстрації, художні картини». (Хімчук, Бай, 

2018).  

Вартує уваги погляд О. Рахманової на сутність і механізми розвитку 

когнітивної сфери учнів молодшого шкільного віку в інтегрованому 

середовищі уроків музичного мистецтва за умови задієння  художньо-творчої 

синестезійності. Ми спираємось на зміст даної роботи в частині описаних 

авторкою актуальних для нас творчих процесів (кольорово-музичних, 

музичних, літературних), реалізацію яких спрямовано на дослідження 

результативності синестезії як властивості художнього мислення. 

Суперечності, які у своїй роботі вирішує авторка, є актуальними і для нашого 

дослідження: зокрема це суперечність між «інтегрованим характером 

емоційно-образної сфери» молодших школярів (в нашому дослідження 

молодших підлітків) та «високим рівнем диференціації змісту знань у формі 

навчальних предметів» та суперечність між  «потенційними можливостями 

інтеграції музичної діяльності в процес розвитку художньо-творчої 

синестезійності та недостатньою розробленістю теоретичних і практичних 

аспектів означеного питання на засадах гуманістичного підходу» (в рамках 

нашого дослідження – це процес формування умінь образотворення, який 

відбувається безпосередньо в художньо-творчій діяльності, яка базується на 

притаманних синестезійності особливостях) (Рахманова, 2019). 
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Дослідження в галузі музичної педагогіки (шкільної музичної освіти) 

(Ю. Алієв, Н. Батюк, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька) засвідчують 

розгляд формуючих уміння процесів через певний вид діяльності на уроці 

музичного мистецтва та доводять позитивний вплив музичного мистецтва як 

образної форми відображення навколишньої дійсності, на розвиток 

мисленнєвої діяльності зростаючої особистості. В даних дослідженнях 

знаходимо підтвердження і власних спостережень щодо резонування музики 

з внутрішнім світом молодшого підлітка, яке дозволяє здійснювати процес 

образотворення, що базується на інсайтах, несподіванках, відкриттях та 

втілюється у новому особистісно значущому продукті. Тим не менш, у змісті 

сучасних концептуальних досліджень прикметним є те, що вікова категорія 

молодших підлітків, яка нас цікавить, залишається здебільшого поза увагою 

наукових інтересів вищеназваних вчених. Також становлять значний інтерес і 

особливості пізнавальних процесів означеної вікової категорії в проєкції 

впливу на них музичного мистецтва.  

В галузі психології процеси, які нас цікавлять розглянуто в проєкції 

«вирішення проблеми визначення взаємозв’язку між образним і понятійним 

мисленням у дітей молодшого шкільного віку шляхом аналізу будови 

образно-понятійної сфери молодшого школяра». Також звертається увага на 

«особливості формування повноцінних мисленнєвих образів та наукових 

понять, здійснення двосторонніх переходів між образами та поняттями, 

засобів розвитку образного і понятійного мислення в умовах навчально-

виховного процесу» (Пасічник, 2015).  

Із вищезазначеного випливає, що численними дослідженнями впливу 

музичного мистецтва на розвиток молодших школярів створено передумови 

для розгляду означеного випливу на розвиток умінь молодших підлітків, що 

досі не знайшло значного поширення у науково-методологічних пошуках. 

Розглянемо механізми функціонування когнітивної сфери школярів 

молодшого підліткового віку для виявлення її потенціалу щодо формування 

умінь образотворення школярів. 
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Відомо, що у підлітковому віці у процесі навчання відбувається 

розвиток мисленнєвої діяльності, який пов’язаний зі змістом і логікою 

викладу навчальних дисциплін та характеризується становленням здатності 

самостійно мислити, міркувати, порівнювати, узагальнювати і робити 

висновки (В. Крутецький, Н. Токарева, М. Шардаков, І. Якимчук).  

Вплив оточуючого середовища на когнітивний розвиток школярів 

фундаментально вивчається в галузі когнітивної психології протягом 

тривалого часу, що не могло не стати предметом ґрунтовних розвідок, які 

з’являлися і у мистецькій педагогіці. Зокрема нас цікавлять наукові розвідки, 

де відображено механізми впливу мистецтва на розвиток когнітивних 

процесів пам'яті, уваги, сприйняття, розуміння, мислення, прийняття рішень, 

дій крізь призму формування умінь образотворення молодших підлітків.  

Когнітивні процеси займають чільне місце у структурі особистості 

молодших підлітків, що зумовлено активним розвитком психічних функцій і 

якостей, якими вони  мають можливість управляти.  

Так, пізнавальний процес сприйняття молодших підлітків порівняно з 

учнями молодшого шкільного віку стає більш аналізуючим і 

диференціювальним, набуває характеру організованого спостереження. Якщо 

сприймання музичних творів молодшими школярами базується на 

недостатності життєвого досвіду і «наслуханості» (за аналогією з 

надивленістю художніх творів) музики, то діяльність сприймання-

інтерпретації школярів дослідждуваного нами віку стає більш глибокою, 

більше спирається на вміння синтезувати, узагальнювати і систематизувати 

власні мистецькі враження. О. Ростовський підкреслює, що школярів слід 

вчити обґрунтовувати свої думки та допомагати їм колективно дійти 

правильної відповіді (Ростовський, 2011). 

Складовою образотворення передбачено необхідність оперувати 

певним накопиченим запасом образів, що зумовить значно ширші 

можливості у їх застосуванні, видозміненні, задієнні у перетворювальній 
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діяльності. Саме тому постає необхідність розширенні арсеналу 

примножених, зафіксованих у пам’яті образів.  

Так, наприклад, сприймаючи мистецький твір, підліток зіштовхується 

з відображеним в ньому внутрішнім світом митця, його надіями, 

сподіваннями, мріями. Саме у цей час в уяві підлітка також формується 

образ, що відрізняється неповторністю та своєрідністю, міра яких залежить 

від пізнавальних можливостей, життєвої практики й отриманого чуттєво-

емоційного досвіду, візуальних, слухових, кінестетичних відчуттів, наявного 

мистецько-освітнього середовища.   

Досліджуючи формування умінь образотворення молодших підлітків 

спираємось на працю Н. Батюк, в якій встановлено вплив образності 

музичного мистецтва на розвиток художньо-образного мислення молодших 

школярів. Дослідниця зазначає, що на відміну від формування наукових 

понять, де необхідно «відірвати» учня від всього неістотного в його 

особистому досвіді, щоб не «затіняти» суть засвоюваного поняття, робота, 

пов’язана зі створенням образів, навпаки – передбачає постійне оживлення 

особистого досвіду. Якщо це не відбувається, то учень просто використовує 

трафаретні, безособистісні, емоційно ненасичені словесні описи, за якими 

нема образу, нема живої мисленнєвої картини. За словесним описом учня 

завжди можна впізнати, чи дитина виявляє знання, отримані з підручника, чи 

опирається на свій власний досвід. (Батюк, 2003) 

Вчена зазначає, що «велику роль у творенні образів, в оперуванні 

ними відіграє індивідуальний суб’єктивний досвід учня… збагачення якого 

має значення для розвитку образного мислення, воно ніби вбирає в себе і 

теоретичні знання, які однаковою мірою отримують учні у процесі навчання, 

і особистий, неповторний, індивідуальний досвід кожного зокрема» (Там 

само). 

Отже, процес образотворення розуміється нами як «різнобічний, 

інтегрований, багатокомпонентний цілісний особистісно-розвивальний» 

(Шатайло, 2018), основу якого складають когнітивні процеси, в тому числі й 
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процес оперування образами. Особливого значення в цьому процесі набуває 

уява. Саме діяльність уяви передбачає здатність молодшого підлітка 

оперувати образами, переосмислювати й трансформувати їх навіть за умов 

неповної інформації, а це уможливлює забезпечення творчого процесу, який 

розуміється нами як образотворення (Шрагіна, 2010).  

Таке тлумачення означених процесів  дає підстави для визначення 

образно-операційного компонента умінь образотворення що є 

першоджерелом художньо-образного мислення (пам’ять, увага, уява, 

уявлення). Таким чином, образно-операційний компонент виділяємо як 

базовий у процесі формування умінь образотворення молодших підлітків. 

Під час сприймання музичного твору школярі здійснюють 

вербалізацію/візуалізацію художніх образів, що передбачає: опору на 

мистецький тезаурус, отриманий ними сенсорний (візуальний, аудіальний 

тощо) та суспільний досвід, міру залученості до мистецько-творчого 

середовища. 

Для визначення компонентної структури умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва розглянемо можливості 

прояву даних умінь у площині музичної освіти та їх роль у розвитку 

зростаючої особистості. Передусім, звернімося до одного з провідних видів 

діяльності у складі уроку музичного мистецтва – інтерпретації музичних 

творів, яка передбачає їх сприймання (слухання), розуміння та аналіз.  

Дефініції інтерпретація і аналіз широко вживаються  у художньо-

педагогічному контексті, зокрема у програмному забезпеченні та 

практичному наповненні мистецько-освітнього процесу. Відмінність між 

ними в тому, що аналіз як науково-дослідницький спосіб у своїй основі має 

роздрібнення об’єкта вивчення. Здійснення інтерпретації передбачає 

передбачає суб’єктивний характер сприймання та емоційної реакції, оскільки 

«інтерпретація базується на суто індивідуальному відчутті та розумінні 

сприйнятого» (Вовк, Шатайло, 2014).   
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Як відомо, поняття «інтерпретація» (лат. – роз’яснення, розкриття) 

застосовується до наукових текстів, та широкого вжитку набуває відносно 

творів літератури, образотворчого, музичного мистецтва, зокрема музичного 

виконавства. Л. Масол стверджує, що «художня інтерпретація передбачає 

глибоке проникнення у зміст художнього твору, виявлення ціннісного 

ставлення до нього» (Масол, 2003, с. 6). Також авторка зазначає, що художня 

інтерпретація «спонукає до роздумів, викликає асоціації, народжує емоції» 

(Там само). Слушною є теза Л. Масол, що в  «процесі інтерпретації 

принципового значення набуває пошук у мистецтві особистісно значущих 

смислів, співзвучних власному духовному досвіду людини» (Там само). 

Фундаментом для осягнення творів музичного мистецтва стає не лише 

набутий мистецький досвід, отримані знання, а й «широке поле життєвих 

цінностей i смислів, загальне світовідчуття, світобачення, світорозуміння» 

(Там само, с. 6). Розмірковуючи про притаманну мистецтву образність 

відображення світу, Л. Масол зазначає: «образи мистецтва потребують для 

свого розуміння духовної рефлексії i водночас сприяють її виникненню; 

лише унікальний, неповторний духовний світ особистості задає «тон» 

індивідуальному художньому сприйманню-інтерпретації» (Там само, с. 6). 

Залишаючи поза межами «науково-критичну інтерпретацію», 

притаманну мистецтвознавчим розвідкам, зосередимо увагу на 

індивідуальному сприйманні-інтерпретації музичного твору, як одному із 

видів діяльності учня на уроці музичного мистецтва. У процесі сприймання 

учень знайомиться з музичним твором,  який є вираженням думок та почуттів  

композитора та за влучним висловом О. Комаровської «згустком» 

інформації, втіленої в художньому образі» (Комаровська, 2018). 

Продовження думки знаходимо у Н. Яковлевої: «Саме в цей момент 

народжується новий, так само унікальний художній образ, як і той, який 

створив митець» (Яковлева та ін., 2005, с.34). Яскравість і повнота, емоційне 

забарвлення створеного уявою «нового образу» залежить від ряду факторів, 

зокрема, знань, накопиченого чуттєвого (зорового, слухового, тактильного 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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тощо) та суспільного досвіду, художньо-творчого середовища (Колоянова, 

2013). 

Слід підкреслити, що інтерпретація починається з аналізу. Як 

стверджує О.Рудницька, художній аналіз, суттєво відрізняється від інших 

видів аналізу: він «передбачає дослідження компонентів твору та їх зв’язків, 

створює необхідні передумови для пізнання його образного строю, занурення 

у світ естетичних і життєвих ідеалів автора» (Рудницька, 2005). Саме на етапі 

аналізу учні набувають досвіду «художньо-творчої діяльності, оволодівають 

знаннями, вміннями і навичками, необхідними для сприймання та 

відтворення художніх образів. Мета аналізу музичного твору – поглиблення 

процесу його сприймання, передумова інтерпретації» (Вовк, Шатайло, 2014). 

Варто зауважити, що аналіз мистецького твору потребує створення 

належних умов для його сприймання, ця діяльність має приваблювати 

завдяки створенню емоційно комфортного середовища, умов для активних 

пізнавальних дій. У зв’язку з чим, О. Ростовський висловлює думку про 

необхідність переходу до аналізу після висловлення загального відчуття про 

образність та змістове наповнення музичного твору  (Ростовський, 2011, с. 

319-320). Шлях аналізу твору спрямовується  від розкриття його задуму, 

змісту, від загальної характеристики до деталей і окремих виразних засобів. 

Осмислення його молодшими підлітками  відбувається в процесі з’ясування 

загального настрою «твору (радісно-святковий чи похмуро-буденний), 

почуттів і переживань які він викликає (романтично-схвильовані чи гнітючі, 

бадьорить чи заспокоює)» (Вовк, Шатайло, 2014). Також дана діяльність 

передбачає виокремлення засобів, завдяки яким досягається емоційно-

почуттєве навповнення: «мелодія, темп, лад, ритм, колорит, фактура, 

композиція» (Там само).  

Образ мистецького твору, який транслює педагог «може бути більш 

або менш глибоким, але… аж ніяк не викривленим» (Ростовський, 2011, с. 

319-320). Отже, «у бесіді слід прагнути до того, щоб пояснююче слово 

вчителя було коротким, конкретним і образним, таким, що спонукає учнів до 
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діалогу» (Вовк, Шатайло, 2014). Варто зазначити, що «учителю не варто 

нав’язувати власні оцінки художнього твору, натомість заохочувати підлітків 

до висловлювання власних суджень та переживань з приводу сприйнятого» 

(Там само). 

Саме так, у процесі інтерпретації, яка «передує художньо-практичній 

діяльності, непомітно, «контрабандою» (за висловом Д. Кабалевського), 

відбувається засвоєння мистецького тезаурусу, «з’являються знання, вміння, 

навички у користуванні засобами вираження» (Вовк, Шатайло, 2014). Отже, 

«даний процес стане більш результативним за умови використання учителем 

внутрішніх образних зв’язків різних видів мистецтв, співзвуччя художньо-

мовних домінант кожного з них» (Там само).  

Отже, інтерпретація творів мистецтва є важливим чинником 

образотворення у художньо-практичній діяльності учнів. Вдало підібрані для 

слухання та перегляду твори мистецтва, влучний образний, емоційно 

насичений коментар учителя та заохочення учнів до висловлювання власних 

суджень, що виникають на тлі емоційних переживань  стосовно сприйнятого, 

спонукатиме учнів до осмисленого використання художньо-мовних засобів 

виразності. За таких умов практична діяльність учнів на уроках мистецьких 

дисциплін стає саме художньою.  

Художня інтерпретація передбачає глибоке проникнення у зміст 

художнього твору, виявлення ціннісного ставлення до нього. Вона спонукає 

до роздумів, викликає асоціації, народжує емоції. Відтак, наступним 

компонентом формування умінь образотворення молодших підлітків є 

емоційно-ціннісний, естетичний компонент. Як відомо, незалежно від 

художньо-естетичної форми прояву – виконання, сприйняття, творення, 

музична діяльність за своєю сутністю є творчою. Музичне сприйняття, як 

основа даної діяльності, не є пасивним спогляданням художнього змісту, а 

«інтелектуально-емоційною переробкою почутого у відповідності з 

особистісним досвідом, ціннісними орієнтаціями того, хто сприймає» 

(Лазаренко, 2016). 
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Саме тому до складу зазначеного компонента входять уміння 

відчувати емоційний заряд та світоглядну спрямованість мистецького твору 

задля подальшого втілення в художньо-творчому продукті; уміння 

коригувати власний емоційний стан в процесі образотворення; уміння 

здійснювати само- та взаєморефлексію процесу образотворення. Як писала О. 

Рудницька, «саме музика, яку вирізняє процесуальність, відсутність будь-якої 

наочної конкретності, предметного зображення, хронології подій, 

якнайбільше вимагає від сприймаючого емоційної чутливості, фантазії, 

творчої ініціативи, асоціативного мислення, спостережливості, тобто тих 

якостей, що іноді бувають кориснішими для людини, ніж отримана нею сума 

знань» (Рудницька, 2005). Тож емоційний чуттєво-інтелектуальний процес 

образотворення спричиняється ціннісними судженнями (етичними, 

естетичними, духовними). 

О.Рудницька акцентує увагу на емоційному досвіді як системі 

мотиваційно-ціннісних і емоційно-вольових відношень, в якому виражено 

«оцінне ставлення до явищ навколишнього світу, діяльності, людей та 

культура почуттів» та виокремлює цей досвід серед складових поняття 

«освіченості особистості, окрім пізнавального (когнітивного) та практичного 

досвіду суб’єкта, який набувається в процесі навчання і виховання» (Там 

само). 

Саме оцінне ставлення до явищ навколишнього світу є основою 

світогляду особистості. О.Кононко визначає світогляд як «емоційно 

забарвлену систему поглядів на світ та своє місце в ньому, на ставлення до 

навколишньої дійсності та самої себе, а також зумовлені цими поглядами 

позиції, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації» (Кононко, 2010).  

Світогляд виступає основою свідомості, способом усвідомлення 

дійсності, ціннісним ставленням, показником особистісної зрілості. Як 

загальне розуміння світу та ціннісне ставлення до нього, «світогляд визначає 

буденну, міфологічну, наукову або релігійну орієнтацію зростаючої 
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особистості; зумовлює характер її діяльності, впливає на норми поведінки, 

життєві прагнення, смаки та інтереси» (Там само).  

Формування умінь образотворення молодших підлітків є 

визначальним у становленні їхнього світогляду, який постає цілісною 

системою знань про світ, місце й роль у ньому людини, цінності й норми 

життя. Подібна сукупність філософських, моральних, релігійних, естетичних 

ідей складає загальну культуру особистості підлітка. 

Спрямоване педагогічне керівництво процесом розвитку образної 

сфери молодших підлітків здійснюється з урахуванням специфіки цього віку, 

який характеризується нерівномірністю становлення різних систем 

організму. Цей період являє собою одну з критичних стадій у розвитку 

людини, що обумовлена розривом між закінченням статевого дозрівання і 

настанням громадянської та соціальної зрілості, і названий підлітковою 

кризою. Причиною більшої тривалості підліткової кризи є невідповідність 

швидкого темпу фізичного та розумового розвитку таким потреб, 

задоволення яких неможливо по причині недостатньої соціальної зрілості 

дітей цього віку. 

Фізіологічні зміни в підлітковому віці диктують перебудову 

когнітивної, психологічної, вольової, соціальної та діяльнісної сфер 

особистості. У працях Ж. Піаже підлітковий вік названий періодом 

народження гіпотетико-дедуктивного мислення, що характеризується 

схильністю до відстороненого теоретизування, створення абстрактних теорій, 

посилення філософських настроїв. На цю ж особливість мислення підлітків 

вказує Н. Лейтес та ін. 

Я. Пономарьов зазначає, що «розвиток інтелекту в підлітковому віці 

пов’язаний з розвитком творчих здібностей, які передбачають не просто 

засвоєння інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи і створення 

суб’єктивно нового» (Пономарев (ed.), 1983). Пік інтелектуального розвитку, 

на думку вченного, досягається вже в 12 років. Однак його не можна 

змішувати з кульмінацією творчої продуктивності, яка залежить від багажу 
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знань, життєвого досвіду, цілеспрямованості та ряду інших якостей, яких 

підліток ще не має. Тому формування творчих здібностей та інтелекту не 

може розглядатися ізольовано від змісту діяльності, яка суттєво змінюється з 

віком (Там само). 

Розвиток самостійності мислення, активність у постановці 

дослідницьких завдань і пошуку їх рішення, пов’язані з психофізіологічним 

розвитком в перехідний період і визначають появу особливих умов для 

розвитку образної сфери, тобто середній шкільний вік також є сензитивним 

періодом творчого розвитку. В цей період відбувається глибоке перетворення 

уяви, яка із суб’єктивної перетворюється в об’єктивну. 

У молодшому підлітковому віці, на думку дослідників, формується 

свідоме ставлення до себе як до члена соціуму, а в якості провідної 

діяльності виступає засвоєння норм взаємовідносин у суспільно-корисній 

діяльності. Центральний психічний процес перехідного віку – розвиток 

самосвідомості, в основі якого лежить відкриття підлітком свого 

внутрішнього світу. Виникнення нового рівня самосвідомості породжує 

прагнення підлітків до самоутвердження й самовираження. В основі 

механізму розвитку самосвідомості лежить рефлексія. 

Таким чином, критичність, криза, суперечливість і перехідний 

характер розвитку становлять специфіку молодшого підліткового віку, який 

також є сензитивним періодом для розвитку образної сфери особистості. 

Уміння образотворення необхідно розвивати для того, щоб «підліток 

міг крізь призму вивчення явищ і процесів оточуючого світу глибше відчути 

власний духовний світ» (Шатайло, 2016). Для того ж, щоб художні 

переживання і світогляд не протидіяли одне одному, необхідно домагатися, 

щоб «цінності, як основа світогляду, не були б лише теоретичними 

постулатами, а наповнили власну життєву позицію, яка пронизує всі психічні 

сфери школяра, включаючи образно-емоційну» (Там само). 

Соціально-культурні прояви світогляду кожного митця допоможуть 

педагогу розкрити індивідуально-неповторні особливості підлітка, його 
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природжену здатність до творчості, загострену продуктивну уяву. 

Передаючи власний досвід учневі, «педагог сприятиме формуванню його 

індивідуальності, неповторного стилю художньо-образного втілення 

предметного світу засобами мистецької діяльності» (Там само).  

Як відомо, мистецтво за своєю природою є інтегральним явищем, що 

обумовлюється глибинним взаємозв’язком різновидів художньої творчості, 

змістовим наповненням творів мистецтва, в яких відображаються 

взаємопов’язані між собою різні грані людського буття. О.Рудницька 

розглядає феномен інтеграції у процесі розвитку художнього сприйняття та 

наголошує на «глибинному взаємозв’язку різновидів художньої творчості, 

їхній співдружності», що його усвідомлювали митці та контекстно  наводить 

вислів Р.Шумана: «Естетика одного мистецтва – це естетика іншого; тільки 

матеріал відмінний» (Рудницька, 2005, с.119). Погоджуємось із вченою і в 

тому, що комплексне використання різних видів мистецтв «дає можливість 

осягнути і зіставити різні художні мови, що створює основу для активізації 

уяви, асоціативного мислення, збагачення чуттєвої сфери сприйняття 

мистецтв» (Там само, с.121). 

Таким чином, мистецько-інтегрована діяльність – віднайдення 

міжпредметних зв’язків, паралелей «у виражально-зображальних засобах, у 

спільності художньо-образної мови різних видів мистецтв та дійсності» 

чинитиме вплив на цілеспрямований розвиток у молодших підлітків умінь 

синтезувати нові образи з подальшим втіленням їх у власних оригінальних 

мистецьких продуктах (Шатайло, 2018). 

Враховуючи, що процес образотворення передбачає «генерацію у 

свідомості образів, пов’язаних з раніше набутим досвідом підлітка, появу 

асоціацій, уявлень, що базуються на певних знаннях про мистецтво», тісно 

взаємопов’язаним з попереднім компонентом вважаємо «образно-

синтезуючий компонент формування умінь образотворення молодших 

підлітків на уроках музичного мистецтва» (Шатайло, 2018). 
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Саме даний компонент «передбачає наявність уміння проводити 

паралелі між художніми образами різних видів мистецтва та дійсністю, 

синтезуючи нові образи» (Там само). Основоположним є також «уміння 

інтерпретувати образність творів мистецтва», про що детально описано вище, 

з залученням до освітнього процесу мистецько-інтегрованої діяльності (Там 

само). 

Саме інтегративна стратегія є пріоритетною у забезпеченні цілісного 

світосприйняття, формування поліхудожньої картини світу, збагачення 

емоційно-оцінного досвіду учнів. Такої думки дотримуються ряд українських 

та зарубіжних учених: Л. Масол, Н. Миропольська, О. Просіна, О. Рудницька, 

Л. Савенкова, О. Щолокова, Є. Єрмолинська, Б. Юсов та ін (Шатайло, 2019).  

Зауважимо, що інтеграція, як один з провідних принципів сучасної 

шкільної музичної освіти реалізує водночас завдання як соціалізації, так і 

самореалізації особистості, що спонукає виявити «у навчально-виховному 

процесі спільні або споріднені елементи й перекомбінувати їх, об’єднуючи у 

блоки (модулі) на основі певного домінуючого інтегратора» (Масол, 2015, 

с.11, с. 17). Інтегратор тут «виступає «ключем», який дозволяє в мистецько-

пізнавальній діяльності «відкрити» конгруентність власних світоглядних 

орієнтирів та загальнокультурної картини світу» (Шатайло, 2019). 

Інтегративність визначається як «об’єднання в єдине ціле не лише 

відповідних умінь і знань у певній сфері діяльності, а й особистісні якості 

учнів, що проявляються у процесі досягнення поставленої мети» 

(Красильникова, 2012, с.31). 

Розглядаючи продуктивно-діяльнісний компонент умінь 

образотворення молодших підлітків розуміємо, що уміння образотворення 

проявляються і розвиваються в процесі творчої діяльності людини, особливо 

якщо означена діяльність пов’язана з мистецтвом. Прикметно, що «у 

сучасній педагогіці ведеться активний пошук та випробовування різних форм 

і методів діяльності учнів» (Шатайло, 2018) У другій половині ХХ сторіччя 

науковцями було створено теоретичне підґрунтя для забезпечення розвитку 
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ініціативності особистості, яка є спонукою до активної, продуктивної 

діяльності. Так вчені-педагоги Т. Тищенко, В. Теплинський розглядали 

ініціативу у зв’язку з обґрунтуванням сутності самостійності, активності, 

творчості, часто вживаючи ці поняття як тотожні (Тищенко, 1962; 

Теплинський, 1961).  

В сучасному тлумачному словнику української мови «ініціатива» 

(франц. іnitiative, від лат. іnitium – початок) – «перший крок в якій-небудь 

справі; почин. Пропозиції, спрямовані на досягнення чого-небудь» (Сучасний 

тлумачний словник української мови, 2007, с.289). Також під ініціативою 

розуміємо внутрішні спонуки до віднайдення оновленого формату 

активностей, коли провідна роль відводиться самостійності у діях, 

наполегливості, прагненні успіху.  

Учені Б. Ананьєв, Л. Виготський, вивчаючи проблеми розвитку 

ініціативи особистості, дійшли думки щодо її існування й функціонування 

лише в комплексі з цілою системою якостей особистості (цілеспрямованість, 

наполегливість, працьовитість, рішучість, відповідальність та ін.). Через 

ініціативу виявляються «сутнісні сили особистості, її вчинки, дії, що 

створюють можливість для розвитку й реалізації можливостей особистості та 

соціуму» (Ананьєв, 2001). Через реалізацію ініціативних дій відбувається 

розвиток волі, самостійності, активності, самодисципліни й інтелекту 

особистості. Ініціатива, як вища форма активності сприяє «моральному 

становленню особистості, збагаченню її особистого досвіду» (Там само). 

Державними документами у сфері освіти визначено одинадцять груп 

ключових компетентностей, серед яких, в рамках нашого дослідження 

виділимо дві: загальнокультурну і підприємливість та фінансову грамотність. 

Названа першою загальнокультурна компетентність формується через 

застосування умінь образотворення в процесі мистецької художньо-творчої 

діяльності. Друга – «Підприємливість та фінансова грамотність» виявляється 

через готовність молодших підлітків втілювати у мистецькому продукті 

ініційовані ними творчі ідеї, брати відповідальність за власні рішення, 
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організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлювати етичні 

цінності ефективної співпраці. 

Наскрізні уміння зазначені у Концепції «Нова українська школа», 

зокрема пов’язані з реалізацією творчої ініціативи, є результатом діяльності 

(Нова українська школа: основи стандарту освіти, 2016). 

Провідним типом діяльності для молодших підлітків, за теорією про 

періодизацію психічного розвитку дітей Д.Ельконіна, є спілкування на основі 

різних видів суспільно-корисної діяльності, у тому числі і в навчанні. Відтак, 

існує тісний взаємозв’язок між формуванням умінь образотворення як 

чинника творчої ініціативи та спільним простором для спілкування, що його 

забезпечують діалогові форми побудови навчально-виховного процесу 

(Ельконін, 1971). 

У координатах компетентнісно спрямованої освіти «педагог виступає 

не лише джерелом знань, а, в першу чергу, організатором самостійної 

активної пізнавальної діяльності учнів, їхнім консультантом і помічником» 

(Вовк, Шатайло, 2014).Відтак, необхідно зупинитися на теоретичних засадах 

діяльності як специфічного виду активності людини.   

Розрізняють такі типи діяльності:  

- за історичною обумовленістю –трудова, ігрова, художня, діяльність 

у сфері релігії, моралі, права, спорту тощо;  

- за індивідуальним розвитком – спілкування, ігрова, навчальна, 

трудова діяльності;  

- за наслідками –  репродуктивна, творча діяльність.  

Репродуктивна діяльність це діяльність пов’язана з наслідуванням, 

відтворенням, а творча – «зі створенням нового продукту» (Виготський, 

1991, с.3). 

Діяльність має певну структуру, що складається з ланцюжка 

компонентів: потреба - мотив - мета - завдання –умови - дія - операція. 

Потреба – це поштовх. Зміст діяльності людини визначається не потребою, а 

метою. Саме мета управляє діяльністю. Мета і мотив діяльності іноді можуть 
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співпадати один з одним. Одна і та ж мета може породжуватися різними 

мотивами, а одні і ті ж мотиви можуть формувати у різних людей різні цілі 

діяльності. Діяльність неможлива без пізнавальних і вольових процесів. О. 

Лобова доводить, що мотивація є провідним фактором, який сприяє розвитку 

музично-творчих здібностей. Вчена зазначає, що перетворювальний характер 

музично-творчої діяльності обумовлюється саме творчою мотивацією як 

внутрішньою спонукою особистості (Лобова, 2009).  

Основними складовими структури діяльності є дії і операції. Діями 

називають цілком самостійну, усвідомлену людиною частину діяльності. 

Операцією називають спосіб здійснення дії, характер якої залежить від умов 

виконання дії, наявних умінь, навичок і засобів (Поняття і структура 

діяльності). 

Зазначені компоненти утворюють макроструктуру людської 

діяльності. Їх можна об'єднати в певні рівні. До першого рівня відносять 

потреби, мотиви, цілі, завдання, до другого – дії та операції, на третьому, 

динамічному рівні відбуваються взаємопереходи компонентів діяльності: 

мотивів – у мету, цілей – у завдання, дій – в операції. В окремих випадках 

діяльність «визріває» не одразу на всіх її рівнях. Може бути усвідомлено її 

змістове наповнення, а структурне – неясно уявлятися. У таких випадках 

людина знає, чого хоче, але не знає, як цього досягти. Або ж – приступає до 

виконання дій, не усвідомлюючи чітко кінцевого результату. Якісна 

діяльність передбачає високий рівень осмислення всіх її компонентів. Знання 

механізмів діяльності служить її більш успішному освоєнню.  

Сучасні дослідження виявили, що не лише висока креативність, 

інтелект або спеціальні здібності є ключовою характеристикою творчого 

потенціалу, а й мотивація. 

У відповідності до ланцюжка компонентів структури діяльності, мета, 

якої прагне учень, конкретизується ним у системі завдань. Учителю 

лишається продумати форми, способи репродуктивної чи творчої активності 

учня, створити умови для успішних дії та операцій. Як бачимо, структурний 
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ланцюжок діяльності є тим алгоритмом, який допомагає учителю планувати 

організаційну та освітню діяльність. 

Тісний взаємозв’язок вбачаємо між продуктивно-діяльнісним та 

емоційно-ціннісним компонентами формування умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. Не викликає сумніву той 

факт, що спонукання особистості до образотворення як способу 

самовираження та активізація цього процесу перебувають на стику 

педагогіки й психології, занурюючись у сферу підсвідомого. До підсвідомого 

належить інтуїція, яка є поштовхом до здійснення даного процесу. 

Створюючи мистецький продукт, включаючись у художньо-творчу 

діяльність, «особистість отримує можливість проявляти суб’єктивно-

індивідуальне, діяльнісне і що вкрай важливо емоційно забарвлене ставлення 

до результатів власних творчих зусиль» (Падалка, 2015).  

Доцільно зауважити, що продуктивно-діяльнісний компонент містить 

затребувані в сучасному світі уміння генерувати ідеї, які є продуктом інсайт-

образотворення, уміння продукувати образність у навчальній діяльності, 

творчо самовиражатися.  

Обґрунтування структурних компонентів дозволило здійснити 

визначення поняття «формування умінь образотворення молодших підлітків» 

як спеціально організованого, цілеспрямованого процесу і результату 

комплексного впливу на молодшого підлітка з метою досягнення позитивних 

якісних і кількісних змін у образно-операційних, емоційно-ціннісних, 

естетичних, образно-синтезуючих, продуктивно-діяльнісних уміннях 

особистості. 

Нарощування ефективності процесу формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва є 

можливим завдяки конструюванню структурних компонентів означеного 

процесу на підставі актуальних наукових мистецько-педагогічних 

досліджень. Реалізація даних компонентів засобами мистецтва сприятиме 

накопиченню «фонду» образотворення, стимулюванню особистісно-творчого 
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розвитку школярів. Залучення підлітків до «діяльності образотворення, як 

єдності сприймання, створення, самовираження на основі мистецьких і 

загальнолюдських цінностей, сприятиме їхній самореалізації та 

самовдосконаленню» (Шатайло, 2018).  

Аналіз компонентної структури умінь образотворення молодших 

підлітків дозволив з урахуванням специфіки музично-творчої діяльності, 

мистецько-перетворювального освітнього середовища дозволив розкрити 

сутність поняття «уміння образотворення» та класифікувати їх у групи 

відповідно до функцій. Так операційна функція відображена в групі образно-

операційних умінь; оцінно-інтерпретаційна – в групі ціннісно-вибіркових 

умінь; образно-моделююча – в групі інтерпретаційних, образно-синтезуючих 

та комунікативних умінь; рефлексивно-персоніфікована – в групі 

продуктивно-образних, рефлексивних умінь. Як бачимо, у вищезазначених 

групах умінь образотворення проявляються чотири основні функції: 

операційна, оцінно-інтерпретаційна, образно-моделююча та рефлексивно-

персоніфікована. 

 

Висновки до  розділу 1 

 

У розділі здійснено аналіз і узагальнення результатів досліджень у 

філософській, психолого-педагогічній, мистецько-педагогічній науковій 

літературі для розуміння поняття «образотворення», обґрунтовано вибір 

ключової термінології дослідження відповідно до музичної освіти, що 

стало основою визначення сутності й компонентної структури умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва.  

На основі індуктивного методу в опрацюванні філософських джерел 

визначено, що феномен образотворення розглядається науковцями через 

категорію «мислення» та розуміється як пертворювальний процес, 

спрямований на створення оригінальних особистісно-значущих продуктів 

(Аристотель, Ф. Бекон, Р. Декарт, І. Кант, А. Пуанкаре, К. Юнґ, Ф. Шеллінг 
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та ін.). 

У результаті опрацювання психологічних джерел встановлено 

супідрядність понять «образ» і «творення» в теоретичному конструкті 

«образотворення». Феноменологія образотворення зумовлена взаємозв’язком 

не лише образу та творення, але й супутніх психологічних процесів і творчих 

явищ у його змісті відповідно до образу: художній образ, сприймання, 

естетична реакція, художньо-образне мислення, емоційний інтелект, 

естетичне оцінювання; відповідно до творення: творчість, творчий потенціал, 

творча діяльність, творча активність/креативність, творчі здібності, творчий 

розвиток, активізація творчої діяльності.  

Аналіз, систематизація й узагальнення наукової інформації дозволили 

розглянути коло споріднених категорій феномену «образотворення», яке 

складається з груп понять, що розкривають його сутність. Так, категорія 

«художній образ» – це процес і результат діяльності сприйняття (М. Бровко), 

жива «клітина» мистецького творчого процесу від образно-смислового задуму 

до втілення в упредметнених знакових структурах (Л. Левчук), визначальна 

складова художньої комунікації та соціалізації в розумінні поняття 

«образотворення». З’ясовано, що основу комплексного поняття 

«образотворення» становить художньо-образне мислення та його складові, які 

формуються в різних видах діяльності та проявляються через взаємозв’язок 

між: уявою та образним мисленням (І. Віннічук, М. Смульсон та ін.), уявою та 

практичною творчою діяльністю (Т. Кириленко), уявою та пам’яттю, 

мисленням, сприйманням, відчуттям (С. Рубінштейн), фантазією (уявою) і 

сприйманням (Л. Виготський, В. Роменець та ін.). Об’єднуючим фактором 

ключових понять категорії «образотворення» є емоційний інтелект (Р. Бар-Он 

(R. Bar-On), О. Кінякіна, Ж. Крайґ, Дж. Майєр, П. Саловей (J. D. Mayer, 

P. Salovey) та ін., який обумовлює одночасно роботу художньо-образного та 

художньо-проєктного мислення та є джерелом створення естетично цінних 

предметів (О. Поліщук). 
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Аналіз сутності понять, що входять до категорії «творення», як 

складової феномену образотворення, дозволив констатувати, що психічні 

процеси, зокрема уява, є основою творчої діяльності та ознакою творчої 

особистості (В. Давидов, Є. Ільїн, В. Кудрявцев, А. Петровський, В. Рибалка 

та ін.); реалізація творчого потенціалу є внутрішнім змістом творчості та 

креативних якостей людини та проявляється в динаміці творчого акту 

(Д. Гетцельс, Ф. Джексон (J. W. Getzels, P. W. Jackson), Дж. П. Гілфорд 

(J. P. Guilford), В. Клименко, Х. Е. Трік, О. Туриніна та ін.). 

У дослідженні визначено, що суттєвими у здійсненні процесу 

образотворення є естетична реакція та естетичне оцінювання творів 

мистецтва, від яких залежить розвиток як творчих здібностей, так і психічних 

процесів, що впливає на формування системи світоглядних орієнтирів 

підлітка (Л. Виготський, Л. Масол, О. Ростовський, О. Рудницька Г. Падалка 

та ін.).  

На основі теоретичного узагальнення розкрито феномен 

образотворення як складного інтегрованого утворення, що включає комплекс 

психічних процесів розвитку особистості (мисленнєвих, образно-

операційних, емоційно-інтелектуальних) та творчо-діяльнісних процесів 

(комунікативних, інсайт орієнтованих, продуктивних), що у їх взаємозв’язку 

та взаємодії призводить до появи суб’єктивно нового естетично цінного 

освітнього продукту. 

У перебігу обґрунтування компонентної структури умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва 

з’ясовано, що розвиток мисленнєвої діяльності учнів даного віку 

характеризується становленням здатності самостійно міркувати, 

порівнювати, узагальнювати, робити висновки (В. Крутецький, Н. Токарева, 

М. Шардаков, І. Якимчук та ін.). Ураховано, що основою появи нових 

особистісних властивостей підлітків є спілкування в процесі діяльності 

(Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, А. Петровський, М. Ярошевський та ін.), зокрема 

музичної діяльності (Л. Мартинюк, О. Рябова, С. Терещенко та ін.).  
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На основі теоретичного моделювання структура умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва в дисертації 

розглядається як сукупність таких функціональних компонентів: образно-

операційний (виділено як базовий у процесі формування умінь 

образотворення молодших підлітків), до якого входять уміння спиратися на 

мистецький тезаурус щодо вербалізації/візуалізації художніх образів, 

застосовувати асоціації, аналогії, метафори в мистецько-персоналізованій 

діяльності; емоційно-ціннісний, естетичний компонент, у складі якого уміння 

відчувати емоційний заряд і світоглядну спрямованість мистецького твору 

задля подальшого втілення в художньо-творчому продукті, коригувати 

власний емоційний стан у процесі образотворення, здійснювати само- та 

взаєморефлексію образотворення, підбирати відповідні художні образи для 

створення емоційного відгуку на ціннісний зміст твору; образно-

синтезуючий компонент передбачає наявність умінь проводити паралелі між 

художніми образами різних видів мистецтва та дійсністю, синтезуючи нові 

образи, інтерпретувати образність творів мистецтва в мистецько-інтегрованій 

діяльності; продуктивно-діяльнісний компонент містить затребувані в 

сучасному світі уміння генерувати ідеї, які є продуктом інсайт-

образотворення, продукувати образність, творчо самовиражатися, 

застосовувати образні порівняння, аналогії, асоціації, метафори. 

Виявлено, що феномен образотворення розглядається в дослідженнях у 

галузі дошкільної освіти як педагогічна технологія розвитку образо-

створення в художньо-творчій діяльності дітей (О. Дронова) та педагогічна 

технологія образотворення, спрямована на розвиток емоційно-чуттєвого 

сприйняття об’єктів, явищ довкілля та забезпечення умов для самовираження 

дитини (О. Половіна). Означені роботи дозволили врахувати наступність між 

ланками дошкільної та шкільної освіти, спроєктувати процес формування 

умінь образотворення для молодшого підліткового віку. 

У роботі зазначено, що уміння образотворення молодших підлітків на 

уроках музичного мистецтва – це мисленнєво-евристична діяльність, що 
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проявляється в здатності сприймати, оцінювати й інтерпретувати художньо-

образний контекст творів мистецтва, знаходити відповідність між емоційним 

контентом музичного твору та відображеним у ньому явищем життя, 

синтезувати художні образи й оперувати ними в процесі мистецько-

персоналізованої діяльності, результатом якої є генерування ідей для створення 

суб’єктивно нового інсайт-продукту, що відображає рівень ціннісних орієнтирів 

підлітка. 

Класифікацію умінь образотворення молодших підлітків представлено 

відповідно до їх функцій: операційної (образно-операційні уміння), оцінно-

інтерпретаційної (ціннісно-вибіркові уміння), образно-моделюючої 

(інтерпретаційні, образно-синтезуючі та комунікативні уміння), 

рефлексивно-персоніфікованої (уміння продуктивно-образні, рефлексивні). 

Таким чином, аналіз наукових праць, які стали підґрунтям для 

визначення кола споріднених категорій феномену образотворення, засвідчує 

відсутність цілісних наукових розвідок, безпосередньо присвячених 

розкриттю сутнісного змісту досліджуваного поняття. Визначення 

структурних компонентів умінь образотворення молодших підлітків на 

уроках музичного мистецтва дало можливість схарактеризувати означені 

уміння. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ 

ОБРАЗОТВОРЕННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

У розділі теоретично обґрунтовано вибір методологічних підходів, 

художньо-педагогічних принципів та розроблено організаційно-методичну 

модель, що відображає методику формування умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва.  

 

2.1. Методологічні підходи дослідження проблеми формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва 

 

 Визначені у попередньому розділі структурні компоненти умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва 

зумовлюють пошук та деталізацію методологічного підґрунтя дослідження.  

Оскільки феномен образотворення містить комплекс взаємопов’язаних 

елементів, що активізуються в процесі взаємодії образних та творчих 

функцій, то наукове дослідження цих процесів відбувалось на засадах 

кросдисциплінарності. Така наукова стратегія зумовлена неможливістю 

здійснити повноцінне дослідження процесів образотворення в рамках однієї 

або двох дисциплін. Як відомо, у сучасних кросдисциплінарних підходах до 

дослідження певної проблеми існує декілька різновидів: 

мультидисциплінарний, міждисциплінарний  та трансдисциплінарний. У 

нашому дослідженні ми спиралися на міждисциплінарний, оскільки він дає 

можливість враховувати вектори декількох дисциплін навколо певної 

проблеми, що сприяє більш узагальненому її дослідженню. 
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Застосування міждисциплінарного синтезу дозволило обрати наступні 

методологічні підходи: психолого-педагогічний, аксіологічний, мистецько-

персоналізований, герменевтичний, синергетичний та відповідні їм 

художньо-педагогічні принципи і педагогічні умови формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Завдяки застосуванню даних підходів можливе розгорнуте та системне 

вивчення досліджуваного феномену як актуальної проблеми шкільного 

музичного навчанні і виховання. Розумінню сутності, структури, характерних 

функцій умінь образотворення буде сприяти саме комплекс застосування 

означених теоретичних положень. 

Сучасна мистецька педагогіка налічує багато можливостей щодо 

товорчого розвитку особистості, важливість використання яких 

підпорядковується динамічним змінам у різних галузях (Шатайло, 2018).  

Суспільству потрібні фахівці з розвиненим комплексом навичок і 

якостей, сформованою ціннісною сферою, стійкими переконаннями. Отже, 

стратегічно важливо актуалізувати особистісно-розвивальний вектор в 

музичній освіті, спрямовуючи зусилля на задіяння образного мислення задля 

створення простору, в якому відбудеться повноцінна реалізація можливостей 

особистості. Адже ефективність розвитку художньо-образної сфери окремої 

особистості обумовлює більш динамічне і поступальне еволюціонування 

суспільного життя в цілому (Там само). 

Аналіз теоретико-методологічних досліджень, вказує на те, що сьогодні 

існують прогалини в науці щодо системного вивчення феномену 

«образотворення», серед них: відсутність чіткої сформульованої дефініції 

сутнісного змісту означеного поняття; немає єдиної думки про структуру 

образотворення, представленої відповідними компонентами; немає 

досліджень динаміки і характеру формування умінь образотворення в 

процесі онтогенетичного становлення людини; мало розроблені методики 

розвитку та діагностики умінь образотворення на різних етапах онтогенезу 

(Там само). 
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На сьогоднішній день мистецька освіта має безмежні можливості для 

формування морально-естетичних, ціннісних та світоглядних орієнтирів 

особистості. У процесі навчання відбувається  не тільки розвиток 

спеціальних музичних та  художньо-естетичних здібностей, а й загальних 

(генералізованих) здібностей особистості, базисом для яких є розвинені 

пізнавальні психічні процеси, такі як: відчуття, сприймання, уява, увага, 

мислення, пам’ять. 

У процесі пошуку теоретичного підґрунтя для вироблення дефініції 

сутності феномену «образотворення», нами розглянуті дослідження різних 

галузей наукового пізнання, такі як філософія, психологія, педагогіка, 

мистецька педагогіка, в яких висвітлено різні аспекти, пов’язані з образною 

сферою особистості. Соціальна значущість і практична актуальність 

проблеми продиктували необхідність визначення наукових підходів до 

формування умінь образотворення у контексті мистецької освіти. 

На сьогоднішній день достатню розробленість здобули теоретичні 

питання в галузі психології творчості. Зокрема вченими І. Білою, 

Д.Богоявленською, Л. Виготським, Є. Ільїним, І. Малаховою, 

Я. Пономарьовим, В. Роменцем, Л. Єрмолаєвою-Томіною, І. Якимчук, 

С. Яланською досліджуються проблеми, що висвітлюють взаємозв’язок 

впливу творчої діяльності на розвиток психічних функцій особистості. 

Вивченню також підлягають аспекти розвитку як спеціальних, так і 

генералізованих здібностей особистості в працях вчених В.Зінченка, 

О.Ковальова, М.Ростовцева, О. Терентьєва. Вчені Н. Лейтес, О. Матюшкін, 

А. Мелік-Пашаєв, В. Моляко, О. Музика, В. Рибалка розглядають 

різноаспектність та різновиди творчих процесів та їх взаємопов’язаність з 

обдарованістю. Зміст мистецько-психологічних праць відображає специфіку 

музичного сприймання, зокрема музично-слухових та образних уявлень. 

Означені питання розкрито в роботах Л. Благонадьожина, Л. Бочкарьова, М. 

Старчеуса, Б. Теплова, Т. Траверсе. Вчені С. Беляєва-Екземплярська, А. 

Готсдинер, Р. Тельчарова здійснили дослідження, в яких розкрито 
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особливості розвитку слухових уявлень з огляду на діяльність музичного 

сприймання. Вивчення художньо-образних уявлень через процеси пам’яті та 

мислення є предметом наукових розвідок таких вчених як С. Волков, В. 

Петрушин, А. Сохор, Н. Суслова. В музикознавчому аспекті музично-слухові 

уявлення висвітлюються в роботах Б. Асаф’єва, М. Бонфельда, 

Ю. Кремльова, В. Медушевського, Б. Яворського. Вищезазначене доводить 

комплексність підходу до вивчення окреслених питань в площині 

міжгалузевих досліджень таких наук як: психологія, філософія, естетика, 

теорія мистецтва, педагогіка. Означені дослідження здійснені вченими на 

стику різних галузей наукового знання: психологічної науки й філософії, 

естетики, теорії мистецтва, педагогіки.  

Теоретико-методологічні аспекти розвитку художньо-образного 

мислення, здібностей до творчості, зокрема мистецької, осягнення й 

осмислення художньо-образного змісту мистецьких творів розглянуто 

такими науковцями, як: Н. Батюк, А. Козир, О. Колоянова О. Комаровська, 

Н. Лисіна, О. Лобова, Л. Масол, Н. Миропольська, Г. Падалка, О. Просіна, О. 

Ростовський, О. Рудницька, Л. Хлєбникова, Л. Шрагіна, С. Шип, О. 

Щолокова, Н. Яковлева. 

Розгляд наукових досліджень вказує на багатовекторність проблеми 

розвитку художньо-образного мислення та творчих якостей, характеристик, 

проявів особистості а також відповідних умінь, зокрема умінь 

образотворення.  

Відтак, обґрунтування методологічних підходів та відповідних 

педагогічних принципів формування умінь образотворення, визначають 

подальшу розробку методики. 

Означені нами методологічні підходи розглянуто відповідно до 

філософського, психолого-педагогічного, мистецько-педагогічного змісту 

поняття «уміння образотворення» у контексті процесу його формування в 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  
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Нагадаємо, що поняття «образотворення» в даному дослідженні 

розуміється як складне інтегроване утворення, що включає «комплекс 

психічних процесів розвитку особистості та творчо-діяльнісних процесів, що 

у їх взаємозв'язку і взаємодії призводить до появи освітнього продукту». 

Відштовхуючись від змісту означеного поняття, виокремлюємо 

методологічні підходи та художньо-педагогічні принципи формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва.  

Також варто зазначити, що сформованість умінь образотворення 

молодших підлітків цілеспрямовано впливає на особистість, на розвиток і 

удосконалення її мисленнєвої діяльності, якостей, знань, навичок, цінностей і 

ставлень, здатності до продуктивної  художньо-творчої діяльності. Цей 

процес складний, багатогранний, педагогічно спрямований, характеризується 

керованістю, організованістю, прогнозованістю та результативністю.  

Перш за все розглянемо означені процеси в площині психолого-

педагогічного підходу, предметом вивчення якого є внутрішні механізми 

художньо-творчої діяльності й зовнішні вияви особистості в процесі 

сприймання й виконання мистецьких творів. Так, розв’язання протиріччя 

(проблеми) у процесі художньо-образного мислення можливо розглянути 

через черговість дій: створення проблеми, її усвідомлення, співставлення з 

вимогами, моделювання прототипу, вирішення проблеми (Пономарев (ed.), 

1983). 

На думку дослідниці І. Якимчук, вирішення проблеми спонукає 

мислення до динамізування. Так, стандартна ситуація вимагає задіяння 

понятійного рівня мислення. У випадку утруднення у її вирішенні, мислення 

переходить з понятійного на вербальний рівень, що характеризується 

активізацією емоційності і рухових дій індивіда, який словесно виражає її 

сутність. Індивід знаходиться в ситуації емоційної нестійкості, розгубленості. 

Як правило даний етап характеризується значними емоційними зусиллями, 

почуттєвим сплеском, що має перебороти інертність та відкрити шляхи 
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пошуку вирішення проблеми, що потребує задіяння нижчих рівнів мислення. 

(Якимчук, 2013, с. 15). 

У подальшому відбувається процес задіяння механізмів уяви через 

операції з образами. Провідну роль уяви в процесі творчості відзначають 

більшість дослідників (О. Гончарова, Л. Китаєв-Смик, В. Моляко, В. 

Роменець). 

На наступному, предметно-чуттєвому рівні відбувається перетворення 

інформації,  яка стає образною (Якимчук, 2013, с. 15). 

Вищезазначене засвідчує тотожність розв’язання проблеми процесу 

образотворення. Критерієм образотворення може бути одержання 

розв’язання на нижчих структурних рівнях, причому максимально – на рівні 

інтуїції. З такою думкою погоджується і В. Дружинін, який вважав основним 

критерієм творчості домінування підсвідомості над свідомістю, за 

паралельного протікання процесів як у підсвідомості, так і в свідомості 

(Дружинин, 1996). 

У рамках психолого-педагогічного підходу образотворення 

розглядаємо як один з видів активності особистості. Еволюційні та 

революційні зміни особистості можуть виникати у процесі вирішення 

об’єктивних протиріч між зовнішніми вимогами та внутрішніми 

можливостями. В цьому випадку задіяні всі психічні механізми людини, 

однак центральну роль відіграє мислення. 

Для активізації творчої діяльності поява об’єктивних протиріч не є 

достатньою і обов’язковою умовою. Достатньою умовою для застосування 

умінь образотворення є наявність внутрішніх суб’єктивних протиріч, 

результатом вирішення яких є особистісна новизна (Давыдов, 1996). 

На думку багатьох дослідників, саме особистісні компоненти мислення 

відіграють істотну роль у виборі задач і шляхів їх розв’язання. Вони можуть 

як сприяти отриманню творчих рішень, так і ускладнювати їх пошук. 

Головними аспектами тут виступають психологічна інерція (Г. Альтшуллер), 
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існуючі стереотипи (М. Веракса, Р. Грановська), неусвідомлені 

самообмеження (Д. Богоявленська), образ чи картина світу (Р. Грановська). 

Картина світу складається з деяких базових уявлень, понять, які вкрай 

статичні і створюють ілюзію стійкості особистості. Оскільки існуючі у 

людини системи понять, уявлень, моделей є тим контекстом і матеріалом, на 

основі якого створюється модель проблемної ситуації і ведеться пошук її 

рішення, то процес перебудови моделі і розв’язання конфліктної ситуації у 

процесі творчості є одночасно процесом перебудови структури особистості. 

Адже перебудова моделі йде шляхом усвідомлення та зміни 

неусвідомлюваних обмежень, постулатів, змістів, які й роблять модель 

неадекватною (Якимчук, 2013, сс. 16-17). 

В рамках психолого-педагогічного підходу варто зупинитися на такому 

прояві особистості, як самовираження, що визначається як «прагнення 

індивіда проявити в діяльності, творчості чи іншій формі соціально корисної 

поведінки, закладений в ньому психологічний потенціал індивідуальної 

неповторності» (Побірченко (ed.),  2007).   

В контексті вищезазначеного привертає уваги є точка зору А. Маслоу 

про те, що важливою функціональною складовою процесу самоактуалізації 

особистості, основою самовираження є творча діяльність. 

Отже, самовираження особистості відбувається саме в процесі творчої 

діяльності, яка віддзеркалює певний рівень обдарованості. Науковці 

зазначають, що «творчий потенціал уможливлює вирішення творчих завдань 

з позитивним результатом в будь-яких сферах діяльності» (Біла, 2014). В 

процесі задіяння творчого потенціалу в творчих зусиллях, життя людини 

набуває проявів життєтворчості, коли в кожну мить можуть народжуватися 

нові ідеї, які підтримуються наявними можливостями щодо їх реалізації. 

Оскільки у вузькому сенсі творчий потенціал розглядається як прояв творчих 

здібностей та здатність до уяви в процесі креативного мислення, то у нашому 

дослідженні розглядаємо творчий потенціал в широкому сенсі, до якого 

долучаються й особистісні характеристики людини, такі як: емоційна 
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лабільність, вольові якості, мотиваційні установки, тип  темпераменту, а 

також рівень компетентності та наявний життєвий досвід.  

Досліджуючи процеси образотворення через прояви творчого 

потенціалу у його широкому сенсі, зауважимо, що по суті він відображає 

«структуру характеристик притаманних творчим особистостям» (Ильин, 

2009) і не піддається вимірюванню, оскільки ступінь вираженості 

особистісних властивостей людини можливо лише прогнозувати. В 

педагогічній науці передбачається застосування емпіричних методів, що 

дозволяють враховувати і коригувати творчий потенціал особистості, як 

«ядро його сутнісних сил» (Там само), які виражені у ступені активності  під 

час засвоєння інформації, її переробки та осягнення. Саме у вирішенні 

навчальних завдань на уроках музичного мистецтва, цілеспрямованого 

педагогічного впливу відбувається «внутрішня детермінація функціонування 

свідомості і поведінки» (за Є.Ільїним), що активізує процеси образотворення, 

відповідно впливаючи на становлення творчої особистості. 

Отже, психолого-педагогічний підхід дослідження проблеми 

формування умінь образотворення окреслив необхідність розгляду 

індивідуально-психологічних характеристик підлітка у комплексі з 

особистісними якостями крізь призму педагогічного впливу.  

Молодший підлітковий вік є надзвичайно складним, суперечливим 

періодом життєвого шляху, який характеризується активним пізнанням 

навколишнього світу, безпосереднім емоційним сприйманням, готовністю 

підлітка наслідувати взірцеві, на його думку, ідеали та вчинки. Саме в цьому 

віці закладається ціннісний фундамент особистості, формується її характер, 

світогляд, моральні погляди і переконання, обирається життєва філософія. 

Зазначене тісно пов’язано з аксіологічним (ціннісним) підходом, у 

вимірі якого феномен умінь образотворення набуває нових якісних 

характеристик. Проблематику цінностей розглядає розділ філософії – 

аксіологія, яка вивчає сутність, типи і функції цінностей. Пізнання сутності 

поняття «цінність», «ціннісні орієнтації особистості», становлення та 
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розвиток  життєвих ціннісних орієнтирів, вплив суспільства на формування 

цінностей особистості, було предметом наукового пізнання філософів, 

соціологів, психологів та педагогів.  

Докладну ретроспективу досліджень, що утверджують пріоритетність 

мистецтва, як найбільш дієвого засобу формування світоглядних уявлень 

підлітків, здійснює В. Демиденко. Вчена зазначає, що з часів Аристотеля 

науковці, митці відзначали наявність спільних рис у сутності уявлень людини 

про світ та сутності мистецтва, а представниками матеріалістичних, 

ідеалістичних філософських напрямків було встановлено, що мистецтво є: 

джерелом пізнання світу (пізнавальна концепція – Г. Лессінг, Г. Гегель та 

ін.); джерелом пізнання цінностей (аксіологічні концепції – Дж. Фейблман, 

А. Річардс та ін.); засобом входження у світ, об’єднання зі світом (емоційна 

концепція – Л. Толстой). Подальший розвиток означених концепцій привів 

до затвердження у ХХ столітті поліфункціональної ролі мистецтва (Л 

Столович, М. Каган, Ю. Борєв). Зокрема було висунуто положення про вплив 

мистецтва на розвиток системи свідомо-психологічних рис особистості: 

особлива увага приділялася соціалізуючій ролі мистецтва (М. Бахтін), його 

комунікативній функції (М. Каган). Одночасно відбувається активний 

розвиток психології мистецтва з використанням психологічних методів в 

естетичних дослідженнях і в обґрунтуванні естетичних принципів (Л. 

Виготський, Н. Берхін, Л. Кадцин). У педагогіці прицільна увага приділялася 

впливу мистецтва на розвиток особистості у різновікові періоди дитинства, 

зокрема у підлітковому віці (В. Сухомлинський, А. Петровський, Е. 

Печерська, Н. Волошина та ін.) (Демиденко, 2003). 

Важливими чинниками становлення особистості є цінності, які 

відповідають її  актуальним потребам, ідеалам, особистісним смислам й 

ціннісні орієнтації (спрямованість інтересів і потреб особистості на певну 

ієрархію цінностей, що має прояви у різних життєвих ситуаціях; спосіб 

диференціації об’єктів і явищ за їх особистісною значущістю). 
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Сутність поняття «цінності» досліджується і визначається через призму 

різних галузей наукового знання, в зв'язку з чим з'явилася  велика кількість 

теоретичних концепцій та дефініцій. 

А. Попов та Л. Зуєва пропонують виділяти три форми існування 

цінностей. У першому випадку «цінності виступають як ідеал або мрія, 

вироблені суспільною психологією та свідомістю, і які містять в собі 

уявлення про необхідне і про благо» (Попов, Зуєва, 2000). У другому – 

цінності виявляються в об’єктивованій формі (у вигляді витворів 

матеріальної й духовної культури) та у «вигляді людських вчинків та 

суспільних рухів, що є втіленням певних ціннісних ідеалів: політичних, 

етичних, економічних тощо» (Там само). В третьому – соціальні цінності, 

«переломлюючись через призму індивідуальної життєдіяльності та досвіду, 

входять в психологічну структуру особистості як персоніфіковані цінності, 

що виступають важливим джерелом мотивації поведінки індивідів» (Там 

само). 

Отже, існує тісний взаємозв’язок  між цінностями і світоглядними 

уявленнями, оскільки останні зумовлюють певні ціннісні орієнтири як 

вектори життєдіяльності особистості.  

В рамках застосування аксіологічного підходу вважаємо за потрібне 

зосередитись на дослідженні В. Демиденко, яка розглядає процес 

формування світоглядних уявлень підлітків, що наряду з цінностями є 

складовою цілісного світогляду, використовуючи для цього найбільш дієвий 

засіб – мистецтво. Вчена вказує, що специфіка «пізнання навколишнього 

світу в процесі формування світоглядних уявлень носить емоційний 

характер, що аналогічно специфічній особливості пізнання дійсності в 

мистецтві» (Демиденко, 2003). 

Авторка актуалізує проблему, яка відображає певний дисонанс між 

шкільною освітою та оточуючою дійсністю, що призводить до невміння 

вирішувати життєві проблеми, нівелювання загальнолюдських цінностей, 

невизначеності життєвих пріоритетів. Все це відбивається на світогляді 
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зростаючої особистості, розширити межі якого здатний педагог, прагнучи 

гуманістичної спрямованості освітнього процесу, активізуючи пізнавальний 

інтерес до мистецьких творів, які є відображенням мінливого світу (Там 

само).  

Вважаємо за доцільне навести механізм формування світоглядних 

уявлень через спілкування з мистецтвом, запропонований  В. Демиденко. 

Авторка обґрунтовує даний механізм, який здійснюється через спілкування з 

мистецтвом (Там само). 

Прикметно, що в означеному процесі вчена визначає пріоритетність та 

комплексність саме художніх емоцій (Там само). 

Вищезазначений механізм формування світоглядних уявлень через 

спілкування з мистецтвом доцільно екстраполювати в площину нашого 

дослідження, оскільки прослідковується тісний взаємозв'язок між процесами 

образотворення та формуванням життєвих ціннісних орієнтацій  підлітків. 

Слід підкреслити, що серед цілого комплексу впливів на особистісний 

розвиток та становлення ціннісних орієнтацій молодших підлітків у 

освітньому процесі закладів освіти, особливу роль відіграють предмети 

пов’язані з мистецтвом. 

Застосування аксіологічного підходу з метою актуалізації життєвого 

досвіду підлітків, що базується на цінностях, дозволить збагнути сенс 

мистецьких творів та осягнути їхню вартісність.  

Щодо аксіологічного підходу, то його застосування у змісті музичної 

освіти надає можливість молодшим підлітками опанувати принципи, норми, 

способи здійснення спілкування у форматі міжкультурної взаємодії через 

інтерпретування творів мистецтва в освітньому процесі, якому притаманний 

діалогічний характер (Масол, 2015, сс. 14-18).  

Мистецько-персоналізований підхід до формування умінь 

образотворення передбачає розгляд цілого ряду питань, пов’язаних з 

процесами самоусвідомлення, самооцінки, саморегуляції індивідуально-

психологічних властивостей особистості шляхом мистецько-
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перетворювальної діяльності. Базується даний підхід на провідних 

принципах акмеологічної артпедагогіки (Н. Вишнякова, А. Козир, О. Отич, Г. 

Падалка), теоріях особистості і персоналізму (А. Бандура, Г. Костюк, К. 

Роджерс, Е. Фромм) та на сучасних інноваційних методиках навчання (О. 

Деркач, Л. Масол). Обґрунтувала та запровадила мистецько-

персоналізований підхід у фахову підготовку музикантів-виконавців О. 

Андрейко (Андрейко, 2014). Означений підхід у дослідженні Ло Чао 

переходить в площину дещо схожого поняття − персоніфікації стосовно 

пошуку ефективних методик вокальної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва (Ло Чао, 2018). 

Дослідниця М. Клєвцова зазначає, що застосування поняття 

персоніфікації в різних галузях знань, зокрема у філософії, соціології, 

психології, менеджменті тощо пояснюється його двоякістю: з точки зору 

суб’єктності особи та проблеми свободи як умови виявлення її суб’єктної 

сутності (Клевцова, 2012, сс. 38-40). 

В мистецтві персоніфікація художнього образу проявляється через 

інтерес до людини, «персони», що позначається на розширенні спектра 

засобів художньої виразності та пов’язано з усвідомленням 

характерологічних особливостей особистості, що розглядаються в аспекті 

(Ло Чао, 2018). В даному контексті Ло Чао підкреслює провідну роль поняття 

«персона» та надає власну інтерпретацію художнього образу який 

проявляється персоніфіковано через різноманітні сенси (Там само). 

Згідно з концепцією І. Зязюна, будь яка технологія є персоналізованою 

бо зосереджена на важливості включення не лише суб’єкта, на якого впливає 

технологія, а й суб’єкта, що її здійснює (Зязюн, 2011). Часто персоніфікація 

розглядається як метод, художній прийом, що передбачає процес 

перевтілення в різних героїв, тварин, природні явища тощо. В процесі 

мистецького навчання, персоніфікація враховує також суб’єктів, які 

опосередковано є джерелом художньої інформації: образ, настрій, 
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світоглядні орієнтації, властиві історичним параметрам існування героя 

(персонажа), композитора, художника тощо (Ло Чао, 2018).  

Вважаємо за доцільне спиратися на запроваджений О. Андрейко  

інноваційний мистецько-персоналізований підхід формування феномену 

музичної виконавської культури, адаптуючи його до процесу формування 

умінь образотворення. 

Отже, беручи за основу дослідження О. Андрейко, розглядаємо 

мистецько-персоналізований підхід як такий, що базується «на принципах 

взаємозв’язку, взаємозалежності між розвитком особистісних властивостей»  

і умінь образотворення (Андрейко, 2012). 

Змістом означеного підходу є мотивування молодших підлітків до 

«самоусвідомлення і творчого самовираження» (Там само) через 

забезпечення педагогом єдності ціннісно формуючої, мистецько-

технологічної та комунікативної складових освітнього процесу. Ми 

поділяємо думку О. Андрейко щодо можливостей, які надає застосування 

мистецько-персоналізованого підходу в активізації процесів «інтеріоризації 

(«вростання») об’єктивних  взаємовідношень (композитор-твір-виконавець) в 

інтрасуб’єктивні психічні властивості» молодших підлітків і появі на цій 

основі якісно нових індивідуальних характеристик особистості, що 

спонукають її до мистецького самотворення (Там само). 

Транспонуючи визначену дослідницею мету застосування мистецько-

персоналізованого підходу у сферу шкільної музичної освіти, окреслюємо її 

(мету) як залучення молодших підлітків до удосконалення  особистісних 

здатностей до  образотворення, що проявляється у відповідних уміннях. 

Відтак приєднуємось до висловленої авторкою думки про те, що «мистецько-

персоналізований підхід дозволяє глибинно виявляти, прогнозувати, 

доцільно модифікувати та творчо розвивати комплекс індивідуальних 

музичних обдарувань» особистості – в нашому дослідженні формувати 

уміння образотворення молодшого підлітка як основи його здатності до 
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«самопізнання, самооцінювання, саморегуляції» (Там само) у психологічно 

комфортному середовищі уроків музичного мистецтва.  

У педагогічному аспекті вбачаємо важливість враховувати 

«тривимірність» моделі персоналізованої особистості, яку розробила О. 

Андрейко, що у процесі формування умінь образотворення молодших 

підлітків проявляється:  

- у вимірі персонально-домінантних диспозицій особистості – на 

соціально-індивідуально-психологічні особливості та атрибути даного виміру 

(психофізіологічні якості – темперамент, музичний слух, сенсорно-моторні 

зв’язки, тип мислення, міра та якість емоційного переживання, 

інтелектуально-емоційний взаємозв’язок; ментальні особливості – наявність 

духовної спрямованості, визначеність ідеалів, сформованість «Я-концепції»); 

- у креативно-діяльнісному вимірі, що поділяється на внутрішньо-

діяльнісний, в якому основним механізмом є вияв інтеріоризації у 

саморефлексії, самооцінці, саморегуляції; та зовнішньо-діяльнісний 

(механізм –  екстеріоризація як комунікація, спілкування, зв’язок з соціумом, 

суб’єктами якого є композитор, музичний твір, слухач, сцена, аудиторія); та 

атрибути даного виміру (інтелектуальний, емоційно-об’єктивний, емоційно-

суб’єктивний, гармонійний типи персоналізації творчого процесу) (Там 

само). 

У практичній площині мистецько-персоналізований підхід спрямовує 

на пошук відповідних принципів та педагогічних умов, застосування яких 

сприятиме: набуттю молодшими підлітками здатності висловлювати 

персоналізоване ставлення до творів мистецтва; створенню оригінальних 

художніх образів у процесі виконавської інтерпретації, музично-творчої 

діяльності. 

Осягненню повною мірою особливостей процесу формування умінь 

образотворення сприятиме опора на герменевтичний підхід, який займає 

чільне місце у комплексі наукових підходів. Дослідники визначають 

герменевтику (з грец. Hermeneutikos – роз’яснення, тлумачення) як науку, яка 
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вивчає загальні принципи і методи інтерпретації тексту та явищ буття (Г.  

Гадамер, П. Рікер, М. Хайдеггер). До інтерпретації як категорії герменевтики 

звертались у своїх філософських творах ще за часів античності Аристотель, 

Платон, пізніше і Декарт. Герменевтичний підхід актуалізовано в мистецькій 

педагогіці у працях В. Зінченка, Д. Лісуна, О. Олексюк, Г. Падалки, О. 

Полатайко, О. Ребрової, Л. Степанової, О. Щолокової та ін (Шатайло, 2018).  

Г.Падалка вважає що герменевтичний підхід має інноваційне 

спрямування, оскільки передбачає інтерпретацію, що базується на 

соціальному особистісному досвіді (Падалка, 2008, с. 263). 

Докладному розгляду герменевтичного підходу присвячено 

дослідження О. Полатайко, в якому авторка виокремлює теорії герменевтики 

мистецтва, зокрема інтенціональну, представники якої наголошують, що у 

мистецькому творі виражаються почуття його автора, які згодом з’являються 

у тієї особи, яка їх інтерпретує. Згідно цієї теорії, інтерпретація твору 

мистецтва спрямована на розуміння задуму його творця, що передбачає 

використання історії виникнення даного твору, біографічних документів, 

зазначення його назви, слухання авторського виконання (Полатайко, 2016).  

Розглядаючи формалістичну теорію герменевтики мистецтва, 

дослідниця окреслює її особливості (Там само).  

Також О. Полатайко вказує на актуальну і для нашого дослідження 

герменевтичну теорію сприйняття і реакції, згідно якої пізнати твір 

мистецтва можливо, сприймаючи його та відшукуючи його зміст лише у 

реагуванні на нього реципієнтів. Науковець констатує, що за даною теорією 

достовірна інтерпретація мистецького твору полягає в аналізі послідовних 

реакцій реципієнтів на його сприйняття та характеризується вільним 

трактуванням, умовністю і недовизначеністю (Там само).  

Розглядаючи симптоматичну теорію, дослідниця спирається на 

концепцію самоцінності художнього твору А. Зіся. За даною концепцією 

сприймати та інтерпретувати мистецький твір слід невіддільно від історії, в 

органічній  єдності художнього тексту з культурою (Зись, 1991).  
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Отже, спираючись на вищеозначені теорії герменевтики мистецтва 

робимо висновок, що застосування герменевтичного підходу є важливим 

чинником формування умінь образотворення у проєкції художньо-творчої 

діяльності учнів. В інтерпретації «принципового значення набуває пошук у 

мистецтві особиcтісно значущих смислів, співзвучних власному духовному 

досвіду людини» (Масол, 2003). Різноманітні образи, закладені у творах 

мистецтва «потребують для свого розуміння духовної рефлексії i водночас 

сприяють її виникненню; лише унікальний, неповторний духовний cвіт 

особистості задає «тон» індивідуальному художньому сприйманню-

інтерпретації» (Там само).  

Синергетичний підхід, який характеризується нелінійністю, 

утверджує ідею самоорганізації, пробудження власних сил та здібностей 

особистості. 

Естетичні потреби й запити особистості стимулюються пануючим у 

суспільстві типом культури, розвитком інноваційних напрямів мистецтва та 

сприяють освітнім змінам. Людина пізнає світ і себе в ньому не лише через 

набуття соціального досвіду, а й через осягнення життєвих цінностей, через 

загальне світовідчуття, світобачення, світорозуміння. У процесі застосування 

синергетичного підходу нами враховуються чинники саморозвитку 

особистості, які обумовлюються здатністю особистості до творчої 

самореалізації та проєктування власної життєдіяльності (Масол, 2015, сс.14-

18).  

На думку В. Кременя, застосування синергетичного підходу розвиває 

здатність трансформувати теоретичні й практичні знання у стратегії 

розв’язання проблем, методи перетворення нового знання на власне 

особистісне мислення й відчуття (Кремень, 2012, с.5).  

Отже, синергетичний підхід дозволяє нам висвітлити ключові аспекти 

пов’язані з формуванням умінь, що стосуються аспектів творення, сприяють 

самовираженню. 
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Таким чином, застосування синергетичного підходу, у інтеграції з 

попередньо окресленими методологічними підходами, сприяє підвищенню 

якості музично-педагогічного впливу, який зумовлює «відкритість, 

самоорганізацію, саморозвиток, креативність і нелінійність мислення, 

управління і самоуправління тощо» (Федорова, 2004). 

 

2.2. Художньо-педагогічні принципи та педагогічні умови процесу 

формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва. Організаційно-методична модель 

 

Задля формування умінь образотворення варто виокремити вихідні 

вимоги, необхідні для його ефективного здійснення, зокрема визначити 

художньо-педагогічні принципи та педагогічні умови, що базуються на 

окреслених вище методологічних підходах.  

Специфічні принципи навчання в галузі мистецької педагогіки 

окреслюються в розробці змісту і принципів мистецької освіти, яким  

присвячено численні дослідження.  

Вартим уваги є поєднання Г. Падалкою загальнопедагогічних 

принципів із специфічними принципами мистецької освіти, визначеними 

дослідницею як основоположні: принципи цілісності, культуровідповідності, 

естетичної спрямованості, індивідуалізації, рефлексії (Падалка, 2008, с. 9).  

У роботі О.Рудницької виділено вихідні положення мистецької освіти, 

окреслені: «з позицій нового педагогічного мислення»:  

- «принцип довершення навчальної дії виховною у педагогічному 

впливі»; 

- «принцип урізноманітнення видів і форм діяльності учнів в організації 

педагогічної взаємодії»; 

- «принцип залежності розвитку особистісних якостей від створюваних 

педагогічних ситуацій»; 

- «принцип емоційної насиченості навчально-виховного процесу»; 
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- «принцип спонукання до творчого самовираження» (Рудницька, 2005, 

с. 92). 

Авторка слушно зауважує, що означені принципи «відображають 

комплекс вимог до педагогічної діяльності, розкривають взаємовплив її 

окремих аспектів і…доповнюють один одного у реалізації цілісного 

освітнього процесу розвитку особистості» (Там само). 

Розглядаючи принцип особистісно орієнтованої спрямованості та 

врахування вікової сензитивності в процесі мистецько-

перетворювальної діяльності, спираємось на аналіз теоретико-

методологічних аспектів гуманізації музичного навчання, здійснений О. 

Ростовським. Науковець доводить, що у «процесі розвитку особистості, який 

є основою музичної освіти, пріоритетного значення набуває пізнання 

особливостей музичного мистецтва, що активізує емоційно-почуттєву сферу 

школяра, сприяє його духовному становленню» та формуванню умінь 

образотворення (Ростовський (ed.), 2015, сс. 5-6). 

Вектор гуманістичної спрямованості особистісно орієнтованої 

мистецької освіти розглядає і Л. Масол, зазначаючи, що трансформація 

освітніх стратегій на користь інтеграції «з одного боку, націлює на естетичну 

соціалізацію школярів (інкультурацію), з другого, на їхню особистісну 

художньо-творчу самореалізацію (культуротворчість)» (Масол, 2015, с.11). 

При цьому авторка наголошує на необхідності комплексного розгляду 

суб’єктивно-особистісного чинника і чинника художньо-освітнього простору 

у їх взаємодії задля реалізації мети і завдань мистецької освіти, чільне місце 

серед яких займає «опанування учнями художньо-практичних умінь і 

навичок, розвиток загальних і художніх здібностей, асоціативно-образного 

мислення» (Там само, с.12). Окреслені Л.Масол інтегральна освітня стратегія 

становить основу для розробки практичних та методичних засад процесу 

формування умінь образотворення. 

Прикметно також, що О. Ростовський прогнозує значне підвищення 

ролі музичного мистецтва, пов’язуючи дану тенденцію з вирішенням 
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проблеми розбалансованості між наявним посиленим вивченням точних 

наук, застосуванням логічного мислення та недостатньою увагою до 

самовираження через мистецьку діяльність, що надасть можливість не лише 

поліпшити загальнокультурний рівень школярів, а й гармонізувати 

міжособистісне спілкування з однолітками, педагогами та стати невід’ємною 

частиною власного життя (Ростовський (ed.), 2015, сс. 5-6).  

На необхідності розглядати мистецьку освіту у «вимірах особистісно-

зорієнтованого підходу» наголошує О. Рудницька, на думку якої «передача 

соціально-культурного досвіду, що становить мету освіти, не може бути 

ефективною, якщо не активізується особистісно-смислова сфера людини» 

(Рудницька, 2005, с.28). Вчена справедливо зазначає, що свідченням набуття 

особистістю такого досвіду є не лише конкретні знання, вміння та їх 

практичне застосування, а «світоглядні диспозиції індивіда, ціннісні 

орієнтації, структура життєвих смислів, свого роду правила самоорганізації 

власного внутрішнього світу» (Там само, с.28). Як бачимо, вчена особливо 

підкреслює особистісно розвивальний аспект мистецької освіти, що має 

суттєве значення для формування умінь підлітків. 

Схожі погляди знаходимо у працях Г. Падалки, яка, виділяє три 

основоположні позиції щодо розвитку особистості школярів в контексті 

мистецької освіти. Перше, на що звертає увагу дослідниця в означеному 

контексті – це спрямованість на розвиток особистісних якостей підлітків, що 

обумовлює виявлення гнучкості педагога у побудові траєкторії їхнього 

художньо-естетичного розвитку «таким чином, щоб не затуляти більш 

широких перспектив – формування особистості» (Падалка, 2008, с.72). Разом 

з тим, вчена констатує беззаперечний факт значного позитивного впливу 

мистецького, зокрема музичного навчання на розвиток художньо-образного 

мислення школярів як основи для прояву умінь образотворення в навчальних 

та життєвих ситуаціях (Там само, с.72). 

Тісно пов’язана з попередньою і наступна позиція, окреслена Г. 

Падалкою, в якій авторка визначає вектор художньо-естетичного розвитку 
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підлітків через задіяння потенціалу різних видів діяльності на уроці 

музичного мистецтва задля активізації психічних процесів розвитку 

особистості (мисленнєвих, образно-операційних, емоційно-інтелектуальних), 

творчо-діяльнісних процесів (комунікативних, інсайт орієнтованих, 

продуктивних), розвитку музичних здібностей, що у їх взаємозв’язку і 

взаємодії призводить до появи суб’єктивно нового естетично цінного 

освітнього продукту (Там само).  

В третій позиції щодо особистісно орієнтованої спрямованості 

освітнього мистецького процесу Г. Падалка визнає пріоритетною роль 

творчої активності підлітків як суб’єктів учіння, що забезпечуються 

можливістю самовираження в мистецько-персоналізованій діяльності, 

внаслідок чого у них формується відповідне ставлення до власного 

художньо-естетичного розвитку (Там само).  

Цілком зрозуміло, що реалізація означеного принципу має базуватись 

на врахуванні вікової сензитивності молодших підлітків, яка пов’язана також 

і з виділеними А. Лічко специфічними поведінковими реакціями підліткового 

віку: реакції емансипації (демонстрації незалежності і самостійності), реакції 

групування з однолітками, реакції формування сексуального потягу і реакції 

захоплення (хобі). За доцільне вважаємо зосередитись на захопленнях, серед 

яких виділяються:  

- «інтелектуально-естетичні, спрямовані на власний розвиток, це 

вивчення будь-яких наук, іноземних мов, оволодіння мистецтвами. З таких 

захоплень часто виростають професійні інтереси»; 

- «егоцентричні, які мають на меті привернути увагу, 

продемонструвати свою унікальність і несхожість на більшість, власну 

особливу успішність. За змістом ці захоплення схожі на інтелектуально-

естетичні, але відрізняються цілями»; 

- «тілесно-мануальні, пов’язані з наміром зміцнити своє здоров’я, 

підвищити рівень фізичного розвитку. Це, перш за все, спорт, фізичні вправи, 

а також набуття навичок ручної роботи»; 
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- «накопичувальні – колекціонування, об’єкти якого можуть 

визначатися пізнавальною потребою, прагненням до накопичення 

матеріальних благ або бажанням слідувати підлітковій моді»; 

- «інформаційно-комунікативні – вид захоплень, заснований на жадобі 

отримання нової інформації, не особливо змістовної, яка не вимагає 

критичної переробки». Даний вид захоплень включає  «багатогодинні 

розмови, пасивне «розглядання» чогось незвичайного, слухання популярної 

музики, перегляд розважальних фільмів, телепередач і інтернет-ресурсів, 

спортивне «уболівання» на рівні фанатства (Личко, 2010).  

Отже, окреслення вікової сензитивності молодших підлітків вкрай 

важливо у дотриманні означеного принципу, що зумовлює прискіпливу увагу 

до їхніх захоплень, зокрема інтелектуально-естетичних, як таких, що мають 

відношення до освітнього процесу уроків музичного мистецтва. Нині 

спостерігається значне захоплення сучасних підлітків світом мистецтва, що, 

здебільшого обумовлюється зростанням кількості різноманітних шоу-

програм, які охоплюють  широкий спектр видів мистецтва – вокальне, 

хореографічне, театральне, образотворче тощо. З одного боку, така увага до 

образотворення означеними мистецькими засобами має підвищувати 

значущість мистецтва в житті підлітка та мотивувати до передачі власних 

вражень, емоцій, почуттів, відтворюючи їх у схожий спосіб. Та, зрештою, на 

ґрунті розвиненої через захопленість мотивації, варто пропонувати зразки 

класичного мистецтва, інтерпретація яких на уроках музичного мистецтва 

збагатить досвід молодших підлітків та дозволить усвідомити 

багатогранність і світоглядну наповненість цих творів. Образи ж, закладені у 

мистецьких творах, пропонованих шкільною програмою, потребуватимуть 

більш високого рівня їх осмислення та подальшого втілення, перетворення у 

власних мистецьких продуктах.  

Саме тому наступним принципом, на якому базується процес 

формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного 
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мистецтва, став принцип ціннісного ставлення та естетичного осягнення 

художньої образності музичного твору.  

У розгляді сутності даного принципу спираємось на думку О. 

Ростовського, який зазначає, що призначення мистецтва, на відміну від 

загальновизнаної думки, полягає не лише у художньо-естетичному розвитку, 

а, перш за все, розглядається як чинник становлення цінностей особистості. 

Вчений акцентує увагу на ціннісності музичного сприймання, розуміючи її як 

можливість вибору ставлення до творів мистецтва, прояву індивідуальності у 

висловленні власної точки зору, що підкріплюється аргументами, не 

нав’язаними зовні та є атрибутом самовираження особистості (Ростовський, 

1997, сс.37-38).  

Відтак, першочергового значення, на думку О. Ростовського, набуває 

«осягнення естетичної цінності музичного твору», як здатності розкрити його 

художню образність, «зануритись» у його зміст, «що неможливо без опори на 

весь особистий досвід, співвіднесення твору зі складеними в людини 

художньо-естетичними критеріями, нормативними уявленнями» 

(Ростовський, 2011, с.241). 

Виокремлюючи принцип ціннісного ставлення та естетичного 

осягнення художньої образності музичного твору, як ключовий, 

орієнтуємось на обґрунтовані Г. Падалкою принципи, суголосні тематиці 

нашого дослідження, серед яких міститься принцип «естетичної 

спрямованості». Метою застосування зазначеного принципа, на думку 

авторки, є пріоритет емоційно-чуттєвого в життєдіяльності, оцінювання 

мистецького твору, віднайдення в ньому ідеалу, до якого є прагнення 

(Падалка, 2008).  

Спираючись на трактування Г. Падалкою означеного нею принципу 

естетичної спрямованості, як такого, що спрямовує на віднайдення балансу в 

освітньому процесі між прикладним та творчим характером завдань  

вбачаємо актуальність його застосування в сучасній музичній освіті, де має 

переважати особистісно розвивальна спрямованість освітнього процесу на 
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відміну від раціоналістичної, з якою здебільшого доводиться стикатися 

підліткам в соціумі. Слушною є думка, висловлена авторкою в означеному 

контексті, щодо необхідності визнання значного естетичного потенціалу 

мистецьких творів, що відображають найкращі життєві прагнення 

особистості  «осягнення насамперед, естетичної цінності художніх творів, 

формування схильності учнів до сприймання мистецтва як явища, що містить 

величезний потенціал втілення прекрасного в житті людини» (Там само).  

Розвиток особистості засобами музичного мистецтва Г. Падалка вбачає у 

цілеспрямованому педагогічному супроводі процесу формування художнього 

світогляду, коли діяльність підлітків на уроці музичного мистецтва стає 

співмірною естетичному осягненню художньої образності пропонованих 

педагогом певних мистецьких явищ, зокрема музичних творів. Вчена 

наголошує на доборі високохудожнього контенту, який стане основою 

продуктивної художньо-практичної діяльності підлітків, підпорядковується 

їхньому життєвому досвіду та «узгоджується із завданнями розвитку 

естетичного світобачення учнів» (Там само). 

Наступні художньо-педагогічні принципи формування умінь 

образотворення молодших підлітків вважаємо за доцільне висвітлювати у 

взаємозв’язку з педагогічними умовами. Це пов’язано з необхідністю 

продемонструвати їх взаємоузгодженість у змісті розробленої методики.  

Серед педагогічних умов варто визначити наступні: 

- активізація сенсорної сфери через асоціативні зв’язки, аналогії між 

життєвими явищами, предметами тощо та засобами музичної виразності; 

- врахування емоційно-ціннісного досвіду учнів в процесі усвідомлення 

ними художньо-смислового контексту та образної інформації мистецького 

твору; 

- фасилітована підтримка процесу художньої-образної комунікації між 

педагогом, учнями та мистецьким твором; 

- накопичення художньо-образного фонду як результат сприйняття 

мистецьких творів та явищ дійсності. 
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Отже, принцип взаємоузгодженості особистісного життєвого досвіду 

з ідейно-смисловим задумом мистецького твору, взаємопов’язаний з 

першою педагогічною умовою: активізація сенсорної сфери через 

асоціативні зв’язки, аналогії між життєвими явищами, предметами та 

засобами музичної виразності. 

Під педагогічними умовами формування умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва розуміємо 

цілеспрямовано створені або використовувані обставини мистецького 

навчання, які забезпечують досягнення його результативності. Аналіз 

освітньої практики дозволив урахувати організаційно-педагогічні аспекти 

при обґрунтуванні педагогічних умов формування умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Розглянемо детальніше означену педагогічну умову формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

У процесі формування умінь образотворення молодших підлітків на 

уроках музичного мистецтва при плануванні діяльності учнів важливим є 

детальне продумування факторів упливу на сенсорну сферу. Поштовхом до 

появи мотиву мистецької діяльності, як правило, є яскраві естетичні емоції і 

переживання. Саме сенсорно-емоційне насичення освітнього процесу на 

уроках музичного мистецтва «стає регулятором діяльності учня» (Рудницька, 

2005, с.94). Значущість емоційних переживань у процесі будь-яких 

пізнавальних актів, тим паче у царині мистецтва, є загально доведеним 

фактом. Емоції або активізують або гальмують сприймання, пам'ять, 

мислення, уяву, впливають на особистісні прояви (інтереси, потреби, мотиви 

тощо). А, оскільки, художній образ, як основа мистецтва, є «знаком» для 

передачі естетичної, тобто чуттєвої, інформації, можна зробити висновок про 

емоції та почуття як запоруку успішної художньо-естетичної діяльності 

(Ликова, 2008).  

Активізація сенсорної сфери відбувається в процесі сприймання 

мистецьких творів через задієння асоціативних зв’язків, в основі яких 
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знаходиться асоціація (лат. аssocio – з’єдную, зв’язую), що виникає як 

суб’єктивний образ при згадуванні певного об’єкта, предмета, явища. 

Асоціації мають різноманітну спрямованість, зокрема асоціації за подібністю 

виявляються в процесі порівняння одного об’єкта з іншим – знайомство з 

новим музичним твором спричиняє пригадування інших, близьких за 

характером, емоційністю, стилістикою творів. Схожою є природа асоціацій за 

суміжністю, що з’являються в контексті синхронного використання нового і 

добре відомого контенту в просторово-часових межах. В основу асоціацій за 

контрастом покладено протилежні образи сприйняття та уявлень; 

протиставляються факти, явища, що пов’язані з діяльністю порівняння. 

У процесі навчання музичного мистецтва не можна обійтися без 

організації індивідуалізованої творчої діяльності учнів, яка сприяє 

формуванню їхньої аутопсихологічної  компетентності (від грец. autos – сам), 

на основі якої вибудовується так звана «Я-концепція», тобто компетентність 

людини стосовно себе самої, «її адекватна орієнтація у власному потенціалі, 

а також потенціалі партнера» (Єрмаков (ed.), 2005, с.165). 

В ході індивідуально-творчих зусиль формуються якості творчого 

потенціалу особистості, відбувається розвиток уяви, фантазії, здатності до 

варіативного та асоціативно-образного мислення, народжується у 

самосвідомості образ власних здібностей, якостей, потреб, бажань, домагань, 

формуються світогляд, ціннісні орієнтації, мотиваційно-вольові 

характеристики. За підтримки педагога індивідуалізоване навчання сприяє 

формуванню самостійності школяра, його вмінню діяти активно, 

конструктивно, раціонально, гнучко, творчо, долати критичні життєві 

ситуації, обирати найефективніший варіант поведінки. 

Індивідуалізації навчання, формуванню самоповаги сприяє організація 

на уроці самопрезентацій, сольних виступів, презентацій мистецьких 

продуктів. 

У формуванні «Я-концепції» суттєву роль відіграє зворотний зв’язок, 

що здійснюється на основі рефлексії та фіксує позитивну оцінку власних 
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можливостей, вмінь, здібностей, уподобань, захоплень, досягнень у сфері 

музичного навчання та життєвого досвіду, осмислює та формулює власні 

сподівання, цілі (Вовк, Шатайло, 2009). 

Врахування означеної педагогічної умови спонукає до розуміння того, 

що в межах діалогу на тлі мистецтва педагог виконує відповідальну роль 

організатора і посередника між тими, хто сприймає музичний твір і самим 

твором. У процесі реалізації даної педагогічної умови доцільним є 

застосування евристично-змістових методів: методу активізації 

асоціативних зв’язків, методу створення музичних колекцій, проблемного 

методу, евристичної бесіди, аналогій, порівнянь, конструювання метафор, 

створення інтелект-карти. В ході використання даних методів з метою 

формування умінь образотворення молодших підлітків організовується їхня 

активна пізнавальна діяльність, побудована, на стратегії запитування, яка 

спонукає до пожвавлення мисленнєвої діяльності, що в свою чергу сприяє 

зростанню кількості і якості оригінальних образних інтерпретацій із 

задіянням засобів різних видів мистецтва. Конструювання серії 

взаємопов’язаних запитань та сама форма запитань можуть спонукати 

школярів до активізації мислення в процесі образотворення. 

Наступним є принцип освітньої рефлексії процесу усвідомлення 

способів і смислових особливостей музично-творчої діяльності та її 

результату, якому  відповідає друга педагогічна умова: врахування емоційно-

ціннісного досвіду учнів у процесі усвідомлення ними художньо-смислового 

контексту та образної інформації мистецького твору. 

Багатогранні образи мистецьких шедеврів потребують для свого 

розуміння «не просто художньої грамотності, а напруження внутрішніх 

духовних сил, рефлексії, емпатії. Художні образи задають високий 

естетичний «тон» індивідуальному світосприйманню, збагачують емоційний 

досвід, спонукаючи учнів відчути різнобарвну гаму почуттів, яку вони навіть 

не завжди можуть пережити в реальному житті»  (Ничкало et al., 2001, с.9). 
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Справжні мистецькі шедеври поглиблюють асоціативно-образне 

мислення, глибоко проникаючи у сферу свідомості й підсвідомості, 

надихають на пошуки шляхів творчої самореалізації в мистецтві і в 

життєдіяльності.   

Оскільки роки шкільного навчання – це період культурного 

самовизначення особистості, і саме у цей період «естетичні почуття учнів 

набувають якісно нового характеру, переживання інтенсифікуються», 

спрямовуються на «пошук свого місця в житті, формування світогляду»  

(Миропольська et al., 2006, с. 89), то головне у на уроках музичного 

мистецтва не нав’язувати учням власне «бачення» змісту конкретних творів, 

а стимулювати самостійні роздуми про художні цінності, формувати 

критичне мислення, здатність висловлювати оцінні судження» (Ничкало et 

al., 2001, с.9). Важливо допомогти учням зрозуміти, пережити досвід 

емоційного, естетичного ставлення людини до навколишнього світу, 

вміщений у творі мистецтва, зробити процес пізнання більш емоційним і 

цікавим. 

Емпатійне сприймання творів мистецтва формує багатоаспектні якості 

особистості, а головне – «ядро моральної культури», в якому 

викристалізовуються сталі оцінні судження, – основа світогляду. 

«Світогляд (погляд на світ: СВІТО – ГЛЯД) – це система поглядів на 

життя, природу, суспільство, що емоційно забарвлена і виражає життєву 

позицію людини, концентрує в собі почуття, прагнення, внутрішню 

готовність до творчої активності» (Ковальова, 2009, с. 9). «Світогляд людини 

складається з поглядів, знань, уявлень, понять, оцінок, ідеалів, позицій, 

переконань, які зумовлюють її ставлення до світу, до людей, до себе» 

(Ничкало et al., 2001, с.8).  

Тож, беручи за основу вищезазначене, світоглядність можна вважати 

найважливішою функцією мистецтва; звідси – унікальна роль музичного 

мистецтва в житті молодших підлітків і необхідно докласти максимум 

зусиль, сконцентрувати всі резерви, щоб допомогти  юному поколінню 
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«пробудити те, що в них закладено … відкрити найплідніший шлях до 

формування світогляду» (Ковальова, 2009., с. 9), виховати «Людину 

культурну». 

Ціннісна спрямованість  змісту уроків музичного мистецтва потребує 

перенесення акценту з вивчення фактологічного наповнення цієї шкільної 

дисципліни на використання засобів культуротворчого формування 

особистості учня, його глибоко індивідуального ставлення до навколишнього 

світу, розширення мистецького тезаурусу. 

Проблема актуалізації гуманістичного змісту уроків музичного 

мистецтва значною мірою пов'язана з художніми образами, з якими 

знайомляться діти в тому чи іншому класі. Задля формування умінь 

образотворення і впливу на становлення ціннісних орієнтацій доцільно 

використовувати твори синтетичних видів мистецтва. Це, очевидно, 

пояснюється тим, що образи, пов’язані із синтезом мистецтв (слова і музики; 

слова, музики, пластичного жесту і візуального сприймання) школярами 

сприймаються краще, повноцінніше, оскільки сам процес осягнення 

художніх творів базується на комплексно-сенсорному сприйманні. Саме з 

цієї точки зору варто долучати учнів до сприймання та виконання означених 

мистецьких творів. 

Реалізуючи дану педагогічну умову спиралися на застосування низки 

ціннісно-персоналізованих методів: вербалізації/ візуалізації / рухової 

інтерпретації мистецьких образів, музичного трейлеру, мистецький 

сторітелінг. 

Черговим принципом визначено принцип позитивної атмосфери 

освітнього середовища. Даному принципу  відповідає третя педагогічна 

умова, яка спрямована на фасилітовану підтримку процесу художньої-

образної комунікації між педагогом, підлітками, мистецьким твором. 

Загальновідомо, що діяльність образотворення пов’язана зі сприйманням 

(слухання та споглядання творів мистецтва й естетичного в навколишньому) 

і практичною художньо-творчою роботою (спів, музикування, музично-
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ритмічна діяльність тощо). Для успішного творення образів учитель на 

засадах фасилітованої підтримки учнів має допомогти їм опанувати засоби 

виразності, що досягається цілеспрямованим тренуванням. постійними 

вправляннями. «Для того, щоб ці вправляння не знижували інтересу дітей до 

мистецької діяльності, вони повинні бути не лише технічними», 

спрямованими на вироблення певної навички, а й «мати художнє (естетичне) 

забарвлення» (Ростовський, 2011, с.457). «Робота над технікою виконання 

водночас є роботою над його виразністю (художністю), при цьому 

оволодіння навичками є засобом для досягнення цілі» – створення художньо-

образного продукту (пісні, вірша, малюнка, танцю тощо) (Там само). 

Виконання вправ зазвичай пов’язане з наслідуванням. Механічне 

багаторазове повторення може викликати в учнів відразу, тому бажано щоб 

«кожен новий повтор ставав несхожим на попередній, перетворювався на 

більш досконалу копію зразка» (Рудницька, 2005, с.149) і на якомусь етапі 

перетворився у творчий пошук, ініційований не лише вчителем, а й самим 

учнем. 

О. Ростовський слушно зазначає: «Давати конкретні поради щодо 

побудови уроку – невдячна справа, адже кожен клас має свої особливості, а 

кожен урок – свої завдання» (Ростовський, 2011, с.460). Вчений розмірковує 

про роль особистості учителя: «Відмінними є й звички і наміри вчителів. 

Учитель працює, виходячи зі своїх мистецьких уподобань, переконань, 

педагогічної майстерності» (Там само). Тому, проєктуючи художньо-творчу 

практичну діяльність учнів, що сприятиме формуванню умінь 

образотворення молодших підлітків, учитель має уявляти не лише, що саме 

робитиме учень, а й те, як він це робитиме (за підтримки чи самостійно, 

індивідуально чи в групі, творчо чи репродуктивно), з чого, якими засобами; 

яким є обсяг роботи відповідно до встановлених часових рамок тощо. 

Фасилітована підтримка процесу художньої-образної комунікації між 

учителем, підлітками, мистецьким твором доцільна у перебігу застосування 

наступних видів мистецької діяльності учнів: 
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- «з використанням музичних засобів: створення, аранжування та 

виконання рекламної мелодії, попурі, пісенний «мікс» за певною тематикою, 

створення сторітелінгу з назв пісень, музичної термінології», підбір 

музичного супроводу (створення саундтреку) до творів літературного, 

візуального мистецтва в стилістиці різних епох, національній стилістиці; 

- «з використанням образотворчої діяльності: складання та виготовлення 

рекламних буклетів і проспектів, афіші, слоганів», інфографіки, коміксів, 

колажів, фотомонтажів, ілюстрованих словників, арт-буків, емблем, шаржів, 

вітальних листівок, розробка ескізів та створення костюмів і декорацій, масок 

до вистав та сюжетно-рольових ігор; 

- «з використанням засобів інсценізації: створення монологів, діалогів, 

сценарію або лібрето за мотивами літературного візуального, музичного 

твору, створення пантоміми, лялькової вистави, відеофільму», театру тіней, 

сценки-жарту у певній стилістиці, створення нового завершення відомої 

п’єси чи кінофільму  та ін.; 

- «з використанням літературної творчості: створення метафор, складання 

акровіршів, байок, нарисів, описів, відгуків, репортажів з приводу художньо-

мистецьких подій, творів різних видів та жанрів мистецтва», створених у 

різні часи, уявних (чи реальних) інтерв’ю з композиторами, поетами, 

художниками, співаками, танцюристами різних країн та епох, збір малих 

форм фольклору – прислів’їв, скоромовок, загадок, частівок за певною 

тематикою (Вовк, Шатайло, 2014). 

Важливою складовою фасилітованої підтримки та впливу педагога на 

якість діяльності учнів, є заохочення, створення ситуації успіху, що особливо 

важливо тоді, коли учні прагнуть успіху, але змушені долати труднощі та 

їхніх зусиль для цього недостатньо. 

Зазначена умова забезпечувалася задіянням комплексу інтерпретаційно-

комунікаційних методів: мозковий штурм, метод фокальних об’єктів, 

синектики, фасилітована дискусія, міні-проєкт, кейс-метод. 
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Серед низки методів виділяємо фасилітовану дискусію, яка полягає в 

колективному обговоренні певної проблеми, що має на меті колегіально 

наблизитися до результату (знаходити рішення, відкривати нові ідеї, 

утворювати консенсус) за допомогою спеціальних запитань ведучого – 

фасилітатора. 

Фасилітована дискусія – один із «шляхів до розуміння мистецтва, його 

інтерпретації, може навчити висловлювати власну думку з приводу того чи 

іншого художнього твору, навчити відчувати мистецтво серцем» (Вовк, et al., 

2014). 

Також вартими уваги є методи ситуативного моделювання, зокрема: 

імітації, рольові ігри, драматизації, інсценізації, які сприяють «вільному 

висловлюванню учнями своєї думки, їхньому самовизначенню, емоційному 

розвитку, набуттю здатності коригувати прояв емоцій». В умовах 

дидактичної гри учасники освітнього процесу беруть на себе 

відповідальність за обране рішення в уявних подорожах, костюмованих 

«зануреннях» в епоху, «оживленні» картин, інсценізації пісень. Означені 

методи також стають запорукою ефективної співпраці учнів у груповій 

роботі на уроці, забезпечують формування такої мистецько-діяльнісної 

здатності учнів, як міжособистісне спілкування з приводу мистецтва (Там 

само). Саме в процесі плідної міжособистісної комунікації, спілкування в 

позитивній атмосфері, за умови суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі 

музично-творчої діяльності створюються сприятливі умови для формування 

умінь образотворення молодших підлітків. 

Щодо ефективності педагогічної діяльності  учителя музичного 

мистецтва слушною є думка Д. Кабалевського: «Коли ви хочете, що ваші юні 

слухачі були активними, – будьте активні самі; коли ви хочете що вони 

виявляли інтерес до музики, – відчувайте цей інтерес завжди в самому собі» 

(Ростовський, 2011, с.468). Коли існує прагнення, «щоб вони полюбили 

музику, – любов до неї мусить жити у вашому серці; коли ви хочете навчити 
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роздумувати про музику, - роздумуйте разом із ними» (Ростовський, 2011, 

с.468). 

Наступним принципом було визначено принцип інтерпретації та 

оцінювання творів мистецтва, відповідно до якого застосовувалась 

четверта педагогічна умова: накопичення художньо-образного фонду як 

результату сприйняття мистецьких творів та явищ дійсності. 

Твір мистецтва акумулює в собі життєвий досвід, світоглядні орієнтири 

його творця. В процесі знайомства з мистецьким твором молодші підлітки 

«розкодовують», закладний в ньому автором сенс, переживають спектр 

емоцій та висловлюють різноманітні реакції. Учень-підліток відкриває для 

себе мистецький твір, задіюючи уяву творить його образ, який залежить від 

накопиченого життєвого та чуттєвого досвіду, впливу мистецького 

середовища. У цьому випадку «варто здійснювати підбір великої кількості 

високохудожніх різновидових та різножанрових творів мистецтва із різних 

джерел: підручників, педагогічних кейсів, періодичних видань, бібліотечних 

фондів, Інтернет-мережі» (Вовк, Шатайло, 2014). 

До процесу створення «колекції» художніх творів доцільно залучати 

молодших підлітків. Діяльність зі створення ресурсів з відеофільмами, плей-

листами, кейсами спонукає до сприймання-інтерпретації та може наповнити 

колекцію «поглибить процес сприйняття творів мистецтва, розширить 

змістове поле творчих завдань, може стати змістом проєктів, досліджень 

тощо» (Там само). Скажімо, такі завдання як «Запишіть музичні твори до 

колекції за жанрами/видами» або «Створіть відео-колекцію звучання 

музичних інструментів народів світу» значно активізують художньо-

естетичну діяльність учнів і одночасно дозволяють поповнити дидактичний 

кейс учителя (Вовк, Шатайло, 2014). 

Слухання та перегляд значної кількості естетично довершених 

художніх творів, у відповідності до законів діалектики, здатне забезпечити 

так звану «надивленість», «наслуханість» (за аналогією з начитаністю). 

Значна кількість переглянутого, прослуханого, прочитаного формує почуття 
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стилю, естетичний смак, певний мистецький еталон, виконує роль скарбниці 

накопичених художніх вражень, на тлі яких стає можливою поява культурної 

естетично розвиненої особистості, здатної до висловлювання власних 

суджень, до діалогу з мистецтвом. Означений діалог можливо здійснити «за 

умови активного спілкування школярів із творами мистецтва у взаємодії з 

педагогом, який володіє культурою художнього сприйняття, уміє словами 

передати зміст твору мистецтва» (Вовк, Шатайло, 2014). Тому зростає 

значущість мистецького тезаурусу як чинника практичного застосування 

отриманих музичних знань у процесі вербалізації, візуалізації художніх 

образів. 

Наголошуючи на важливості оволодіння педагогом майстерністю 

словесної інтерпретації музики, музикознавець С.Шип
 

переконує: 

«Найрадикальніший спосіб – вивчати класичні взірці інтерпретацій музики, 

створені майстрами художнього слова, висловлювання видатних музикантів-

публіцистів, талановитих лекторів-промовців, літературно обдарованих 

композиторів та музикантів-виконавців» (Шип, 2001). Науковець пропонує 

приклади різних видів словесної звукоматеріальної інтерпретації музичного 

твору, які значно розширять вербальний опис його засобів виразності: 

«звучання гучне, приглушене, стихаюче, ледь чутне, гаряче, глухе, холодне, 

близьке або далеке, масивне або невагоме; звуки світлі, (або темні), прозорі 

(або густі), різнобарвні, тьмяні, сліпучі, блискавичні, могутні, пружні, м’які, 

в’ялуваті, піддатливі; ритм пластично-мінливий, переривчастий, плинний, 

прискорений, без розбігу, механістичний» (Шип, 2001). Інтерпретувати 

образність творів мистецтва важливо і у мистецько-інтегрованій діяльності, 

транспонуючи означений С. Шипом підхід у процесі інтерпретації з твору 

одного мистецтва на твір іншого виду мистецтва. Так, наприклад, 

заглиблюючись в образність музичного твору, долучити подібні, або 

контрастні за образною спрямованістю твори образотворчого мистецтва, 

театральні постановки, фрагменти творів кіно тощо, що дасть можливість 
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синтезувати нові образи, проводити між ними паралелі, відшукувати зв'язок з 

оточуючою дійсністю, з власним життєвим досвідом. 

Погоджуємось з ученим і в тому, що в ході уміло організованого 

педагогом сприймання відбувається «занурення учнів» у вдало підібраний 

художній твір, виникає естетичне збудження, на тлі якого «розгортаються 

особливі образно-художні переживання» і поступово формуються почуття 

соціокультурної природи, такі, наприклад, як гордість, співчуття, страждання 

(Шип, 2001). 

Цей процес безпосередньо пов’язаний з двома поняттями: сугестією – 

навіюванням і емпатією – співпереживанням. Як зазначає Л. Масол, «виникає 

діалог між митцем та аудиторією, що приводить до духовного очищення, яке 

переживають і глядач, і митець» (Масол, et al., 2003). Водночас це 

відбувається   за умови, «що дані поняття по-справжньому співпрацюють між 

собою (митець створює, а глядач сприймає)» (Там само). Невипадково в 

освітньому процесі уроків музичного мистецтва актуалізується потреба 

забезпечення глибокого проникнення учня у зміст музичного твору на рівні 

інтерпретації задля трансформації накопичених знань, досвіду, через вплив 

засобів сугестії, навіювання естетичних цінностей, щоб сформувалися уміння 

образотворення, пов’язані зі становленням ціннісних орієнтацій, переконань, 

ідеалів школярів (Там  само). 

Для забезпечення реалізації означеної педагогічної умови використано 

продуктивно-образні методи: арт-моделювання, конструювання образу, 

образної імпровізації, моделювання сюжетної лінії саундтреку, гейміфікація. 

Враховуючи визначені у першому розділі функції умінь 

образотворення, структурні компоненти, обґрунтовані у другому розділі 

методологічні підходи, відповідні до них художньо-педагогічні принципи та 

педагогічні умови, була розроблена організаційно-методична модель 

методики формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва, яка складається з трьох блоків: теоретико-

методологічного, методичного та результативного.  
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У запропонованій моделі відображено функціональні зв’язки складних 

систем, елементи яких можуть взаємодіяти, взаємовпливати та 

взаємодоповнювати один одного.  

Мета моделі – проєктування експериментальної методики формування 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

У теоретико-методологічний блок моделі включено методологічну 

базу дослідження процесу формування умінь образотворення, яка містить 

компоненти умінь образотворення; методологічні підходи, художньо-

педагогічні принципи.  

В даному блоці моделі представлено наступні компоненти: образно-

операційний; емоційно-ціннісний, естетичний; образно-синтезуючий; 

продуктивно-діяльнісний. 

Також зазначено методологічні підходи: психолого-педагогічний, 

аксіологічний, мистецько-персоналізований, герменевтичний, 

синергетичний. 

Окреслено художньо-педагогічні принципи: особистісно орієнтованої 

спрямованості та врахування вікової сенситивності в процесі мистецько-

перетворювальної діяльності; ціннісного ставлення та естетичного осягнення 

художньої образності музичного твору; поліхудожності в процесі 

сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва; позитивної 

атмосфери освітнього середовища; освітньої рефлексії процесу усвідомлення 

способів і смислових особливостей музично-творчої діяльності та її 

результату; прояву взаємоузгодженості особистісного життєвого досвіду з 

ідейно-смисловим задумом мистецького твору. 

Відображено педагогічні умови: активізація сенсорної сфери через 

асоціативні зв’язки, аналогії між життєвими явищами, предметами тощо та 

засобами музичної виразності; врахування емоційно-ціннісного досвіду учнів 

у процесі усвідомлення ними художньо-смислового контексту та образної 

інформації мистецького твору; забезпечення фасилітованої підтримки 

процесу художньої-образної комунікації між педагогом, учнями й 
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мистецьким твором; накопичення художньо-образного фонду як результат 

сприйняття мистецьких творів та явищ дійсності. 

У методичному блоці моделі представлено етапи методики 

формування умінь образотворення: пізнавально-евристичний, емоційно-

мотиваційний,  комунікативно-трансформаційний (перетворювальний), 

творчо-рефлексивний. Відповідно до кожного етапу обрано цілі та завдання 

формування умінь образотворення, групи методів та організаційні форми. 

Кожен з етапів має відповідні цілі та завдання і забезпечує 

покроковість формування умінь образотворення молодших підлітків у 

процесі музично-творчої діяльності.  

На першому пізнавально-евристичному етапі застосовувалась група 

евристично-змістових методів; на другому емоційно-мотиваційному – група 

ціннісно-персоналізованих методів; на третьому комунікативно-

трансформаційному (перетворювальному) етапі – інтерпретаційно-

комунікаційних методів; і на четвертому творчо-рефлексивному етапі – 

група продуктивно-образних методів формування умінь образотворення 

молодших підлітків. 

Результативний блок моделі відображає необхідність констатації 

даних щодо рівня сформованості умінь образотворення молодших підлітків.  

Продемонструємо взаємоузгодженість усіх описаних блоків на рисунку 2.1. 

 

Висновки розділу 2 

 

У розділі обґрунтовано вибір методологічних підходів, художньо-

педагогічних принципів та розроблено організаційно-методичну модель, що 

відображає методику формування умінь образотворення молодших підлітків 

на уроках музичного мистецтва.  

Застосування міждисциплінарного синтезу дозволило обрати такі 

методологічні підходи: психолого-педагогічний, аксіологічний, мистецько-

персоналізований, герменевтичний, синергетичний та відповідні їм  
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Модель формування умінь образотворення молодших підлітків 

на уроках музичного мистецтва 
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Рис. 2.1. Організаційно-методична модель методики формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

 МЕТА: Формування умінь образотворення молодших підлітків 
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художньо-педагогічні принципи й педагогічні умови активізації умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Обрано принципи, які слугують регулятивами в організації спільної взаємодії 

учасників освітнього процесу: особистісно орієнтованої спрямованості та 

врахування  вікової  сензитивності  в  процесі  мистецько-перетворювальної 

діяльності; ціннісного ставлення та естетичного осягнення художньої 

образності музичного твору; поліхудожності у процесі сприймання, 

інтерпретації та оцінювання творів мистецтва; позитивної атмосфери 

освітнього середовища; освітньої рефлексії процесу усвідомлення способів і 

смислових особливостей музично-творчої діяльності та її результату; прояву 

взаємоузгодженості особистісного життєвого досвіду з ідейно-смисловим 

задумом мистецького твору. 

Розглянуто процес формування умінь образотворення молодших 

підлітків на уроках музичного мистецтва за допомогою застосування 

організаційних форм, які підтвердили ефективність відповідно до етапів 

означеного процесу й уможливлюють самовираження учня в процесі 

створення естетично значущого продукту через застосування умінь 

образотворення, здійснення саморефлексії, взаєморефлексії музично-

евристичної діяльності (уроки-образи, уроки з елементами тренінгу, уроки за 

методом емоційної драматургії, «інсайт-простір», уроки з елементами 

змішаного навчання). 

Аналіз освітньої практики дозволив урахувати організаційно-

педагогічні аспекти під час обґрунтування педагогічних умов формування 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Перша педагогічна умова полягала в активізації сенсорної сфери через 

асоціативні зв’язки, аналогії між життєвими явищами, предметами та 

засобами музичної виразності; друга – визначала врахування емоційно-

ціннісного досвіду підлітків у процесі усвідомлення художньо-смислового 

контексту та образної інформації мистецького твору; третя – орієнтувала на 

фасилітовану підтримку процесу художньої-образної комунікації між 
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педагогом, підлітками, мистецьким твором; четверта – передбачала 

накопичення художньо-образного фонду як результат сприйняття 

мистецьких творів і явищ дійсності. 

Процес формування умінь образотворення здійснено в чотири етапи 

(пізнавально-евристичний; емоційно-мотиваційний; комунікативно-

трансформаційний (перетворювальний); творчо-рефлексивний), на кожному 

з яких формувалася певна група умінь образотворення за допомогою 

запропонованих організаційних форм роботи, методів і прийомів. 

Дана модель складається з трьох блоків: теоретико-методологічного, до 

якого включено структурні компоненти умінь образотворення молодших 

підлітків, методологічні підходи, художньо-педагогічні принципи, 

педагогічні умови; методичного, який містить етапи, цілі й завдання, групи 

методів, організаційні форми та прийоми формування умінь образотворення; 

результативного, що включає отримання й аналіз математично-статистичних 

даних позитивної динаміки формування умінь образотворення молодших 

підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Отже, у розділі представлено розроблену модель формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва, в якій 

відображено складові методики: методологічні підходи, художньо-

педагогічні принципи, педагогічні умови, методи, етапи та організаційні 

форми навчання.  
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ 

ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ОБРАЗОТВОРЕННЯ МОЛОДШИХ 

ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

У розділі представлено результати експерименту, які розкривають стан 

сформованості умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва. 

 

3.1. Констатувальна діагностика рівня сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків 

 

Розглядаючи інноваційні процеси, відображені в сучасній мистецькій 

освіті, варто звернути увагу на появу актуальних досліджень, що покликані 

забезпечувати якість освітнього процесу. Цілком зрозуміло, що для 

запровадження новітніх методик і технологій, пропонованих до викладання 

музичного мистецтва у закладах загальної середньої освіти, необхідний 

високий рівень фахової майстерності учителя, здатного оцінити їх 

доцільність щодо ефективного використання у власній практичній діяльності 

задля розвитку школярів.   

Інноваційні процеси, що відбуваються в загальній середній освіті 

спонукають науково-педагогічну спільноту до актуальних і своєчасних 

досліджень, які б забезпечували якість навчально-виховного процесу. 

Опанування учнями змісту предметів мистецького спрямування «залежить 

від рівня професійної компетентності вчителя, здатного осмислювати і 

застосовувати нові методики та художньо-педагогічні технології викладання 

музичного мистецтва в закладі загальної середньої освіти» (Шатайло, 2019). 

Особливість уроків музичного мистецтва, на відміну від інших предметів, 

полягає не лише  в естетико-виховній спрямованості, а, перш за все, у 
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розвитку емоційної та художньо-образної сфери особистості учня. Емоційно-

образне пізнання навколишнього світу особистістю, великою мірою 

«залежить від рівня сформованості художньо-образного, асоціативного, 

творчого мислення, образної уяви тощо» (Там само). Однак, для 

цілеспрямованого розвитку образної сфери учнів на уроках музичного 

мистецтва недостатньо опрацьований діагностичний інструментарій. Окрім 

того, наявні методики, що присвячені даній проблематиці, не повною мірою 

відповідають сучасним вимогам Нової української школи. Саме тому, 

«опрацювання методів констатувальної діагностики та розробка методики 

формування умінь образотворення учнів молодшого підліткового віку на 

уроках музичного мистецтва є важливим напрямком удосконалення музично-

педагогічної освіти» (Там само). 

Серед праць, в яких автори розробляли методи діагностики та методику 

формування процесів пов’язаних з образною сферою учнів засобами 

мистецтва, варто відмітити роботи Л. Мартинюк, яка досліджувала процеси 

формування музично-образних уявлень підлітків. Серед зарубіжних 

дослідників варта уваги робота Л. Кравчук, що вивчала процес формування 

музично-образних уявлень молодших школярів на основі синтезу мистецтв. 

Дослідниця В. Мірецка опрацьовувала методику удосконалення сприйняття 

учнями художнього образу на уроках музики. Проблемами формування 

художньо-образного мислення учнів засобами мистецтва опікувались 

Н. Батюк, Е. Печерська. У сучасній музичній педагогіці велика увага 

приділялась висвітленню процесів формування художньо-образного 

мислення майбутніх учителів музичного мистецтва та їх підготовки до 

роботи з учнями. Це дослідження О. Полатайко, І. Ревенко, А. Ткачук. Варто 

уваги дослідження О. Тимощук, в якому розглядається художньо-образний 

потенціал музичних творів українських композиторів спеціально створених 

для дітей (Шатайло, 2019). 
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Для здійснення констатувального експерименту щодо виявлення рівня 

сформованості умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва виокремлено низку завдань: 

1. Визначити критерії та показники рівня сформованості умінь 

образотворення. 

2. Розробити методи і завдання відповідно до визначених критеріїв та їх 

показників. 

3. Здійснити підготовчий етап дослідження для визначення та 

опрацювання методів подальшої роботи. 

4. Визначити експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи учнів, 

які візьмуть участь у констатувальному та підсумковому етапах 

експерименту. 

5. З’ясувати рівні сформованості умінь образотворення молодших 

підлітків в умовах освітнього процесу уроків музичного мистецтва. 

6. Здійснити аналіз отриманих результатів експерименту за допомогою 

математично-статистичних даних. 

Дослідно-експериментальну роботу було розподілено на три етапи: 

констатувальний, формувальний та підсумковий.  

Для здійснення педагогічного експерименту, присвяченого апробації 

методики формування умінь образотворення молодших підлітків, було 

обрано учнів 5 класів, оскільки саме ця вікова категорія підпадає під 

визначення «молодші підлітки».  

Експериментальна робота щодо формування умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва здійснювалась на базі 

Чорноморської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Чорноморської 

міської ради Одеської області упродовж 2017-2018 та 2018-2019 навчального 

року. Визначені для експерименту групи налічували однакову кількість 

учасників – по 35 учнів. Загалом чисельність учнів 5-х класів, які приймали 

участь в експерименті щодо результативності застосування методики 

формування умінь образотворення становила 105 осіб. 
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Доцільним у ході експерименту ми вбачали проведення підготовчого 

етапу з учнями контрольної групи (КГ-1), запровадження якого обґрунтовано 

необхідністю виявлення особливостей умінь образотворення учнів означеної 

вікової категорії та їхньої естетичної реакції на змістове наповнення уроку 

музичного мистецтва, що дозволило розробити та деталізувати всі складові 

методики. З даною групою (КГ-1) на першому році дослідно-

експериментальної роботи проведено констатувальну діагностику на початку 

навчального року та підсумковий зріз у кінці навчального року. Наступного 

року, з новими 5 класами, які стали експериментальною групою (ЕГ) та 

контрольною групою (КГ-2), знову було проведено констатувальну 

діагностику. Протягом року з ЕГ здійснювалося запровадження опрацьованої 

методики формування умінь образотворення на уроках музичного мистецтва, 

а наприкінці року проведено підсумковий зріз. З контрольною групою (КГ-2) 

також було проведено підсумковий зріз, про що детальніше описано в 

попередніх публікаціях (Шатайло, 2019). 

Розробляючи критерії та показники для проведення дослідження, ми 

спиралися на визначені та обґрунтовані структурні компоненти та відповідні 

функціональні особливості умінь образотворення молодших підлітків у 

вимірі шкільної музичної освіти.  

Нагадаємо означені компоненти, розглянуті у підрозділі 1.2.: 

- образно-операційний компонент, який містить уміння молодших 

підлітків спиратися на мистецький тезаурус щодо вербалізації та візуалізації 

художніх образів, уміння застосовувати асоціації, аналогії, метафори в 

процесі мистецько-персоналізованої діяльності; 

- емоційно-ціннісний компонент, до складу якого входять уміння 

відчувати емоційний заряд і світоглядну спрямованість мистецького твору 

задля подальшого втілення в художньо-творчому продукті, уміння 

коригувати власний емоційний стан у процесі образотворення, здійснювати 

само- та взаєморефлексію образотворення, підбирати відповідні художні 

образи для створення емоційного відгуку на ціннісний зміст твору;  
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- образно-синтезуючий компонент, який передбачає наявність умінь 

проводити паралелі між художніми образами різних видів мистецтва та 

дійсністю, синтезуючи нові образи, уміння інтерпретувати образність творів 

мистецтва в мистецько-інтегрованій діяльності; 

- продуктивно-діяльнісний компонент, який містить затребувані в 

сучасному світі уміння генерувати ідеї, які є продуктом інсайт-

образотворення, уміння продукувати образність, творчо самовиражатися, 

застосовувати образні порівняння, аналогії, асоціації, метафори. 

Вищезазначені компоненти умінь образотворення стали основою 

деталізації критеріїв та показників для проведення експериментального 

дослідження. Розглянемо їх докладніше. 

1. Образно-операційний компонент оцінювався за художньо-

мисленнєвим критерієм відповідно до показників: 

- міра прояву відповідності та оригінальності створюваних художніх 

образів музичному твору; 

- ступінь здатності здійснювати аналіз-інтерпретацію художньої 

образності музичного твору.  

2. Емоційно-ціннісний компонент діагностувався за емоційно-

мотиваційним критерієм та віднесеними до нього показниками: 

- ступінь прояву власної ініціативи у втіленні художніх образів; 

- здатність висловлювати персоналізоване ставлення до творів 

мистецтва. 

3. Образно-синтезуючий компонент оцінювався за художньо-

інтегративним критерієм та його показниками: 

- ступінь здатності синтезувати художні образи; 

- здатність продукувати художні образи відповідно до загальнолюдських 

цінностей. 

4. Продуктивно-діяльнісний компонент був оцінений за творчо-

діяльнісним критерієм та показниками, що його обумовлювали: 

- здатність створювати художні образи засобами різних видів мистецтва; 
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- міра креативності ініційованих творчих ідей у розв’язанні художньо-

творчих завдань. 

До даних критеріїв підібрано відповідні показники та методи, які 

застосовуються під час оцінювання, визначення та діагностування рівня 

сформованості умінь образотворення молодших підлітків. Взаємозв’язок 

представлених елементів наведено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Критерії, показники та методи діагностики рівня сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків 

 
Критерії Показники Методи 

художньо-

мисленнєвий 

-міра прояву відповідності та 

оригінальності створюваних художніх 

образів музичному твору; 

-ступінь здатності здійснювати аналіз-

інтерпретацію художньої образності 

музичного твору. 

бесіда, інтерв’ю, 

тестування, 

проблемно-пошуковий, 

дискусія,  

аналіз образності 

мистецького твору. 

емоційно-

мотиваційний 

-ступінь прояву власної ініціативи у 

втіленні художніх образів. 

-здатність висловлювати 

персоналізоване ставлення до творів 

мистецтва. 

 

спостереження, 

рефлексивна бесіда,  

конструктивний діалог,  

інтерпретації художніх 

образів. 

художньо-

інтегративний 

-ступінь здатності синтезувати художні 

образи; 

-здатність продукувати художні образи 

відповідно до загальнолюдських 

цінностей.  

кейс-метод, 

творчі міні-проекти, 

модифікація, 

оцінне 

судження 

творчо-

діяльнісний 

-здатність створювати художні образи 

засобами різних видів мистецтва; 

-міра креативності ініційованих творчих 

ідей у розв’язанні художньо-творчих 

завдань.   

мозковий 

штурм, 

кластери 

асоціацій. 

 

У процесі констатувального експерименту, метою якого було 

з’ясування й порівняння наявного рівня сформованості вмінь образотворення 

учнів за виокремленими критеріями і показниками, запропоновано три рівні:  

-високий – продуктивний, творчий;  

-середній – пошуковий евристичний;  

-низький  – репродуктивний, немотивований (див. таблицю 3.2.). 
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Для обрахування результатів експерименту ми використали 

математично-статистичні методи визначення рівнів сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків. Відповідно до показників кожен з 

критеріїв оцінювався за 3-х бальною шкалою: 

- низький рівень (репродуктивний, немотивований) – 1 бал; 

- середній рівень (пошуковий евристичний) – 2 бали; 

- високий рівень (продуктивний, творчий) – 3 бали. 

Наведемо якісну характеристику рівнів сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Отже, низький (репродуктивний, немотивований) рівень 

сформованості умінь образотворення молодших підлітків має наступні 

характеристики:  

- фрагментарність або відсутність образних інтерпретацій із 

задієнням засобів одного виду мистецтва; 

- використання незначного, збідненого словникового запасу у процесі 

аналізу-інтерпретації художньої образності музичного твору; 

- відсутність мотивації, інтересу до діяльності образотворення; 

- неузгодженість проявів емпатії та рефлексивності з ціннісним 

наповненням мистецького твору;  

- пасивність висловлення ставлення до творів мистецтва; 

- копіювання (дублювання) зі значним спрощенням образу створеного 

однокласниками або учителем; 

- втілення переважно матеріальних цінностей у образній 

інтерпретації; 

- прагматичне відображення власної життєвої позиції або її 

відсутність у мистецько-інтегрованій діяльності; 

- формальність, невмотивованість у продукуванні образу, зі 

спрощеним використанням прийомів (порівняння, аналогії, 

асоціації, метафори тощо) та мистецьких засобів; 

-  відсутність ідей у розв’язанні художньо-творчих завдань. 



126 
 

Якісна характеристика середнього (пошукового, евристичного) рівня 

сформованості умінь образотворення молодших підлітків має наступні 

прояви:  

- незначна кількість образних інтерпретацій невисокого ступеня 

оригінальності із обмеженим задіянням засобів різних видів 

мистецтва; 

- використання обмеженого словникового запасу та шаблонних 

висловів у процесі аналізу-інтерпретації художньої образності 

музичного твору;  

- виражено нестійкість мотивації, зацікавленості у діяльності 

образотворення;  

- існують утруднення в проявах емпатії та рефлексивності щодо 

ціннісного змісту мистецького твору; 

- нестабільність висловлення ставлення до творів мистецтва; 

- створення нового образу на основі уже знайомих образів та 

життєвого досвіду, який є стереотипним, шаблонним; 

- втілення як загальнолюдських морально-духовних, так і 

матеріальних цінностей у образній інтерпретації; 

- дещо розмите відображення власної життєвої позиції у мистецько-

інтегрованій діяльності; 

- вагання у продукуванні образу з обмеженим використанням 

прийомів (порівняння, аналогії, асоціації, метафори тощо) та 

мистецьких засобів; 

- поява доволі стандартних ідей в процесі пошуку, 

експериментування. 

Високому (продуктивному, творчому) рівню сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків притаманна наступна характеристика: 

- налічується значна кількість оригінальних образних інтерпретацій із 

задіянням засобів різних видів мистецтва; 
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- використання розгорнутого словникового запасу у процесі аналізу-

інтерпретації художньої образності музичного твору; 

- виражено стійкість мотивації до діяльності образотворення; 

- проявляється емпатія та рефлексивність щодо ціннісного змісту 

мистецького твору; 

- виражена активність висловлення ставлення до творів мистецтва; 

- створено новий оригінальний образ на основі уже знайомих образів 

та життєвого досвіду; 

- втілено загальнолюдські морально-духовні цінності у образній 

інтерпретації; 

- яскраве відображення власної життєвої позиції у мистецько-

інтегрованій діяльності; 

- прояв самостійності у продукуванні образу з використанням різних 

прийомів (порівняння, аналогії, асоціації, метафори тощо) та 

мистецьких засобів; 

- швидкість генерації креативних ідей, інсайти у розв’язанні 

художньо-творчих завдань. 

Характеристику кожного рівня сформованості умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва наведено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Якісна характеристика  

рівнів сформованості умінь образотворення молодших підлітків  

Шкала вимірювання рівнів  
високий  

(продуктивний, творчий) 

середній  

(пошуковий, евристичний) 

низький  

(репродуктивний, 
немотивований) 

1 2 3 

Значна кількість оригінальних 

образних інтерпретацій із 
задієнням засобів різних видів 

мистецтва. 

 
Використання розгорнутого 

словникового запасу у процесі 

аналізу-інтерпретації 
художньої образності 

музичного твору. 

Незначна кількість образних 

інтерпретацій невисокого ступеня 
оригінальності із обмеженим 

задієнням засобів різних видів 

мистецтва. 
Використання обмеженого 

словникового запасу та шаблонних 

висловів у процесі аналізу-
інтерпретації художньої 

образності музичного твору. 

Фрагментарність або 

відсутність образних 
інтерпретацій із задієнням 

засобів одного виду мистецтва. 

 
Використання незначного, 

збідненого словникового запасу 

у процесі аналізу-інтерпретації 
художньої образності 

музичного твору. 
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1 2 3 

Виражено стійкість мотивації 

до діяльності образотворення. 

 

Прояв емпатії та 
рефлексивності щодо 

ціннісного змісту мистецького 

твору. 
Активність висловлення 

ставлення до творів 

мистецтва. 

Виражено нестійкість мотивації, 

зацікавленості у діяльності 

образотворення. 

Утруднення в проявах емпатії та 
рефлексивності щодо ціннісного 

змісту мистецького твору. 

 
Нестабільність висловлення 

ставлення до творів мистецтва. 

Відсутня мотивація, інтерес до 

діяльності образотворення. 

 

Неузгодженість проявів емпатії 
та рефлексивності з ціннісним 

наповненням мистецького 

твору. 
Пасивність висловлення 

ставлення до творів мистецтва. 

Створення нового 
оригінального образу на 

основі уже знайомих образів 

та життєвого досвіду. 
Втілення загальнолюдських 

морально-духовних цінностей 

у образній інтерпретації. 

 
Яскраве відображення власної 

життєвої позиції у мистецько-

інтегрованій діяльності. 

Створення нового образу на основі 
уже знайомих образів та життєвого 

досвіду, який є стереотипним, 

шаблонним. 
Втілення як загальнолюдських 

морально-духовних так і 

матеріальних цінностей у образній 

інтерпретації. 
Дещо розмите відображення 

власної життєвої позиції у 

мистецько-інтегрованій діяльності. 

Копіювання (дублювання) зі 
значним спрощенням образу 

створеного однокласниками або 

учителем. 
Втілення переважно 

матеріальних цінностей у 

образній інтерпретації. 

 
Прагматичне відображення 

власної життєвої позиції або її 

відсутність у мистецько-
інтегрованій діяльності. 

Самостійність у продукуванні 

образу з використанням 

різних прийомів (порівняння, 
аналогії, асоціації, метафори 

тощо) та мистецьких засобів. 

 
 

Швидкість генерації 

креативних ідей, інсайти у 
розв’язанні художньо-творчих 

завдань. 

Вагання у продукуванні образу з 

обмеженим використанням 

прийомів (порівняння, аналогії, 
асоціації, метафори тощо) та 

мистецьких засобів. 

 
 

Поява доволі стандартних 

ідей в процесі пошуку, 
експериментування. 

 

Формальність, 

невмотивованість у  

продукуванні образу, зі 
спрощеним використанням 

прийомів (порівняння, аналогії, 

асоціації, метафори тощо) та 
мистецьких засобів. 

Відсутність ідей у розв’язанні 

художньо-творчих завдань. 
 

 

 

На прикладі експериментальної групи, розглянемо технологію 

проведення констатувального експерименту. Діагностування здійснювалось в 

чотири етапи, кожен з яких відображав рівень сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків за визначеними критеріями. 

Попередньо пояснимо, алгоритм обрахунків узагальненого значення 

рівня сформованості умінь образотворення учня. Оскільки кожен критерій 

визначався за двома показниками, то отримані бали за кожним із них  

ділились на кількість завдань. Користуючись формулою визначення 

середньо-арифметичної величини визначався результат. Наведемо зразок 

обрахування результатів: 
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                     ∑ х        2+1 

          n   =     p      =    2        ;  де  - (n ),  це показник;    ∑n – сума результатів 

кожного показника; p – кількість завдань. 

Для обчислення  Кf  (рівеня сформованості учня за певним критерієм), 

використовували формулу:    

             ∑n1+ ∑n2  ;  де ∑n – сума результатів кожного показника;  

Кf =           2                «2», –  кількість показників; 

   

Отже, констатувальну діагностику розпочинали з виявлення рівня 

сформованості умінь образотворення учнів за художньо-мисленнєвим 

критерієм, який  виявлявся у наступних показниках:  

- міру прояву відповідності та оригінальності створюваних молодшими 

підлітками художніх образів музичному твору;  

- ступінь здатності застосовувати отримані уміння та знання у різних 

ситуаціях. 

Спираючись на показники за художньо-мисленнєвим критерієм ми 

виявляли рівень сформованості таких умінь образотворення, як:  

-уміння молодших підлітків спиратися на мистецький тезаурус щодо 

вербалізації та візуалізації художніх образів;  

- уміння застосовувати асоціації, аналогії, метафори в процесі 

мистецько-персоналізованої діяльності. 

Для виявлення вищеозначених умінь за даним критерієм, було 

застосовано комплекс методів діагностики: бесіда, інтерв’ю, тестування, 

проблемно-пошуковий, дискусія, аналіз образності мистецького твору.  

Так, для визначення уміння молодших підлітків спиратися на 

мистецький тезаурус та застосовувати асоціації, аналогії, метафори в процесі 

мистецько-персоналізованої діяльності, учням було запропоновано вирішити 

проблему: «Чи потрібна музичному мистецтву власна мова?». Об’єднуючись 

у групи, «учні опрацьовували міні-кейси, вирішували проблемне завдання та 
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презентували власні напрацювання іншим учасникам» (Шатайло, 2019). 

Після цього проводили дискусію, в якій кожен мав можливість висловити 

персональну точку зору, підтримати чи заперечити думку співрозмовників 

через застосування  мистецького асоціативно-метафоричного ряду. Таким 

чином можна було «оцінити міру відповідності і оригінальності образності 

створюваних продуктів-асоціацій (метафор, аналогій, порівнянь) та здатність 

застосовувати наявні уміння, знання у різних ситуаціях, знаходити 

оптимальні рішення» (Там само).  

Учням було важко висловлюватись, генерувати ідеї, асоціації, 

метафори, виявляти гнучкість мислення. Всі ці процеси мали дуже різну міру 

прояву. Також «учні слабко уявляли зв’язок власних уявлень з діяльністю 

образотворення». Вони надавали лише приклади найпростіших асоціацій, 

метафор, порівнянь, аналогій з мистецькими творами. По-різному 

проявлялася в учнів «активність та зацікавленість в процесі вирішення 

проблемного питання» (Там само).  

Наступне діагностичне завдання, метою якого було виявити уміння 

молодших підлітків спиратися на мистецький тезаурус щодо вербалізації та 

візуалізації художніх образів, проводилось за методом аналізу образності 

музичного твору за допомогою використання модифікованого тесту 

Е.П. Торренса, якому відведено роль «генератора» образотворення у процесі 

появи інтерпретацій до запропонованого музичного твору. П’ятикласники  

сприймали «Вокаліз» С. Рахманінова у виконанні віолончелі і фортепіано та, 

аналізуючи образність даного твору, здійснювали синтетично-асоціативно-

образне узагальнення, яке передбачає оперування накопиченими образами. 

Для такого узагальнення за основу було обрано субтест «Закінчи малюнок» із 

батареї тестів на образне творче мислення (Додаток А). 

Наведемо опис інструкції для учнів до даного завдання, проведеного на 

основі тесту Е.П. Торренса, модифіковану відповідно до мети діагностики:  

- ви бачите незавершені малюнки; 
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- придивіться уважно, щоб  побачити в них образ,  допрацювати його, 

додавши лінії, деталі, колір тощо; 

- придумайте назву до кожного малюнка; 

- подумайте, як можна об’єднати малюнки в одну цікаву історію; 

- запишіть ідеї, які у вас з’явилися; 

- оберіть засоби, які допоможуть вам повідомити свою історію; 

- працюйте так, як вам зручно; 

- створюйте із задоволенням! 

Отже, учням в процесі виконання даного завдання необхідно було не 

лише сприймати запропонований музичний твір, а й представити його 

образне перевтілення, виражене за допомогою засобів образотворчого 

мистецтва у процесі завершення незакінчених малюнків. Додатково у 

підлітків була можливість також підібрати назву до кожного малюнка та 

пов’язати усі фрагменти в єдину історію, створивши невеликий сторітелінг 

(літературний, пантомімічний, ритмічний, фотографічний тощо).  

Така образна трансформація дозволила за допомогою засобів 

вираження різних видів мистецтв виявити показник міри прояву 

відповідності та оригінальності створюваних молодшими підлітками 

художніх образів музичному твору та здійснити його якісну характеристику 

відповідно до рівнів:  

– високий відповідав значній кількості оригінальних образних 

інтерпретацій із задієнням засобів різних видів мистецтва; 

–  середній виявляв незначну кількість образних інтерпретацій 

невисокого ступеня оригінальності із обмеженим задієнням засобів різних 

видів мистецтва; 

–  низький показував фрагментарність або відсутність образних 

інтерпретацій із задієнням засобів одного виду мистецтва. 

Варто зазначити, що методика вимірювання креативності 

Е.П. Торренса дає можливість змоделювати складні творчі процеси, 
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діагностувати здатність до генерації ідей, уміння застосовувати асоціації, 

результатом чого є створення креативного продукту (Torrance, 1962).  

Спостерігаючи за виконанням молодшими підлітками першого 

завдання, за допомогою якого виявлявся ступінь здатності учнів 

застосовувати набуті протягом навчання знання та уміння, було зауважено, 

що більшість учнів досить поверхнево сприймають художній образ твору, не 

відзначаючи його характерних емоційних відтінків.  

Окрім того, учням не вистачало словникового запасу – саме тому у 

більшості з них виникали труднощі перед вибором адекватних музичному 

твору вербальних порівнянь. В залежності від того, чи відповідали словесні 

характеристики учнів художньому образу музичного твору, можна було 

спостерігати рівень відповідності створюваного ними за допомогою різних 

видів мистецтва художнього образу. Ступінь оригінальності створюваних 

молодшими підлітками художніх образів відзначався однотипністю, 

обмеженістю засобів художньої виразності, використанням засобів лише 

одного виду мистецтва. В основному учні або копіювали  один одного, або 

створювали подібні імітації, які майже нічим не відрізнялись.  Більшість 

учнів – 28 (80%), фрагментарно використовували певні знання з музичного 

мистецтва, майже не спиралися на наявний у них мистецьких тезаурус, як 

правило використовуючи шаблонні вислови під час опису власних вражень 

про музичний твір. Деякі учні (близько 7 осіб (20%)) змогли, однак дещо 

поверхово, але все ж таки проявити власні мистецько-творчі уміння. З 35 

учнів (100%), всього 6 (17,2%) показали середній та високий результат за 

означеним показником художньо-мисленнєвого критерію.  

Виявляючи міру прояву відповідності та оригінальності створюваних 

художніх образів сприйнятому музичному твору було констатовано, що 

більшість учнів, здійснюючи синтетично-асоціативне образне узагальнення 

щодо сприйняття «Вокалізу» С. Рахманінова, у процесі виконання субтесту 

«Закінчи малюнок» змогли дещо доопрацювати його і придумати назву. 

Всього 8 учнів (22,8%) об’єднали малюнки, однак не здатні були повідомити  
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свою історію за скомпонованими малюнками. Лише 1 учень (2,9%) зміг 

створити невеликий літературний сторітелінг, який відповідав образності 

прослуханого твору.   

 Отже, обробка отриманих результатів показала, що низький рівень за 

художньо-мисленнєвим критерієм виявили 82,8% школярів, середній – 

14,3%, високий – всього 2,9%. Детальні розрахунки отриманих даних  за 

кожним показником представлено у додатку Б, таблиця 1.  Узагальнені 

результати наведено в таблиці 3.3 

Таблиця 3.3 

Рівні сформованості  умінь образотворення учнів ЕГ 

 за художньо-мисленнєвим критерієм 
 

Критерій Низький Середній Високий 

Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% 

Художньо-

мисленнєвий 

29 82,9 5 14,3 1 2,9 

 

Наступним етапом констатувального експерименту була діагностика 

показників рівня сформованості умінь образотворення за емоційно-

мотиваційним критерієм. Даний критерій виявляв: 

– ступінь прояву власної ініціативи учнів у втіленні художніх образів; 

– здатність висловлювати персоналізоване ставлення до творів 

мистецтва. 

Спираючись на показники емоційно-мотиваційного критерію ми 

виявляли рівень сформованості таких умінь образотворення, як:  

- уміння відчувати емоційний заряд та світоглядну спрямованість 

мистецького твору задля подальшого втілення в художньо-творчому 

продукті; 

- уміння коригувати власний емоційний стан у процесі образотворення; 

- уміння здійснювати само- та взаєморефлексію процесу 

образотворення;  
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- уміння підбирати відповідні художні образи для створення 

емоційного відгуку на ціннісний зміст твору. 

Для діагностики рівня прояву умінь образотворення молодших 

підлітків за емоційно-мотиваційний критерієм були використані методи: 

спостереження, рефлексивна бесіда, конструктивний діалог, інтерпретації 

художніх образів. 

Так, наприклад, для виявлення рівня прояву емоційного 

співпереживання у процесі сприймання твору оперного мистецтва, педагог 

пробуджує у дітей емоційні реакції через репрезентацію емоційних станів 

героя музичного твору, ідентифікацію з ним (метод інтерпретації художніх 

образів). Таким чином «актуалізується переживання тих же емоцій, які 

відчуває інша людина (герой музичного твору)». Сприймаючи музичний 

образ героя, учні «ототожнюють себе з ним (співпереживання), а також 

переживають власні емоції з приводу стану іншого (співчуття)» (Шатайло, 

2019).  

Підґрунтям даного методу є емпатія, як здатність емоційно 

відгукуватися на стан іншої людини. В результаті такого переживання 

відповідні емоції пов’язуються з конкретним вчинком, подією, явищем, а 

потім, входячи в емоційне життя підлітків, ці образи «стають засобом 

психічного вираження почуття» (Зеньковський, 2002). 

У процесі діагностики прояву умінь образотворення застосовувався 

також метод конструктивного діалогу через інтонаційну імпровізацію, 

пластичне інтонування, персоналізацію і театралізацію. Після презентації 

стану героя художнього твору різноманітними засобами, підліткам було 

запропоновано завдання на самооцінку. яке спонукало їх до усвідомлення 

порівняння попереднього власного досвіду з новим, що надавав можливість 

розширення звичних меж. Під час виконання завдань за учнями спостерігав 

учитель, а також вони самі могли спостерігати один за одним та аналізувати 

роботу однолітків. Вищеозначене завдання докладніше описано в матеріалах 

попередніх публікацій (Шатайло, 2019). Таким чином, виявлявся ступінь 



135 
 

прояву власної ініціативи у втіленні художніх образів як показник емоційно-

мотиваційного критерію. 

Після виконання усіх завдань з учнями було проведено рефлексивну 

бесіду, в ході якої підлітки висловлювали думку щодо власної участі та 

участі інших учнів у виконанні завдання. Обговоренню підлягали наступні 

питання: 

- Чи зрозумілим було завдання?  

- Чи було цікаво, чи сподобалось виконувати завдання?  

- В чому користь даного завдання?  

- Як би ви видозмінили завдання?  

Дана бесіда мала показати як учні здійснюють аналіз власних умінь, 

якостей та знань необхідних для здійснення само- та взаєморефлексії процесу 

образотворення. Також необхідно було з’ясувати, чи вбачають вони 

необхідність оволодіти навичками співпраці, рефлексії, кооперації через 

мистецько-перетворювальну діяльність. Під час рефлексивної бесіди було 

уточнено деякі питання стосовно процесу образотворення, обґрунтувано його 

значення, цілі та функції на доступному рівні для школярів молодшого 

підліткового віку. 

Спостерігаючи за проявом ініціативи учнів, у процесі виконання 

першого завдання, було виявлено, що після того як педагог в художній формі 

провів вступну бесіду з метою викликати емоційний відгук під час 

сприймання фрагменту опери, більшість учнів намагалися уважно 

«вслухатися» і зрозуміти переживання героя. Однак, коли учитель попросив 

учнів описати емоційний стан героя, порівняти його за контрастом чи 

аналогією з іншими характерними станами з їхнього життєвого досвіду, або з 

подібними станами у природі (осінній дощ, вихор, тепле весняне сонце, спів 

пташок, ураган на морі, грайливий весняний  вітерець тощо), то ініціативу у 

відповідях проявило всього 7 учнів (20%), більшість з яких наводила досить 

узагальнені порівняння. Відповідно до цього було констатовано, що в 

основному учням досить складно співвідносити власні емоції з тими, які 
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передавав оперний персонаж. Вважаємо, що саме з цієї причини учням було 

складно передати художній образ героя засобами театралізації, пластичним 

інтонуванням, творчою імпровізацією тощо. Тільки після того, як учитель 

об’єднав учнів у групи (по 5-6 осіб) і кожній групі пояснив, яким чином 

можна презентувати стан героя за допомогою інших видів мистецтва та їх 

засобів, найактивніші учні розпочали згуртовувати навколо себе інших, 

опрацьовуючи творчі пропозиції та ідеї. Варто відмітити, що в основному 

створення презентацій відбулося завдяки саме прояву ініціативи лише 6-7 

учнів зі всього класу. Варто відмітити, що для презентації учні здебільшого 

обирали театралізацію. Жодна група учнів не ризикнула використати інший 

вид мистецтва (пантоміму, музичну або ритмічну імпровізацію, танець, 

поезію тощо). Цікаві результати показав проведений з учнями порівняльний 

аналіз їх відчуттів і вражень від прослуханого твору на початку уроку і після 

презентації ними стану героя обраними самостійно засобами. Виявилося, що 

саме після «входження» у стан героя у процесі створення презентації, учні 

більш глибоко усвідомили характер, особливості  та емоції оперного 

персонажа. Після отримання результатів за описаним завданням, були 

зроблені наступні висновки: прояв ініціативи щодо втілення художніх 

образів безпосередньо залежить від здатності сприймати емоційно-ціннісний 

зміст твору, співвіднести його з власними відчуттями та умінням підбирати 

відповіді засоби виразності. 

Отже за результатами діагностичного зрізу, згідно розроблених 

показників емоційно-мотиваційного критерію, було встановлено, що високий 

рівень отримали лише 8,6%, середній – 17,2%, а низький – 74,2% учнів. 

Деталізація підрахунків наведена у додатку Б, таблиця 2. Підсумовуючи 

отримані результати, можемо зробити висновок, що у освітньому процесі 

учнів недостатньо спонукають до прояву комунікативних якостей, не 

приділяють належної уваги рефлексивно-результативній частині уроку 

музичного мистецтва. Опис результатів представлено у таблиці 3.4 
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Таблиця 3.4 

Рівні сформованості умінь образотворення учнів ЕГ 

 за емоційно-мотиваційним критерієм 

 

Критерій  Низький Середній Високий  

Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% 

Емоційно-мотиваційний 26  74,2 6 17.1 3 8,6 

 

Наступний, художньо-інтегративний критерій, виявляв:  

- ступінь здатності синтезувати художні образи; 

- здатність продукувати художні образи відповідно до 

загальнолюдських цінностей.  

Відповідно до показників художньо-інтегративного критерію ми 

виявляли рівень сформованості таких умінь образотворення, як:  

- уміння проводити паралелі між художніми образами різних видів 

мистецтва та дійсністю, синтезуючи на цій основі нові образи;  

- уміння інтерпретувати образність творів мистецтва у процесі 

мистецько-інтегрованої діяльності. 

Для проведення діагностичного зрізу були використані методи: кейс-

метод, творчі міні-проекти, модифікації, оцінного судження.  

Так, учням було запропоновано музичний міні-кейс, що складався з 

трьох музичних фрагментів з яскраво вираженим в них ритмом. Послухавши 

ритм і настрій музичних творів, учні уявляли втілені в них образи, потім 

зображали їх, використовуючи техніку «Каракулі» (за допомогою каракулів, 

ляпок, ліній, крапок, плям, відбитків та ін.). На етапі обговорення окремі учні 

розповідали про свої малюнки, відзначаючи наступні позиції:  

- чи вдалося передати задуманий образ;  

- чи вийшло що-небудь несподіване;  

- на що це може бути схожим;  

- що позначає обраний для малюнка колір.  
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Решта учнів також підключалися до обговорення та інтерпретації робіт, 

висловлюючи свої враження від творчого процесу.  

Отримані результати показали, що учні мало звертають увагу на 

ціннісний зміст та життєву важливість музичного мистецтва, його виховну і 

розвивальну функцію. Хід думок учнів відрізнявся поверховістю 

пов’язування аргументів; інтерпретація художніх образів є неглибокою, 

виявляє недостатній рівень усвідомленості художньо-естетичних орієнтацій 

учнів. В процесі групової діяльності учні постійно вимагають підтримки та 

втручання педагога. Оцінювання кожного учня наведено у додатку Б, 

таблиця 3 (Додаток Б).  

Наступне завдання виявляло здатність учнів продукувати художні 

образи відповідно до загальнолюдських цінностей. На початку виконання 

завдання зі школярами була проведена бесіда за наступними питаннями: 

- Які життєві цінності ви знаєте?   

- Яких цінностей ви притримуєтесь у власному житті?  

- Про які цінності вам  розповідали у родині?  

- Про які життєві цінності ви забули,  а без них людство може 

зникнути? 

Після бесіди учням було запропоновано виконати міні-проєкт на тему 

«Мистецтво цінність береже». Для залучення усіх учнів до виконання міні-

проєкту учитель об’єднує їх у групи (по 5-6 осіб), кожна група отримує свій 

«кейс» життєвих цінностей (сімейні, громадянські, національні, моральні, 

культурні). Додатково визначається, що кожна група представляє той чи 

інший вид мистецтва (хореографія, театр, музика, поезія, пантоміма, 

образотворче мистецтво, кіномистецтво тощо).  

Завдання полягало в тому, щоб за допомогою певного виду мистецтва 

та його засобів, створити художній образ, який  зображує (презентує) 

цінності, які в «кейсі» від учителя отримала група. Дане завдання 

виконується під час уроку. Для виявлення наскільки яскраво учні тієї чи 

іншої групи змогли відтворити засобами мистецтва надану їм життєву 
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цінність, під час їх презентації інші учні мали озвучити, які життєві цінності 

зображує група, що виступила. Основна умова завдання полягала в тому, щоб 

вербально надані групам цінності не були озвучені. Здійснюючи 

спостереження за роботою учнів у процесі міні-проєкту, можна констатувати, 

що більшість з них – 27 осіб (77,1%) не здатні були обрати художні образи 

відповідно до отриманих цінностей. Великі труднощі у багатьох учнів 

викликало дотримання умови завдання –  не називати цінність, а передати її 

зміст лише застосовуючи художньо-мовні засоби мистецтва танцю, або 

мистецтва слова з використанням метафор, алегорій, порівнянь, асоціацій 

тощо. Варто відмітити, що з семи груп (по 5 осіб в кожній)  успішно 

реалізувати міні-проєкт вдалося всього двом групам. Такий результат 

вказував на недостатньо розвинену здатність проводити паралелі між 

художніми образами та життєвими явищами. Дуже складно проходив процес 

пошуку відповідних засобів виразності, характерних певному виду 

мистецтва, для вираження основної думки (життєвої цінності).  Набагато 

комфортніше відбувався зворотній процес, коли учитель пропонував для 

сприймання музичний твір, або давав можливість уважно споглядати 

картину, чи переглянути фрагмент театральної вистави і виявити, які життєві 

цінності закладено у даному творі мистецтва.  Таким чином, можна зробити 

висновок, що учні молодшого підліткового віку здатні сприймати цінності 

відображені у творах мистецтва, однак здатність до самостійного 

продукування художніх образів з певним змістовим наповненням, 

знаходиться на досить низькому рівні. 

Так, за результатами діагностичного зрізу було встановлено, що 

високий рівень за художньо-інтегративним критерієм отримали 8,6%, 

середній – 14,3%, а низький – 77,1% учнів. Наочно, отримані дані 

представлено у таблиці 3.5. 

На останньому етапі констатувального експерименту здійснювалася 

діагностика показників за творчо-діяльнісним критерієм. Даний критерій 

виявляв:  
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Таблиця 3.5 

Рівні сформованості   умінь образотворення учнів ЕГ 

 за художньо-інтегративним критерієм 

 

Критерій  Низький Середній Високий 

Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% 

художньо-

інтегративний 

27 77,1 5 14,3 3 8,6 

 

- здатність створювати художні образи засобами різних видів мистецтва; 

- міру креативності ініційованих творчих ідей у розв’язанні художньо-

творчих завдань. 

Спираючись на показники за творчо-діяльнісним критерієм ми 

виявляли рівень сформованості таких умінь образотворення, як:  

- уміння генерувати ідеї, які є продуктом інсайт-образотворення;  

- уміння продукувати образність, творчо самовиражатися, 

застосовувати образні порівняння, аналогії, асоціації, метафори у навчальній 

діяльності та повсякденному житті. 

Для діагностики показників за творчо-діяльнісним критерієм умінь 

образотворення учнів ми використали методи мозковий штурм та кластери 

асоціацій, об’єднавши їх у часі. Таким чином обидва завдання становили 

нерозривне комплексне діагностування, що відповідало за змістом кожному з 

показників.  

Так, у ході сприймання лише звукової доріжки відеоролика «Імітація 

дощу», учні, заплющивши очі, прислухаються до звуків, «вмикають» уяву, 

фантазують. Після слухання учитель проводить мозковий штурм щодо 

асоціацій, які виникли в процесі сприймання у учнів, записує на фліпчарті 

висловлені ними асоціації. Наступним етапом виконання діагностичного 

завдання було відтворення в груповій роботі сформованих педагогом 

кластерів асоціацій з метою «створення продукту образотворення, в якому 

учні використовують синтез мистецтв» (Шатайло, 2019). Кожна група 
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презентувала «власний продукт образотворенння (творчу модифікацію 

кластера асоціацій) у форматі сторітелінгу, театралізації, поезій, пантоміми 

тощо» (Там само).  

Даний метод сприяв активізації мислення (художньо-образного, 

критичного), уяви, пам’яті, спонукав до генерації нових ідей, народження 

емоцій, пов’язування асоціацій і наявних ціннісних орієнтацій учнів. Процес 

інтерпретації базувався на суто «індивідуальному відчутті та розумінні 

сприйнятого учнями без нав’язування вчителем свого розуміння твору, його 

аналізу» (Там само).  

Діяльність образотворення «активізувала слуховий аналізатор 

підлітків, сприйняття життя через звуки, відтворення мистецькими засобами 

вираження, сприяла розвитку морально-етичних якостей і чеснот учнів» (Там 

само). Також відчутним був вплив «на їхню емоційно-почуттєву сферу через 

мистецько-перетворювальну діяльність» (Там само). 

Друге завдання було логічним продовженням першого. В основу 

кластеру асоціацій покладено конструювання метафор. Учням пропонувалася 

схема для даної діяльності, алгоритм, який допоможе не лише оволодіти 

мистецтвом створення метафори, а й зрозуміти, що образотворенню можна 

навчитися.  

Означене завдання для виявлення здатності учнів створювати  художні 

образи, використовуючи різні види мистецтва, полягало у  створенні 

музичної казки за визначеною темою. Для виконання даного завдання учні 

об’єднувались у міні-групи, кожна особа в групі мала виконувати певну роль. 

Таким чином, у кожній групі учні розподілили між собою наступні ролі: 

режисер-постановник, декоратор, композитор, актори, креативний менеджер, 

хореограф, сценарист. Групі запропоновано сценарій з певної теми та  

музичний кейс, до якого входив пісенний та інструментальний музичний для 

використання у виставі. Додатково надавалися різноманітні атрибути, серед 

яких учні могли обирати відповідні до змісту їхнього сценарію. Завдання 

вважалося виконаним у повному обсязі лише за умови використання учнями 
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засобів різних видів мистецтва у втіленні сценарію. Мистецьким матеріалом, 

який природно об’єднує усі  види мистецтва є фольклорні твори. Саме тому, 

учням запропоновано народні казки та опис календарно-обрядових свят, такі 

як зустріч весни, свято «Івана Купала», «Масляна», «Коляда» тощо. Завдання 

ускладнювалося необхідністю залучення глядачів (однокласників) до 

реалізації міні-вистави за сценарієм, наприклад для спільного виконання 

приспіву пісні, відтворення хороводу, повторення прислів’я, приказки, 

весняних закличок тощо. Термін виконання даного творчо-театрального 

завдання – протягом двох уроків.  

Спостерігаючи за виконанням учнями даного завдання, було 

констатовано, що незначна кількість учнів (2-3 особи) намагалися виконати 

роль, яка їм дісталася, якісно. Більшість учнів відчували себе розгублено, 

намагаючись внести пропозиції, запропонувати ідеї, однак дані ідеї не 

знаходили поширення та реалізації. Жодна група не змогла продумати і 

втілити цілісну драматургічну лінію виступу. У процесі виконання даного 

завдання, окрім першого показника, було проведено спостереження за 

проявом учнями креативних якостей, внесення ними оригінальних 

пропозицій  щодо удосконалення наданого вчителем сценарію. Нажаль, 

жоден з учнів не виявив вищевказані якості. Школярі переважно досить 

поверхнево опрацьовували наданий їм сценарій. Учасники лише однієї групи 

спробували залучити однокласників до активної участі у їхньому  виступі. 

Таким чином, можемо відзначити, що у процесі виконання даного завдання в 

учнів спостерігався низький рівень генерування нових, креативних ідей; 

проявлялась скутість під час акторської гри; нездатність творчо 

використовувати образні порівняння, аналогії, метафори тощо. 

Отримані результати за творчо-діяльнісним критерієм показали 

«недостатній рівень творчої ініціативи учнів, досить примітивні пропозиції 

до виконання завдання, прості і неоригінальні ідеї, невідповідність 

пропозицій меті запропонованого завдання» (Шатайло, 2019). Позначався 

невеликий об’єм мистецьких знань та фонду накопичених художніх образів, 
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що призводило до скромного вибору творчих пропозицій та ідей, про що 

більш детально йде мова у попередніх публікаціях (Там само). Отже, учнів на 

високому рівні було всього 5,7%, на середньому – 14,3%, і на низькому – 

80%. Наочно отримані дані, наведено у таблиці 3.6  

Таблиця 3.6 

Рівні сформованості   умінь образотворення учнів ЕГ 

 за творчо-діяльнісним критерієм 

Критерій  Низький Середній Високий 

Кількість 

учнів  

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% 

Творчо-діяльнісний  28 80 5 14,3 2 5,7 

 

Детальний обрахунок кожного з учнів за двома показниками 

означеного критерію, наведено у додатку Б, таблиця 4 (Додаток Б). 

Отже, здійснивши аналіз результатів ЕГ за кожним критерієм можемо 

зазначити, що найвища результативність учнів ЕГ проявилась за емоційно-

мотиваційним критерієм. На середньому та високому рівнях було 9 (25,7%) 

учнів. Це пов’язано з віковими особливостями учнів молодшого підліткового 

віку: з одного боку наявністю особистої думки щодо різноманітних життєвих 

ситуацій, з іншого – чутливістю, співчуттям, прагненням наслідувати 

дорослих,  проявляти власну життєву позицію. Низький рівень 

сформованості умінь образотворення виявлено за показниками художньо-

мисленнєвого критерію у 29 учнів (82,8%). Такий результат свідчить про 

недостатню обізнаність учнів у мистецькому тезаурусі, розгубленість у 

виборі засобів виразності різних видів мистецтва, неспроможність 

здійснювати аналіз та відповідну інтерпретацію художньої образності 

мистецького твору.  

В таблиці 3.7 наведено отримані дані щодо рівнів сформованості умінь 

образотворення учнів експериментальної групи за кожним критерієм та 

отримане середнє значення за низьким, середнім та високим рівнями. 
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Таблиця 3.7 

Середні показники рівнів сформованості   умінь образотворення 

учнів ЕГ за всіма критеріями після констатувального експерименту. 
  

Критерії  Низький Середній Високий 

Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% Кількіс

ть 

учнів 

% 

художньо-мисленнєвий 29 82,8 5 14,3 1 2,9 

емоційно-мотиваційний 26 74,2 6 17,1 3 8,6  

художньо-інтегративний 27 77,1 5 14,3 3 8,6 

творчо-діяльнісний 28 80% 5 14,3 2 5,7 

Загальні результати  рівня 

сформованості умінь 

образотворення   за всіма 

критеріями. 

 

27 

 

78,5 

 

5 

 

15 

 

3 

 

6,5 

 

Констатувальний експеримент мав на меті з’ясувати і порівняти наявний 

рівень сформованості умінь образотворення учнів у експериментальній та 

контрольній групах. Оскільки учні обох груп були на одному рівні знань та 

підготовки, то за основу ми брали припущення про відносну однорідність 

умінь образотворення учнів обох груп. Так, у ЕГ високий рівень виявлено в 

6,5 % досліджуваних; середній рівень показали 15 %; низький рівень 

проявили 78,5 %. Задіяні «математично-статистичні методи підрахунку та 

порівняння результатів ЕГ та КГ-2 виявили відносну однорідність рівня 

умінь образотворення учнів обох груп» (Шатайло, 2019). Результати 

діагностики експериментальної групи (ЕГ) з контрольною групою (КГ-2) 

представлені на рисунку 3.   

Отже, як зазначалось у попередніх публікаціях, за результатами 

констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи «можемо 

зробити висновок про практичну однорідність кількісних показників учнів 

ЕГ та КГ-2, які свідчить в основному про низький рівень умінь 

образотворення» (Шатайло, 2019). Аналіз отриманих даних дозволив 

виокремити певні «закономірності прояву умінь образотворення молодших 
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підлітків, довів доцільність використання набору методів діагностики та 

дозволив розробити подальшу стратегію методики» (Там само). 

 

 

Рис. 3. Порівняльні результати констатувального етапу експерименту в 

ЕГ та КГ-2 за узагальненими даними.    

 

3.2. Апробація експериментальної методики формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва 

 

Мета апробації розробленої експериментальної методики на уроках 

музичного мистецтва у закладах загальної середньої освіти – переконатись у 

правильності теоретико-методичних пошуків щодо вибору ефективних 

методів та педагогічних умов формування умінь образотворення молодших 

підлітків і пересвідчитись, що від рівня сформованості означених умінь 

школярів залежить їхня здатність оперувати художніми образами, 

інтерпретувати їх задля втілення як у власних творчих продуктах, так і 
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щоденній життєдіяльності, що сприятиме самовираженню зростаючої 

особистості, як вартісної складової її світогляду.  

Очікуваними результатами визначено належний рівень сформованості 

умінь образотворення молодших підлітків. 

У перебігу впровадження експериментальної методики формування 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва ми 

спиралися на окреслені у розділі 2.1. методологічні підходи, а саме:  

- психолого-педагогічний; 

- аксіологічний; 

- мистецько-персоналізований; 

- герменевтичний; 

- синергетичний. 

Даним підходам відповідають художньо-педагогічні принципи, 

обґрунтовані у підрозділі 2.2.: 

- особистісно орієнтованої спрямованості та врахування вікової 

сенситивності в процесі мистецько-перетворювальної діяльності; 

- ціннісного ставлення та естетичного осягнення художньої образності 

музичного твору; 

- поліхудожності в процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання 

творів мистецтва;- 

- позитивної атмосфери освітнього середовища; 

- освітньої рефлексії процесу усвідомлення способів і смислових 

особливостей музично-творчої діяльності та її результату; прояву 

взаємоузгодженості особистісного життєвого досвіду з ідейно-смисловим 

задумом мистецького твору. 

Ми дотримуємось думки щодо доцільності запровадження даних 

принципів у практику уроків музичного мистецтва закладів загальної 

середньої освіти задля віднайдення можливостей створення розвивального 

мистецько-персоніфікованого середовища, що базуватиметься на суб’єкт-

суб’єктній взаємодії учасників освітнього процесу та розкритті їхнього 
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креативного потенціалу через мистецько-перетворювальну діяльність 

образотворення за умови залучення до сприймання-інтерпретації образності 

високохудожніх мистецьких творів. 

Формувальний експеримент запроваджувався в 5 класах відповідно до 

програми з музичного мистецтва для закладів загальної середньої освіти: 

освітній процес в експериментальній групі здійснювався за авторською 

методикою, а в контрольній групі – відповідно до традиційної програми. 

Розробляючи авторську методику формування умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва ми орієнтувалися на 

реалізацію мети і завдань програми «Мистецтво. 5-9 клас» (блок «Музичне 

мистецтво»), затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804. 

Варто зазначити, що в означеній програмі провідною є реалізація 

інтегративної стратегії навчання, що сприяє забезпеченню цілісності змісту 

мистецької освіти в основній школі. Програма складається з блоків 

відповідно до навчальних предметів: «Музичне мистецтво» і «Образотворче 

мистецтво», що викладаються автономно або як інтегрований курс 

«Мистецтво». Побудована програма за тематичним принципом. Логічна 

послідовність тем за роками навчання охоплює такі ключові естетичні 

категорії як: види, жанри, стилі мистецтва. Спільна тематика кожного року 

конкретизується відповідно до специфіки кожного з блоків програми 

підтемами. Так, спільна тема року в 5-му класі, який обрано нами для 

впровадження експериментальної методики, – «Види мистецтва». У програмі 

з музичного мистецтва вона реалізується через підтеми «Музика як вид 

мистецтва», «Народна музика», «Професійна музика». Для повноти 

охоплення загального змісту програми зазначимо, що та ж тема «Види 

мистецтва» у програмі з образотворчого мистецтва розкривається через 

підтеми «Графіка», «Живопис», «Скульптура», що варто враховувати і 

учителю музичного мистецтва, оскільки процес образотворення не має на 

меті відокремлювати діяльність учнів лише в площині одного виду мистецтва 
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– музичного мистецтва. Четверта підтема року є однаковою для трьох блоків: 

«Взаємодія музики (образотворчого мистецтва) з іншими видами мистецтва». 

Цілком зрозуміло, що програма інтегрованого курсу «Мистецтво», який 

можуть викладати фахівці з музичного та образотворчого мистецтв, включає 

в себе зміст програм автономних курсів: та ж тема року («Види мистецтва»), 

деталізується у підтемах, що увібрали ключові аспекти автономних курсів, 

зокрема: «Народне і професійне мистецтво» та «Взаємодія і синтез 

мистецтв». Така спорідненість змісту трьох блоків програми містить значні 

резерви для включення діяльності, спрямованої на формування умінь 

образотворення, адже засоби творення художнього образу – це і є мова 

різних видів мистецтва (Програма «Мистецтво. 5-9 клас», 2017). 

В конкретному наповненні змісту кожного уроку за програмою існує 

широке поле для виявлення досвіду педагогів, їхніх мистецьких вподобань та 

знань, розуміння загальної мети і завдань мистецької освітньої галузі. 

Зокрема, зазначено, що «програма передбачає творче ставлення вчителя до 

змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього 

матеріалу». Учитель «має можливість обирати мистецькі твори для 

сприймання та співу, орієнтуючись на навчальну тематику та критерій їх 

високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні й ігрові 

завдання для учнів, ураховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про 

цілісну драматургію уроку» (Програма «Мистецтво. 5-9 клас», 2017). 

У процесі дослідження ми орієнтувались на програмні вимоги щодо 

вільного вибору змістового наповнення уроку музичного мистецтва та 

засобів навчання, відповідно до того як у творі мистецтва автор має свободу 

щодо вибору засобів вираження задуму. Зосереджувались також на мотивації 

учнів до того чи іншого виду художньої діяльності, «формуючи потребу у 

виконанні тих чи інших вправ та творчих завдань з метою отримання досвіду 

художнього самовираження, емоційно-чуттєвого розвитку та 

загальнокультурного зростання» (Вовк, Шатайло, 2013). Керувалися 

проголошеною у програмі думкою про те, що «предмети мистецтва в 
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загальноосвітній школі мають важливе естетико-виховне спрямування, якому 

підпорядковуються дидактичні завдання» (Програма «Мистецтво. 5-9 клас», 

2017). Орієнтиром також є наступна позиція: «вчитель має сприяти 

зростанню в учнів інтересу до мистецтва, розвитку здатності емоційно 

реагувати на художні твори і знаходити в них особистісний смисл» (Там 

само). Серед завдань учителя, зазначених у програмі, виокремлено 

«надзавдання – створити захопливу й емоційно піднесену атмосферу, щоб 

кожен урок …надихав учнів на творчість – в особистісній і соціокультурній 

діяльності» (Там само). 

Звертаємо увагу на те, що у новому нормативному документі у сфері 

мистецької освіти –  Державному стандарті базової середньої освіти, у 

визначенні вимог до обов’язкових результатів навчання учнів з мистецької 

освітньої галузі повністю співпадає з пріоритетами запровадженої методики 

формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного 

мистецтва. Означеним документом окреслено мету мистецької освітньої 

галузі, яка стала орієнтиром у реалізації авторської методики формування 

умінь образотворення і трактується як «цілісний розвиток успішної 

особистості учня у процесі освоєння мистецьких надбань людства; 

усвідомлення власної національної ідентичності в міжкультурній 

комунікації; формування компетентностей, необхідних для художньо-

творчого самовираження; розкриття креативного потенціалу, залучення до 

культурних процесів в Україні». Також даним документом доцільно 

передбачено, що учень у мистецькому освітньому процесі: 

– «пізнає різні види мистецтва, інтерпретує художні образи, набуває 

досвіду емоційних переживань, розвиває ціннісне ставлення до мистецтва; 

– формує художньо-образне, асоціативне мислення під час творчої 

діяльності в різних видах мистецтва» (Державний стандарт базової середньої 

освіти,  затв. постановою Кабінету Міністрів України за №898 від 30.09. 

2020р.). 
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Як бачимо, у змісті Державного стандарту базової середньої освіти і 

програми з музичного мистецтва існує значний резерв для активізації творчої 

діяльності, спрямованої на формування умінь образотворення учнів. 

Прикметно, що методичні засади розробленої нами методики не суперечать, 

а навпаки є доцільними для ефективного засвоєння змісту освітньої програми 

школярами.  

Розроблена методика формування умінь образотворення молодших 

підлітків реалізувалася через змістові лінії, які відповідають видам діяльності 

на уроках музичного мистецтва: інтерпретаційна, творчо-діяльнісна та 

комунікативна, що відображено у художньо-творчому самовираженні учнів, 

сприйманні, інтерпретації та оцінюванні художніх творів, пізнанні явищ 

мистецтва й засвоєнні відповідної мистецької термінології (Програма 

«Мистецтво. 5-9 клас», 2017).  

Формувальний етап експерименту тривав протягом навчального року 

та проходив у чотири етапи: пізнавально-евристичний, емоційно-

мотиваційний, комунікативно-трансформаційний (перетворювальний) та 

творчо-рефлексивний, які мали свою мету, завдання та структуру. 

На кожному етапі не лише формувалася певна група умінь 

образотворення за допомогою запропонованих організаційних форм роботи, 

методів і прийомів, а й, у відповідності до мети і завдань кожного з 

визначених етапів, виділених структурних компонентів умінь 

образотворення молодших підлітків, зосереджувалась увага на реалізації 

певної превалюючої педагогічної умови. 

Так, на першому, пізнавально-евристичному етапі, активізації підлягав 

образно-операційний компонент умінь образотворення.  

Мета даного етапу – формування образно-операційних умінь: уміння 

спиратися на мистецький тезаурус щодо вербалізації (візуалізації) художніх 

образів; уміння застосовувати асоціації, аналогії, метафори в процесі 

мистецько-персоналізованої діяльності через задієння групи евристично-

змістових методів, таких як: метод активізації асоціативних зв’язків, 
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метод створення музичних колекцій, проблемний метод, евристична бесіда, 

аналогії, порівняння, конструювання метафор, інтелект-карта. На даному 

етапі провідна педагогічна умова полягала в активізації сенсорної сфери 

через асоціативні зв’язки, аналогії між життєвими явищами, предметами та 

засобами музичної виразності. 

На другому, емоційно-мотиваційному етапі, формувався емоційно-

ціннісний компонент умінь образотворення. Метою другого етапу визначено 

формування групи ціннісно-вибіркових умінь: уміння відчувати емоційний 

заряд і світоглядну спрямованість мистецького твору задля подальшого 

втілення в художньо-творчому продукті; уміння коригувати власний 

емоційний стан у процесі образотворення; уміння здійснювати само- та 

взаєморефлексію образотворення; уміння підбирати відповідні художні 

образи для створення емоційного відгуку на ціннісний зміст твору за 

допомогою ціннісно-персоналізованих методів (вербалізації/візуалізації 

/рухової інтерпретації мистецьких образів, музичного трейлеру, мистецький 

сторітелінг). Превалюючою педагогічною умовою визначено врахування 

емоційно-ціннісного досвіду підлітків у процесі усвідомлення художньо-

смислового контексту та образної інформації мистецького твору. 

У результаті третього – комунікативно-трансформаційного 

(перетворювального) етапу, активізувався образно-синтезуючий компонент. 

Мета третього етапу – формування групи інтерпретаційних, образно-

синтезуючих та комунікативних умінь: уміння проводити паралелі між 

художніми образами різних видів мистецтва та дійсністю, синтезуючи нові 

образи, уміння інтерпретувати образність творів мистецтва у процесі 

мистецько-інтегрованої діяльності за умови використання групи 

інтерпретаційно-комунікаційних методів (мозковий штурм, метод 

фокальних об’єктів, синектики, фасилітована бесіда, міні-проєкт, кейс-

метод, методи ситуативного моделювання). Педагогічна умова орієнтувала 

на фасилітовану підтримку процесу художньої-образної комунікації між 

педагогом, підлітками, мистецьким твором. 
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Четвертий етап – творчо-рефлексивний, в ході якого формувався 

продуктивно-діяльнісний компонент умінь образотворення. Мета даного 

етапу – формування групи продуктивно-образних, рефлексивних умінь та 

умінь самовираження: уміння генерувати ідеї, які є продуктом інсайт-

образотворення, уміння продукувати образність, творчо самовиражатися, 

застосовувати образні порівняння, аналогії, асоціації, метафори через 

задієння потенціалу продуктивно-образних методів (арт-моделювання, 

конструювання образу, образної імпровізації, моделювання сюжетної лінії 

саундтреку, гейміфікація). Провідна педагогічна умова даного етапу 

передбачала накопичення художньо-образного фонду як результату 

сприйняття мистецьких творів і явищ дійсності. 

В таблиці 3.8. відтворимо послідовність етапів експериментальної 

роботи, яким відповідають групи методів та педагогічні умови формування 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Таблиця 3.8. 

Етапи експериментальної роботи, методи та педагогічні умови формування 

умінь образотворення молодших підлітків 

Етапи Групи методів Педагогічні умови 

1. Пізнавально-

евристичний 

Евристично-змістові активізація сенсорної сфери через 

асоціативні зв’язки, аналогії між 

життєвими явищами, предметами 

тощо та засобами музичної виразності; 

2. Емоційно-

мотиваційний  

Ціннісно-

персоналізовані 

врахування емоційно-ціннісного 

досвіду учнів в процесі усвідомлення 

ними художньо-смислового контексту 

та образної інформації мистецького 

твору; 

3. Комунікативно-

трансформаційний 

(перетворювальний) 

етап  

Інтерпретаційно-

комунікаційні  

 

фасилітована підтримка процесу 

художньої-образної комунікації між 

педагогом, учнями та мистецьким 

твором;  

4. Творчо- Продуктивно- накопичення художньо-образного 
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рефлексивний образні 

 

фонду як результат сприйняття 

мистецьких творів та явищ дійсності. 

Планування етапів здійснювалось з урахуванням поступовості 

формування усіх компонентів умінь образотворення молодших підлітків, 

коли відбувається їх планомірний розвиток і удосконалення.  

Отримані на констатувальному етапі експерименту результати стали 

підґрунтям для визначення мети першого, пізнавально-евристичного етапу, 

яка полягала у формуванні групи образно-операційних умінь: уміння 

спиратися на мистецький тезаурус щодо вербалізації (візуалізації) художніх 

образів; уміння застосовувати асоціації, аналогії, метафори в процесі 

мистецько-персоналізованої діяльності.  

Спираючись на психолого-педагогічний підхід як базовий в організації 

музично-освітнього процесу і принцип особистісно орієнтованої 

спрямованості та врахування вікової сенситивності в процесі мистецько-

перетворювальної діяльності, завданнями даного етапу визначено:  

- відбір методичного інструментарію, змістове наповнення якого 

спонукатиме учнів до появи і примноження оригінальних образних 

інтерпретацій із задієнням засобів різних видів мистецтва; 

- розширення мистецької термінології та словника естетичних вражень 

у процесі аналізу-інтерпретації художньої образності музичного твору. 

Для реалізації цих завдань продуктивною стала одна із педагогічних 

умов формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках 

музичного мистецтва, а саме: активізація сенсорної сфери через асоціативні 

зв’язки, аналогії між життєвими явищами, предметами та засобами музичної 

виразності. 

Проілюструємо перебіг пізнавально-евристичного етапу 

формувального експерименту. 

Широкий спектр методичного інструментарію для формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва налічує 

асоціативні методи і прийоми, які дозволяють переформатувати сучасний 
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урок мистецтва у емоційно насичений простір осягнення загальнолюдських 

цінностей через мистецькі твори. Саме спонтанні прояви асоціацій, 

мимовільних відчуттів, інсайти в процесі сприймання мистецтва можуть 

стати «навігатором для самопізнання, самоідентифікації, самовираження, що 

врешті решт слугуватиме розвитку системи ставлень особистості до 

навколишньої дійсності і до самої себе» (Шатайло, 2019).  

За визначенням педагогічного словника асоціація (від лат. Associatio – 

з’єднання, сполучення) – це «зв’язок між елементами психіки, за якого поява 

одного елемента в певних умовах викликає появу іншого, з ним пов’язаного; 

суб’єктивний образ об’єктивного зв’язку між предметами і явищами» 

(Гончаренко, 1997). Прояв асоціацій виводить на зовні накопичений 

практичний досвід людини. 

Доцільність використання асоціативного ряду з творів одного виду 

мистецтва в ході сприймання твору іншого виду мистецтва (наприклад, 

візуалізації, вербалізації творів музичного мистецтва) обумовлюється їх 

художньо-мовними взаємозв’язками і дозволяє набути характеру мистецько-

персоналізованої діяльності. Персоналізація проявляється в усвідомленні 

учнем, як суб’єктом навчання, власних уподобань, особистісному виборі 

мистецького контенту, що співпадає з його життєвими прагненнями і 

дозволяє здійснювати творення власної картини світу (Комаровська (ред.), 

2018). Все залежить від майстерності педагога, його націленості на результат 

такого асоціювання, детальне осмислення психолого-педагогічних чинників 

розвитку художньої діяльності учнів (Падалка, 2018, с.29). 

Асоціативні прийоми, що стали звичними на уроках музичного 

мистецтва, можливо урізноманітнити та осучаснити за допомогою таких 

близьких сучасним підліткам онлайн-інструментам, зокрема використавши 

можливості інтерактивної дошки Padlet. Пропонуючи учням виявити 

асоціації до певного музичного твору, мистецького поняття, теми, символу 

тощо, зазвичай учитель записує висловлення учнів на дошці, фліпчарті.  

Варіацією даного виду роботи на уроці є висловлення на дошці Padlet. Так, 
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учитель надає дітям посилання на даний онлайн-ресурс https://padlet.com/, де 

на робочому полі, так званій «стіні», яка має назву, наприклад, «Світ музики» 

необхідно натиснути  кнопку «+» для того, аби мати змогу відобразити 

власне асоціативне висловлення на картці, що з’явиться. Також за бажанням 

учні можуть змінити колір картки, що сприяє самовираженню через задієння 

позитивного впливу кольору на їхній емоційний стан. Після появи слів-

асоціацій на екранній «стіні», педагог підсумовує їх, робить загальні 

висновки, що стає мотивуючим підґрунтям для наступного етапу уроку. 

Використання Padlet у процесі формування умінь образотворення на 

уроках музичного мистецтва дозволяє не лише осучаснити їх змістове 

наповнення, а й, що дуже важливо, задіювати різноманітні канали сенсорного 

сприйняття: аудіальний, візуальний, кінестетичний через поєднання офлайн 

та онлайн форматів, що уможливлює продуктивне пов’язування життєвих 

вподобань з необхідністю розвивати образне асоціювання з приводу 

мистецьких творів.  

Інтерактивна дошка Padlet є сучасним функціональним аналогом 

звичної дошки, крейди, аркушів для фліпчарту та завдяки вміщеним в ній 

налаштуванням дозволяє використовувати альтернативні способи освітньо-

мистецької діяльності: додати власні малюнки, створені фото до картки,  

завантажити файли, відобразити  інтернет-посилання на відео-, аудіозаписи, 

створити відеозапис з екрану комп’ютера, малювати на екранній «стіні» 

тощо.  

Прикладом застосування проблемного методу в ході пізнавально-

евристичного етапу формувального експерименту є освітня ситуація, 

створення якої спонукало до засвоєння знань про мистецтво різних країн і, 

разом з тим, появу образних інтерпретацій через потребу учнів розв’язати 

конкретну змодельовану й наближену до життя проблему. Було обрано 

актуальну для школярів молодшого підліткового віку тему уроку «Музика 

мандрує світом», що сприяла усвідомленню й виокремленню учнями-
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п’ятикласниками національно-своєрідних рис творів музичного мистецтва 

різних країн.  

Завданнями уроку визначено: 

- розвивати емоційно-почуттєву сферу учнів, акцентуючи увагу на 

плеканні адаптаційної здатності, життєвого оптимізму, формуванні навичок 

само- і взаємоконтролю; 

- сприяти самопізнанню учнів через ознайомлення і взаємодію зі світом 

мистецтва, розумінню сенсу власної діяльності; 

- виховувати в учнів толерантність, колективізм, взаємодопомогу; 

- створити простір для творчості, який дає можливість для взаємодії і 

співпраці учнів на засадах морально-етичних цінностей. 

Організаційна сторона уроку передбачала створення учителем уявної 

життєвої ситуації, яка була оголошена у звертанні до дітей наступним чином:  

- Ви − співробітники чотирьох (за кількістю утворених груп) 

туристичних агенцій, пропонуєте митцям-мандрівникам захопливу подорож 

різними країнами, що має бути відображено в рекламних буклетах. У 

змаганні за право надати музично-туристичний тур виграє та агенція, яка в 

ході аукціону отримає найбільше голосів. Запропоновані вами мистецько-

туристичні буклети повинні зацікавити, захопити, створити найповніше 

враження щодо музичного мистецтва країни, яка рекламується. Учні  

розподіляються на групи і створюють мистецько-туристичні буклети: 

«Мистецтво України», «Мистецтво Угорщини», «Мистецтво Польщі», 

«Мистецтво Іспанії», залучаючи для їх демонстрації різноманітні художні 

засоби: образотворчі, музичні, театральні , пластичні тощо.  

Організована в такий спосіб діяльність дітей має розвивальний 

характер у комунікативній, творчій, пізнавальній сферах. Учні приймають 

проблемно-творчу ситуацію уроку, що свідчить про ступінь довіри між 

педагогом і вихованцями. Супровід пізнавально-творчої діяльності учнів на 

уроці здійснювався за алгоритмом циклічного управління. Учитель надає 

опис мети уроку (кінцевий результат), обмірковує й старанно сплановує 
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програму педагогічного впливу на учнів, обираючи найбільш ефективні для 

досягнення даної мети уроку прийоми й методи, розподіливши час на 

запропоновані види діяльності учнів, спланувавши отримання зворотного 

зв’язку (супровід поетапного засвоєння навчального матеріалу). 

Змістовна частина уроку мала наступний план: 

Організаційний етап уроку розпочався з мистецького привітання, за 

ним проведено арт-педагогічну вправу «Подаруй гарний настрій». У перебігу 

виконання вправи застосовано наступний алгоритм:  

- учитель пропонує учням обрати стрічку певного кольору, з яким 

асоціюється мистецтво країни із числа тих, про які йтиме мова на уроці.  

- випадковим способом учні об’єднуються в пари. 

- пов’язують стрічку на долоню один одному, одночасно висловлюючи 

позитивні побажання (дарують гарний настрій, позитивні емоції), 

перевтілюючись у жителя однієї з країн (відповідно до  змісту уроку). 

- відбувається перегрупування пар в чотири малі групи (за кількістю 

країн). 

- кожна група створює зі стрічок композицію «Символ країни», 

презентує, наводить аргументи щодо характеристики за змістом даної 

композиції. 

Зважаючи на спонтанність та емоційну насиченість даної вправи, у 

підсумку її виконання учитель здійснює рефлексію, використовуючи 

наступні запитання:  

- Назвіть найцікавіший момент у виконанні даної вправи. 

- Пригадайте, що допомагає покращити настрій. 

Наступний, актуалізаційний етап уроку складався з вправи-

інтерпретації «Впізнай країну за творами мистецтва».  

Основний етап уроку: повідомлено цілі у вигляді евристичного 

запитання, проблемного завдання, через показ варіантів кінцевого результату 

з опорою на послідовність матеріалу, що вивчається. Здійснено 

дослідницько-творчу роботу в групах над створенням буклетів «Мистецтво 
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України», «Мистецтво Угорщини», «Мистецтво Польщі», «Мистецтво 

Іспанії», в процесі якої учитель виступив у ролі фасилітатора. 

В ході результативного етапу уроку кожна група презентувала 

виготовлені ними буклети, заохочуючи однокласників прийняти рішення 

обрати для туристичної подорожі саме їхню країну. 

На підсумково-рефлексивному етапі уроку здійснювалось 

самооцінювання та взаємооцінювання роботи у форматі аукціону. Учителем 

ініційована рефлексія учнів з приводу образів, які з’явилися в процесі 

діяльності на уроці та відчуттів, що їх викликали, власного психоемоційного 

стану, мотивації власної діяльності у взаємодії з учителем та 

однокласниками, що сприяло нарощуванню здатності здійснювати аналіз-

інтерпретацію художньої образності музичних творів та, водночас, 

засвоєнню учнями принципів саморегуляції і співробітництва. 

В даній навчальній ситуації роль учителя полягала у супроводі 

освітнього процесу, наданні зворотного зв’язку, підтримці учнів. Учні 

виконували активну роль «режисера» власного навчання. 

Процес навчання розподілився між педагогом, який створив безпечне 

художньо-творче середовище, і учнями, які навчалися на власному досвіді, 

від своїх ровесників, через командне завдання, групову взаємодію, 

мистецько-дослідницьку діяльність. 

Застосування самооцінювання та взаємооцінювання забезпечило 

зворотний зв’язок, необхідний учням для усвідомленого рефлексивного 

ставлення до своїх помилок. 

Використовувались дослідницькі методи як спосіб залучення учнів до 

самостійних і безпосередніх спостережень (активізація уваги), на основі яких 

вони встановлювали зв’язки між музичним мистецтвом і навколишнім 

світом, робили висновки, пізнавали закономірності, активізуючи процес 

формування умінь образотворення. 

У сприятливому навчальному художньо-творчому середовищі, 

створеному на уроці, учні отримали можливість для розвитку своїх 
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найкращих рис – відваги, наполегливості, працьовитості, стійкості, 

оптимізму, рефлексивного ставлення до помилок, толерантності тощо.  

Результатом уроку стали створені в ході організованої групової роботи 

рекламні буклети про мистецтво різних країн світу. Результативність 

засвідчувало позитивне емоційне забарвлення уроку, інтелектуальний 

підйом,  створення ефективних ситуацій для активної роботи: підготовка до 

сприйняття мистецьких творів, мобілізація уваги, поява образних 

висловлювань щодо творів мистецтва. У процесі художньо-творчої 

діяльності учнів на уроці виникало почуття задоволення від спільної роботи, 

бажання наступного разу повторити успіх. Продуктивність уроку проявилася 

в баченні учнями перспективи подальшого застосування отриманих на уроці 

знань і навичок у повсякденному житті. Виховний ефект уроку 

прослідковувався у прийнятті моральних норм та обов’язків, прагненні учнів 

зрозуміти себе й інших.  

Використання проблемного методу в роботі з молодшими підлітками 

на уроках музичного мистецтва дозволяє зробити висновки про його 

доцільність. Саме в цьому віці учнів зацікавлюють проблемні ситуації, які 

виникають в реальному житті та сприяють накопиченню досвіду, зокрема і 

через спілкування на тлі мистецтва. Тому у вирішенні навчальних проблем, 

які є проєкцією дорослого життя, варто здійснювати наступні кроки:  

- виявити суперечності, які покладено в основу проблеми, що 

вирішується; 

- обговорити невідповідність між наявними уміннями та знаннями 

учнів і затребуваними для вирішення проблеми; 

- віднайти способи подолання протиріччя між проблемою та 

неможливістю її вирішити (наприклад вдосконалити власні уміння, знайти 

джерело інформації, дослідити мистецький твір тощо).  

Застосований на пізнавально-евристичному етапі формувального 

експерименту метод музичних колекцій спряв формуванню уміння молодших 

підлітків спиратися на мистецький тезаурус щодо вербалізації та візуалізації 
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художніх образів. Наведемо приклад запропонованого учням завдання, 

розробленого на основі означеного методу. Музична колекція створювалась 

протягом навчального року, коли необхідно було її не лише наповнювати, а й 

надавати образну характеристику творам, що до неї входять. Загальна 

музична колекція мала робочу назву, яка відповідала тематиці навчального 

року в 5 класі – «Види музичного мистецтва». Варто зазначити, що музична 

колекція мала динамічний характер, тобто вміщувала в себе окремі частини, 

відповідно до наявних у програмі з музичного мистецтва тем. Поступово 

з’являлися частини з робочими назвами «Музика як вид мистецтва», 

«Народна музика», «Професійна музика», та «Взаємодія музики з іншими 

видами мистецтва», які згодом отримували образне втілення – символічно-

творче, метафоричне, переосмислене самими підлітками. Так, шляхом 

асоціювання назви перейменовувались і пропонувалися, наприклад, наступні 

їх переосмислення: «Смачне музичне меню», «Музичний експрес», «Music-

Art-box», «Смарт-музика» «Діаманти музики», «Джерело мудрості», «Фолк-

намисто», «Профі-стайл», «Мікс мистецтв», «Музичний смузі», «Мusic Hub» 

тощо. В колекції окрім основного кейсу існував запасник, до якого учні 

підбирали музичні твори дотичні до основних за образним змістом, складом 

музичних інструментів, голосами, які їх виконували тощо. 

На пізнавально-евристичному етапі експерименту також було задіяно 

ефективний інструмент формування умінь образотворення – інтелект-карта 

(ментальна карта). Використання інтелект-карти здійснювалось з метою 

«відображення процесу асоціативно-образного мислення дітей і 

структуризації інформації у формі вербальних гілок зі слів-асоціацій чи 

візуальних образів-асоціацій, які розходяться від центрального образу – 

теми» (Масол, 2019, с.143). Таким чином «утворювалась ієрархічна 

структура ідей змішаного типу», у змістовому наповненні якої підлітки 

спиралися на відповідний мистецький тезаурус, встановлювали асоціативні 

зв’язки між особистим досвідом та мистецьким контентом теми, що 

вивчається, зокрема можливий варіант структурування інтелект-карти, коли, 
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наприклад, «кожна нова група гілок репрезентує один з видів мистецтва» 

(Там само).  

Показниками завершеності першого пізнавально-евристичного етапу 

формувального експерименту стали: розширення мистецького тезаурусу, що 

сприяло підвищенню оригінальності вербального та візуального втілення  

образності музичних творів; зростання зацікавленості до здійснення аналізу-

інтерпретації художньої образності музичних творів, що проявлялося в 

деталізації характеристик засобів музичної виразності та урізноманітненні 

задіяних асоціацій, метафор, порівнянь, заснованих на взаємозв’язках 

мистецтва і оточуючої молодших підлітків дійсності. Все зазначене 

забезпечувало перехід до наступного, емоційно-мотиваційного етапу 

формувального експерименту.  

Другий, емоційно-мотиваційний етап, здійснювався з метою 

формування групи ціннісно-вибіркових умінь образотворення. Організація 

даного етапу передбачала врахування наступної превалюючої педагогічної 

умови: врахування емоційно-ціннісного досвіду учнів у процесі 

усвідомлення ними художньо-смислового контексту та образної інформації 

мистецького твору. 

Серед низки методів, що використовувались на емоційно-

мотиваційному етапі було застосовано метод вербалізації/ візуалізації / 

рухової інтерпретації мистецьких образів.  

Наведемо приклад розробленого на основі даного методу завдання 

«Розповідаю-візуалізую-рухаюсь», що передбачає організацію групової 

роботи, коли утвореним малим групам п’ятикласників необхідно колегіально 

обрати музичний твір із створеної відповідно до змісту навчальної програми 

з музичного мистецтва музичної колекції та представити його образну 

трансформацію: виразити закладений в ньому художній образ за допомогою 

літературного опису (вірш, загадка, оповідання, сторітелінг, есе, сенкан 

тощо), образотворчого мистецтва (малюнок, фото, відео, символ, шарж, 

портрет тощо), музично-рухової інтерпретації (ритмічна інтерпретація, 
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інструментально-рухове втілення; пластичний етюд тощо). Результатом такої 

діяльності з образотворення були різноманітні варіації: фотозвіт, відеозвіт, 

текстовий опис образного відтворення, які кожна група презентувала, як 

створений ними мистецький продукт.  

В процесі виконання даного завдання учні не лише самовиражалися за 

допомогою відтворення образності різноманітними художніми засобами, а й, 

спираючись на власний життєвий і музичний досвід, за фасилітованої 

підтримки учителя, фокусували свою увагу на відчутті спектру емоцій та 

усвідомленні цінностей, закладених у музичному творі, що більшою чи 

меншою мірою відображалося у їхніх продуктах образотворення. На 

допомогу учням надавалися: словник емоційних характеристик (за 

О. Ростовським) (Додаток В) та алгоритм послідовності виконання завдання 

на основі таксономії освітньої діяльності Б. Блума (Додаток Г). Таким чином, 

в процесі виконання даного завдання учні дотримувались наступної 

послідовності відповідно до рівнів таксономії освітньої діяльності Б. Блума: 

- на рівні «знання» їм необхідно було визначити виразні 

характеристики засобів музичної виразності обраного ними твору: 

особливості ритму, динаміки, тембрового забарвлення, рух мелодії; 

- на рівні «розуміння» – пояснити, як співвідносяться засоби музичної 

виразності з емоційністю музичного твору, використовуючи словник 

емоційних характеристик; 

- на рівні «застосування» – надати можливі варіанти, в яких життєвих 

ситуаціях даний музичний твір міг би звучати; 

- на рівні «аналізу» – здійснити порівняння з твором іншого виду 

мистецтва (образотворчого, театрального, циркового, хореографічного, 

кіномистецтва тощо); 

- на рівні «оцінки» – визначити, які загальнолюдські цінності закладено 

в даному творі;  

- на рівні «синтезу, створення» – створити образне перевтілення 

музичного твору, виражене засобами різних видів мистецтв (Bloom, 1956). 



163 
 

За доцільне вважаємо навести приклади орієнтовних завдань з 

використанням дієслів для їх формулювання учителем відповідно до кожного 

рівня за таксономією Б.Блума:  

- «визначити, відтворити, скласти перелік, пригадати, ознайомитись, 

з’ясувати, описати, повторити, переказати тощо» – відповідно до 

рівня «знання»; 

- «пояснити, виразити, описати, інтерпретувати, розмістити, 

перевірити тощо» – відповідно до рівня «розуміння»; 

- «перефразувати, застосувати, проілюструвати, обговорити, 

інсценізувати, візуалізувати, продемонструвати, співвіднести тощо» 

– відповідно до рівня «застосування»; 

- «проаналізувати, виділити, протиставити, розпізнати, порівняти, 

обрати, проекспериментувати тощо» – відповідно до рівня «аналіз»; 

- «оцінити, розсудити, передбачити, прогнозувати тощо» – відповідно 

до рівня «оцінка»; 

- «об’єднати, модифікувати, трансформувати, сконструювати, 

запропонувати, створити тощо» – відповідно до рівня «синтез, 

створення» (Bloom, 1956). 

Застосування таксономії Б. Блума як методичного інструменту для 

формування умінь образотворення, завдяки продуманим завданням та 

використанню стратегії запитування, дозволить задіяти як низький (знання, 

розуміння, застосування), так і високий (аналіз, синтез, оцінка) рівні 

мисленнєвої діяльності, водночас знаходити паралелі між творами мистецтва 

та реальним життям молодших підлітків.  

У підсумку виконання даного завдання учням пропонувалося здійснити 

саморефлексію за алгоритмом:  

- Я створив/-ла…. 

- Мені вдалося… 

- Я використав/-ла…. 

- Мій настрій… 
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Виконання завдання передбачало також занотовування висловлених 

думок за кожним із параметрів таксономії Б. Блума, що служило основою 

вербалізації персоналізованого ставлення до творів мистецтва. Варто 

зазначити, що дане завдання уможливило задієння мисленнєвих операцій 

аналізу, синтезу, встановлення подібності й контрасту, дозволяло учням 

порівнювати й співставляти, взаємопов’язувати мистецькі твори між собою 

та «привласнювати» їх. Відбувалася активізація інтелектуальної, емоційно-

мотиваційної сфери молодших підлітків, здійснювався позитивний вплив на 

регуляцію потреб та естетичних смаків завдяки можливості особистого 

вибору способів діяльності в межах реалізації освітньої програми на уроках 

музичного мистецтва. Важливою складовою означеного завдання є етап 

рефлексії, зокрема саморефлексія, здійснення якої дає можливість учням 

усвідомити власний вибір та поважати вибір однокласників, набувати досвіду 

визначення життєвих ціннісних орієнтацій.  

Використаний на другому, емоційно-мотиваційному етапі метод 

створення музичного трейлеру пропонується в якості аналога створення 

буктрейлера, розповсюдженого на уроках мовно-літературної освітньої 

галузі. Буктрейлер (з англ. book – «книга»; trailer – «тягнути») виконує 

функцію своєрідного рекламного ролика літературного твору, пропонує 

визначні моменти твору літератури, перекодовуючи інформацію з вербальної 

у аудіовізуальний контент. Буктрейлери створюють з метою наблизити 

літературний твір до читача, «оживити» його, мотивувати до прочитання 

завдяки використанню трендового для сучасних підлітків формату подачі 

інформації.  

У музичному трейлері, застосованому нами в якості методичного 

інструменту формування умінь образотворення молодших підлітків 

використано аналогічний принцип зміни формату таких видів діяльності на 

уроках музичного мистецтва як сприймання-інтерпретація та виконання 

музичних творів, що є доцільним з метою зацікавлення даними видами 
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діяльності через актуальний і звичний для молодших підлітків спосіб 

сприйняття та відтворення контенту. 

Так, у процесі опанування теми «Народна музика», що вивчається на 

уроках музичного мистецтва у 5 класі, учням було запропоновано роботу в 

малих групах зі створення музичного трейлеру до українських народних 

пісень «Щедрик», «Вийди, вийди, Іванку», «Ой на Івана, та на Купала», 

«Коляд, коляд, колядниця», «Ой, ходить сон». Очікуваним результатом 

групової співпраці став продукт образотворення – музичний трейлер, що 

відображав художньо-смисловий контекст та образну інформацію 

запропонованих фольклорно-мистецьких творів. Втілення музичного 

трейлеру за фольклорними творами виражається через:  

- візуальне втілення (розкадровка, колаж, послідовний ряд символів за 

змістом куплетів пісні, комікс, емодзі, інфографіка); 

- медіа-втілення (відеоролик на основі народної пісні, анімація); 

- аудіо-втілення (виконання кавер-версії на народну пісню, вокально-

інструментальне виконання, ритмічно-шумове, перкусійне); 

- пластично-рухове втілення (пантоміма, ритмічно-рухова 

інтерпретація, пластичне інтонування, Body percussion); 

- мистецько-синтетичне втілення (інсценізація, театралізація, креативна 

музична імпровізація). 

В процесі створення музичного трейлеру відбувається активізація 

умінь образотворення учнів з урахуванням їхнього емоційно-ціннісного 

досвіду, осягнення загальнолюдських цінностей через художньо-метафоричні 

зіставлення, що містяться у фольклорних зразках. Поява спонтанних 

асоціацій, мимовільних відчуттів, інсайтів в процесі «занурення» у 

фольклорні твори спонукає до самопізнання, самоідентифікації, 

самовираження, що, в свою чергу, слугує розвитку художньо-оцінювальної 

діяльності та виробленню системи ставлень особистості до навколишньої 

дійсності і до самої себе.  
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Для сучасного підлітка важливими є самоусвідомлення, самооцінка, 

саморегуляція індивідуально-психологічних властивостей особистості, що 

входять до складу умінь образотворення та активізуються в процесі 

застосування рефлексивних методів на основі мистецько-перетворювальної 

діяльності. В даному контексті залучення до театралізації творів 

українського фольклору в процесі створення музичного трейлеру відкриває 

можливості формувати в учнів уміння коригувати власний емоційний стан та 

взаємодіяти в процесі образотворення; уміння здійснювати рефлексію та 

взаєморефлексію процесу образотворення; уміння добирати відповідні 

художні образи для втілення засобами мистецтва емоційного відгуку на 

ціннісний зміст твору. 

Розуміння фольклору як самодостатнього культурного феномену, що 

впливає на формування світогляду зростаючої особистості, слугує 

поштовхом для вибудовування емоційної драматургії уроку з використанням 

методів, прийомів, видів діяльності на основі фольклорного контенту. В 

цьому напрямку спираємось на описану дослідницею Н. Батюк методику 

формування художньо-образного мислення школярів засобами українського 

фольклору, зокрема методологію проведення уроків-образів, які спонукають 

їх до емоційного сприйняття художніх образів закладених у синкретичних 

творах народного мистецтва (Батюк, 2007).  

У використанні фольклорного тла на уроках музичного мистецтва 

вбачаємо широкі можливості для персоніфікації, як методу, що інтенсифікує 

формування умінь образотворення в моменти перевтілення у різних героїв, 

тварин, природні явища тощо. В процесі мистецького навчання, 

персоніфікація враховує також суб’єктів, які опосередковано є джерелом 

художньої інформації: образ, настрій, світоглядні орієнтації, властиві 

історичним параметрам існування героя (персонажу), автора, художника 

тощо (Клевцова, 2012).  

Отже, процес активізації умінь образотворення молодших підлітків на 

уроках музичного мистецтва в ході виконання завдань із залученням творів 
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українського фольклору передбачає чітке продумування змісту практичної 

діяльності учнів із заздалегідь визначеним її результатом у вигляді не лише 

кінцевого творчого продукту, зокрема музичного трейлеру, а й набуття 

певного уміння образотворення. 

Метод сторітелінгу  останнім часом набув широкого вжитку у процесі 

викладання дисциплін гуманітарного спрямування. Звісно ж використовують 

можливості даного методу більшою мірою педагоги, що викладають 

літературу – українську, зарубіжну. Та доречним сторітелінг  вважаємо 

задіяти у змісті предметів мистецького спрямування, зокрема задля 

формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного 

мистецтва. Тим паче, що для учнів даної вікової категорії мотивуючими до 

навчання є методи, що активізують творчу уяву, фантазію, дозволяють 

проявити уміння побудови сюжету  власних історій, в процесі створення яких 

задіюється та розвивається художньо-образне мислення.  

Надихати учнів на створення історій педагог може власним прикладом. 

Так, створений учителем сторітелінг, головою діючою особою якого була 

музика, пробудив у молодших підлітків бажання самостійної творчості. 

Наводимо приклад даної історії: 

Я – Музика, існую у Всесвіті. Скажу одразу – я унікальна, тому що 

завдяки мені створюється мистецьке середовище. У мене велика родина, яка 

налічує багато видів, жанрів, стилів. Я можу бути і народною, і професійною. 

Можу бути вокальною й інструментальною. Я можу прекрасно взаємодіяти з 

іншими видами мистецтва та створювати з ними стартапи. Я – продукт, який 

не псується, бо є якісним і довговічним, високохудожнім. Але коли мене не 

чують – я одинока, почуваюся некомфортно, невпевнено. Тоді ж коли мене 

чують та відтворюють – я надихаю, закликаю до дій, і тоді люди змінюються, 

вони стають відкритими, креативними, емоційними, вони починають 

творити.  

О! Це так чудово! Лише разом з людьми ми створюємо «поле дій», 

спільними зусиллями наші таланти, здібності, вміння значно 
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примножуються. Потрапивши до людей, я – Музика, знайшла однодумців – 

мені комфортно, я стала впевнена у собі. Разом ми діємо для пробудження 

творчості, що до певного часу дрімає в нас. Ми приймаємо всіх, хто бажає 

пізнати себе через мистецтво, розкрити власний талант, подарувавши світові 

власні креативні мистецькі продукти. 

Я дуже мобільна, можу масштабуватися, трансформуватися. Я надихаю 

на інсайти, відкриття, проєкти, які приносять користь людям.  

Долучайтеся до моїх шанувальників. Отримуючи досвід спілкування зі 

мною, ви станете більш ефективними і креативними, зрозумієте мою цінність 

для вашого життя, проявите свободу у спілкуванні з різними видами 

мистецтва. Я навчу вас творчо самореалізуватися та визнавати цінність 

створюваних вами особистих мистецьких продуктів. 

Озвучуючи такий сторітелінг, педагогу варто задіювати експресивний 

педагогічний вплив, включати артистичні можливості, що дозволить на 

доволі високому емоційному тоні, навіть дещо пафосно передати цінність 

музики, заохотити учнів пізнавати це мистецтво, сприймаючи та 

інтерпретуючи його естетично довершені зразки. 

Алгоритм виконання завдання щодо створення сторітелінгу на уроці 

музичного мистецтва у процесі вивчення теми «Інструментальна музика» 

полягав у наступному: 

- учні отримали сформульований початок історії «Одного разу музичні 

інструменти…»; 

- створювали в групах сценарій сторітелінгу, продумували ідею історії, 

розвиток сюжетної лінії; 

- підбирали художньо-виразні засоби за власними вподобаннями для 

реалізації задуму (театралізацію, малюнки-ескізи, музичний супровід, 

ритмізацію, пантоміму, комікси, емодзі); 

- продумували структуру презентації сторітелінгу; 

- презентували сторітелінг на загал; 

- отримували фідбек від однокласників та учителя. 
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Таким чином у процесі виконання даного завдання здійснювалось 

формування в молодших підлітків уміння відчувати емоційний заряд, 

світоглядну спрямованість мистецьких творів задля подальшого втілення в 

художньо-творчому продукті, уміння коригувати власний емоційний стан, 

взаємодіяти в процесі образотворення за допомогою групи ціннісно-

персоналізованих методів.  

Варто зазначити, що створення сторітелінгу, на відміну від 

переказування сюжету або опису історії, в основі яких задіяні процеси 

пам’яті, сприймання, репродуктивної уяви, базується на роботі творчої уяви. 

Саме тому сторітелінг передбачає появу нових образів, сюжетних поворотів, 

несподіванок, які ґрунтуються на нових комбінаціях уже існуючих знань та 

досвіду учнів. Створення сторітелінгу сприяє створенню особливої освітньої 

атмосфери – креативної, розкутої, невимушеної, емоційно насиченої, що 

дозволяє виробити стійку мотивацію до діяльності образотворення.  

Орієнтовна тематика для створення сторітелінгу на уроках музичного 

мистецтва пропонується у додатку (Додаток Д ). 

Цілі й завдання третього – комунікативно-трансформаційного 

(перетворювального) етапу, полягали у формуванні інтерпретаційних, 

образно-синтезуючих умінь і комунікативних умінь за умови використання 

групи інтерпретаційно-комунікаційних методів: мозковий штурм, метод 

фокальних об’єктів, синектики, фасилітована дискусія, міні-проєкт, кейс-

метод. 

Одним із методів, застосованих на третьому комунікативно-

трансформаційному (перетворювальному) етапі задля формування уміння 

інтерпретувати образність творів мистецтва в мистецько-інтегрованій 

діяльності став кейс-метод.  

В процесі опанування теми «Вокальна музика» після сприймання  

твору «Аве Марія» Ф.Шуберта та фасилітованої дискусії  учні, розподілені 

на групи, отримують завдання: надати висловлення щодо даного музичного 
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твору на основі запропонованого Н. Мінасян алгоритму аналізу-інтерпретації 

творів мистецтва «Я гадаю…» (Додаток Е). 

Наведемо незавершені фрази за означеним алгоритмом, які 

допомагають підліткам сформулювати власні судження щодо мистецьких 

творів, значно активізують комунікацію в інтерпретаційному процесі:  

- «погоджуюсь з тим, що…»; 

- «думаю, що…»; 

- «пропоную…»; 

- «переконаний в тому, що…»; 

- «маю сказати про те, що…»; 

- «підкреслюю те, що…»; 

- «звертаю увагу на …» (Мінасян, 2010). 

Висловлення вражень за даним алгоритмом та емоційних реакцій 

занотовуються групою на окремому аркуші. В подальшому перебігу уроку 

учитель пропонує усім групам за допомогою онлайн-сервісу створити хмару 

слів, до якої входить по одному ключовому слову-враженню від кожного 

учасника групи. Таким чином, в результаті даної роботи з’являється декілька 

(за кількістю створених груп) вербальних образних характеристик, що 

відображають емоційно-естетичні особливості вокального твору, 

інтерпретованого молодшими підлітками (Додаток Ж). Продовженням 

групової взаємодії стає робота з наданим кожній групі кейсом навчального 

контенту, який вміщує текст, що переповідає історію створення і виконання 

«Аве Марії» Ф. Шуберта. Учні можуть знайти матеріали кейсу за допомогою 

QR-коду, відсканувавши його через застосунок на власному мобільному 

пристрої (Додаток И). Це значно спрощує пошуки, економить час, 

урізноманітнює та осучаснює мистецько-освітній процес.  

В ході опрацювання матеріалу кейсу підліткам необхідно було 

розв’язати проблему, яка полягала у знаходженні відповідності образу, 

закладеного у вокальному творі, історичним умовам його створення й 

виконання. Для вирішення даної проблеми учні створювали мистецький 
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продукт, втілений засобами різних видів мистецтв, які вони використовували, 

аби влучно відобразити художній задум, інтерпретуючи образність 

вокального твору в мистецько-інтегрованій діяльності. Такими продуктами 

образотворення стали: візуалізований рекламний постер, колаж, вірш-сенкан, 

пластичний етюд.  

Використання методу міні-проєкту, як такого, що триває протягом 

одного уроку за темою «Інструментальна музика», сприяло формуванню 

уміння проводити паралелі між художніми образами різних видів мистецтва 

та дійсністю, синтезуючи нові образи.  

Міні-проєкт передбачає певну послідовність виконання дій, з якою 

учитель ознайомлює учнів, а саме:  

- визначення мети міні-проєкту; 

- генерація ідей щодо реалізації міні-проєкту; 

- окреслення очікуваних результатів – кінцевого продукту міні-

проєкту; 

- планування діяльності по досягненню мети; 

- визначення необхідних ресурсів; 

- вибір форми презентації продукту міні-проєкту; 

- створення продукту міні-проєкту; 

- презентація продукту; 

- оцінювання власної діяльності та взаємооцінювання роботи інших 

груп. 

Після сприймання «Квартету для двох скрипок, альта і віолончелі» 

В. Барвінського учням, розподіленим на групи, за допомогою мозкового 

штурму  було запропоновано провести паралель між образами, втіленими у 

зазначеному музичному творі та байках І. Крилова «Квартет» і Л. Глібова 

«Музики». В процесі аналізу творів музичного і літературного мистецтв учні 

користувалися словником емоційних характеристик (Додаток В), добираючи 

ті, які відповідають образності кожного з творів. Образно-емоційні 

характеристики підлітки занотовували у порівняльну таблицю, що стало 
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наочним свідченням спільних та відмінних рис мистецьких творів  (Додаток 

К). 

Варто зазначити, що у проведенні мозкового штурму з учнями 

молодшого підліткового віку існують певні особливості:  

- в процесі мозкового штурму всі учні розмірковують над вирішенням 

проблеми; 

- є можливість вільного висловлення найнеочікуваніших ідей в 

обмежених часових рамках; 

- ідеї можуть трансформуватися; 

- результатом стає отримання декількох варіантів вирішення проблеми. 

Після завершення мозкового штурму напрацьовані групою ідеї можуть 

стати поштовхом для розвинення теми уроку, спонукатимуть до поглиблення 

вивчення матеріалу, мотивуватимуть до створення нових образних 

мистецьких продуктів. 

Наступний етап міні-проєкту передбачав синтезування, творення 

нового образу, який мав з’явитися в результаті застосування методу 

фокальних об’єктів. В основу методу фокальних об’єктів покладено «штучне 

комбінування ознак відомого, звичного об’єкта, який потрібно вдосконалити, 

з різними ознаками інших, випадкових об’єктів» (Шрагіна, 2010). Нові 

ознаки необхідно перенести на вихідний об’єкт, що «дає змогу отримати нові 

незвичайні властивості, які забезпечують йому можливість виконувати нові 

функції» (Там само). 

В якості інструкції учитель надає учням можливий спосіб створення 

фокального об’єкта:  

- обрати основний об’єкт; 

- обрати декілька випадкових об’єктів; 

- скласти перелік властивостей випадкових об’єктів;  

- отримані властивості перенести на основний об’єкт;  

- висловити ідеї щодо створення нового об’єкта (наприклад 

мистецького продукту); 
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- презентувати новий об’єкт (мистецький продукт); 

- здійснити рефлексію діяльності. 

За описаним способом реалізації методу фокальних об’єктів кожній 

групі учнів було надано репродукції творів живопису, які не були образно 

дотичними Квартету В. Барвінського, що знаходився у фокусі уваги 

(відповідно до назви «метод фокальних об’єктів»). Додатково учням 

запропоновано картки з назвами загальнолюдських цінностей (Додаток Л). 

Перед учнями постало завдання – створити новий образ (описати, 

візуалізувати, відтворити рухами тощо), в якому синтезуються 

характеристики обох запропонованих творів та обирається і обґрунтовується 

ціннісна спрямованість створеного образу. В якості рефлексії після 

виконання даного завдання учням пропонується відповісти на питання: 

«Назвіть цінність вашого образного продукту для вас і для всього класу».  

Дієвим з точки зору формування умінь образотворення є метод 

синектики (гр. – сполучення різнорідних елементів), запропонований 

У. Гордоном у другій половині минулого століття. Базується даний метод на 

схожому з мозковим штурмом алгоритмі, але з тією відмінністю, що на етапі 

генерації ідей допускається їх критика та відсіваються ідеї, які не сприяють 

швидкому й точному виконанню завдання.  

Використовується даний метод на уроках музичного мистецтва для 

активізації уяви школярів через поєднання безлічі елементів, як-то:  

- вербальні, візуальні, музичні, рухові аналогії; 

- асоціації; 

- інверсії тощо. 

Доречним є застосування синектики в ході вирішення проблеми в 

процесі її обговорення в групі, коли, зокрема, з’явилися перші ідеї, які 

можливо розвинути за аналогією та серед декількох варіантів необхідно 

обрати кращу альтернативу.  

Знаходить відгук у школярів невербальне втілення ідеї засобами різних 

видів мистецтв у художньо-практичній діяльності. Так, наприклад учні 
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отримали завдання інтерпретувати образ «Симфонії №40 соль-мінор» 

В. А. Моцарта через його візуальне втілення з використанням пластичних 

матеріалів на вибір (кольоровий папір, м’які серветки, гофро-папір тощо). 

Цікавими виявилися і словесні аналогії, що з’явилися в ході застосування 

методу синектики: за аналогією учні інтерпретували цей симфонічний твір, 

вбачаючи, зокрема образ «швидкісного потяга», кожен вагон якого 

асоціювався з частинами симфонії, різноманітних за змістом, характером, 

темпом. Хід думок учнів був таким: Симфонія – масштабний музичний твір, 

рухається в часі – за аналогією з транспортом, наприклад схожий на потяг-

експрес, що складається з декількох вагонів; виконується симфонічним 

оркестром, який є єдиним механізмом, що нагадує потужний мотор 

транспортного засобу тощо.  

Таким чином, поєднуючи, здавалось би несумісні явища, предмети, 

учні «привласнювали» сприйняту музику, що спонукало їх до більш 

глибокого осягнення її емоційно-ціннісного змісту та характеру образності.  

Отже, в ході виконання означеного завдання молодші підлітки 

отримали можливість:  

- бачити явища цілісно, раніше ніж їх окремі складові; 

- вчитися переносити функції одного предмету на інший; 

- об’єднувати найрізноманітніші предмети і явища в  єдине ціле; 

- оперувати, мислити образами-уявленнями (Шрагіна, 2010). 

Задіяння методу синектики сприяє продукуванню образів з 

використанням різних прийомів, зокрема порівняння, аналогії, асоціації та 

засобів, притаманних різним видам мистецтва. 

Так, в якості «інструмента» у пошуках аналогій, учням було 

запропоновано користуватися наступними їх різновидами (За У. Гордоном): 

- пряма аналогія – знайти схожі риси в різних об’єктах, явищах, 

предметах, галузях тощо; 
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- особиста аналогія, або емпатія – «увійти» в образ об’єкта, який 

розглядається, відчути його стан, на основі власних відчуттів запропонувати 

оптимальний варіант рішення; 

- символічна аналогія – знаходження короткого символічного опису 

завдання або об’єкта, (нерідко це прикметник з іменником), який у формі 

парадоксу характеризує сутність об’єкта (аналог метафори); 

- фантастична аналогія – викласти завдання в термінології казок, міфів, 

легенд, відшукати можливі варіанти рішень у фантастичній літературі. 

Четвертий етап – творчо-рефлексивний, у ході якого формувалися 

продуктивно-образні, рефлексивні уміння й уміння самовираження через 

задіяння групи продуктивно-образних методів: методи арт-моделювання, 

конструювання образу, образної імпровізації, моделювання сюжетної лінії 

саундтреку, гейміфікація. 

Застосування методу моделювання сюжетної лінії саундтреку 

здійснено в процесі вивчення теми «У музичному театрі: балет» за 

допомогою прийому «Слухання з зупинками» в процесі сприймання 

«Вальсу» з балету «Попелюшка» С. Прокоф’єва. Учням запропонована уявна 

ситуація, озвучена наступним чином:  

- Друзі! Вам випала можливість бути сценаристами кінофільму. До 

кінофільму композитором уже написано саундтрек (англ. soundtrack – 

звукова доріжка), але власне сюжет фільму поки що відсутній. Вам необхідно 

змоделювати сюжетну лінію, перебіг подій у кінострічці, орієнтуючись на 

музичний твір-саундтрек, який прозвучить із зупинками, що допоможе 

згенерувати та занотувати ваші ідеї. 

 Під час зупинок підлітки прогнозують подальший розвиток музичного 

твору, записуючи у вигляді тексту, символів, розкадровки тощо. Згодом 

створені «сценаристами» «сюжети» презентуються однокласникам та 

отримують зворотний зв’язок шляхом взаємооцінювання. Справжнім 

відкриттям для учнів після перегляду презентацій стає історія про  
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Попелюшку, візуалізована під звучання «Вальсу» С. Прокоф’єва з балету 

«Попелюшка». 

Виконання даного завдання, завдяки трансформації усталених етапів 

уроку в експеримент, несподіванку, неочікувану ситуацію, сприяє 

формуванню уміння продукувати ідеї, отримувати інсайти (англ. insight – 

проникнення в суть, осяяння, раптова здогадка, прозріння), викликає 

естетичне задоволення. Моменти емоційної піднесеності уроку стають тлом 

для творчого самовираження, спонукають продукувати образність через 

задієння порівнянь, аналогій, асоціацій, метафор. 

З огляду на пріоритетну роль інтегративних процесів в шкільній 

практиці, міждисциплінарність підходів до освіти, інтенсивне використання 

масмедійного простору, масове застосування цифрових засобів і веб-

інструментів, «створюється широке поле можливостей у використанні 

елементів змішаного навчання в мистецькій освіті, зокрема на уроках 

музичного мистецтва» (Шатайло, 2016). 

Саме тому, методи арт-моделювання, конструювання образу, образна 

імпровізація було логічно вплетено в структуру уроку у форматі ротації за 

станціями, як одного з підвидів ротаційної моделі змішаного навчання 

(Додаток М). Ротація за станціями передбачає переформатування групової 

роботи наступним чином: учитель опрацьовує навчальний матеріал з однією 

із груп, друга група виконує завдання, інтерактивно взаємодіючи, без 

підтримки учителя за наданими інструкціями в режимі офлайн, третя – 

опрацьовує зміст завдання з використанням онлайн-ресурсів. Принциповою 

особливістю ротації за станціями є те, що кожна група підлітків повинна 

пройти всі станції, виконавши запропоновані завдання. 

Отже, в перебігу вивчення теми «Діалог музики та живопису» на 

станції «Робота з учителем» застосовувався метод образної імпровізації на 

тлі актуалізації образної характеристики 2 частини «Гра хвиль» Симфонічної 

сюїти «Море» К. Дебюссі. В ході спілкування з приводу почутої музики, учні 

з’ясовують, що твір має зображальний характер та є емоційно спорідненим з 
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живописними маринами – це доводить і назва «ескізи», яку композитор дав 

своїй симфонічній сюїті. Учитель пропонує зафіксувати пережиті школярами 

почуття, емоції, пов’язані зі щойно сприйнятою музикою у образних 

імпровізаціях, створених протягом роботи на даній станції. Для цього була 

обрана форма музичного діалогу, коли учитель розпочинав з вокальної 

імпровізації, яка образно суголосна до твору К. Дебюссі та пропонував учням 

підхопити цю музичну бесіду, водночас відтворюючи різноманітні емоції – 

не лише наслідувальні (за учителем), а й контрастні. У власних образних 

імпровізаціях учні мали змогу самовиражатися через голос, спів, ритмо-

пластику через body percussion (англ. – перкусія тіла), ритмічну імпровізацію 

втілену із застосуванням шумових інструментів, віршування і створення 

сенканів тощо. В діалог учасники групи вступали за власною ініціативою, 

використовуючи відповідний знак (підняту долоню). Коли образні 

імпровізації ставали одноманітними – включався учитель, влучно змінюючи 

ладове, темброве забарвлення, мелодичну лінію, темп, динаміку, жанровість. 

Цю «нову хвилю» підхоплювали школярі, отримавши «друге дихання» для 

нових образних втілень. 

Метод арт-моделювання було задіяно на станції «Групова робота», 

де, працюючи офлайн, школярі за допомогою арт-педагогічної вправи «Чую-

бачу-відчуваю» моделювали образ музичного твору К. Дебюссі «Гра хвиль». 

З огляду на те, що робота на даній станції виконується учнями самостійно, 

без участі учителя, школярам було надано інструкцію, в якій описано 

алгоритм їхньої діяльності:.  

1.За потреби ще раз послухати музичний твір (для групи, яка проходить 

цю станцію першою). 

2.Використавши формулу «Чую-бачу-відчуваю» надати емоційно-

образну, художньо-мовну характеристику. 

3. Створити за даною формулою інтелект-карту, таблицю, постер тощо 

(за бажанням).   
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4. Створити арт-модель (або арт-об’єкт) схожу за образністю на 

музичний твір «Гра хвиль» К. Дебюссі (використавши прийом аналогії). 

До інструкції додано примітку: для створення арт-моделі можливо 

скористатися будь-якими мистецькими засобами – візуалізація, ритмічно-

шумове відтворення, вокалізація, театралізація, медіатекст тощо.  

Варто зазначити, що процес моделювання (англ. – scientific modelling, 

simulation) передбачає дослідження явищ і процесів (в нашому випадку 

дослідження музичного твору) з метою заміни одного об’єкта іншим 

об’єктом зі схожими властивостями. Методи моделювання вважаються 

одним із способів опосередкованого пізнання, в процесі якого відбувається 

співставлення відомого з невідомим за аналогією. Аналогія підтверджує 

спільні ознаки в різних явищах, об’єктах, ситуаціях та є підставою до 

висунення гіпотез, прогнозування, що перевіряється шляхом експерименту. 

Створена модель пов’язує дослідника та об’єкт, функціонально замінюючи 

його, що уможливлює розширення інформації про нього.  

Метод конструювання образу використано в процесі роботи на станції 

«Індивідуальна робота» в онлайн-режимі. Зайшовши за посиланням, 

наданим в інструкції щодо роботи на даній станції, підлітки знаходять папку 

«Гра хвиль» на стіні інтерактивної дошки Padlet. За алгоритмом, вміщеним в 

інструкції школярам надається завдання: сконструювати метафору до 

музичного твору К. Дебюссі, завантаживши стікер з метафорою в папку. В 

процесі конструювання метафори школярі сприймають музику 2 частини 

«Гра хвиль» Симфонічної сюїти «Море» К. Дебюссі, відкривши відповідне 

посилання на запис, наданий учителем. Учні раніше уже виконували подібні 

завдання й інформаційно обізнані з даним прийомом, опанувавши його на 

практиці.  

Основна функція метафори (дав. грец. – μεταφορά «перенос; переносне 

значення») – вживання слова, що означає певний предмет (явище, дію, 

ознаку), для образної назви іншого об’єкта, дещо подібного на перший. Це 

своєрідне образне визначення через інший предмет, перенос властивостей, 
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порівняння, але не пряме, а замасковане. Однак функція метафори як 

художнього засобу, на відміну від простого порівняння, полягає в тому, щоб 

не лише посилити цю ознаку, але і створити  новий образ (Шрагіна, 2010). 

В процесі виконання даного завдання використано алгоритмічну 

процедуру конструювання образу – створення метафори (методика С. Гін): 

1. Що? (обрати об’єкт)     хвилі 

2. Що робить? (назвати дію об’єкта)    підіймаються 

3. На що схоже? (обрати інший об’єкт, що здійснює таку ж дію)    

настрій 

4. Де? (назвати місце, де зазвичай знаходиться перший об’єкт або де 

відбувається його дія)         море 

5. П. 4 + п. 3 = метафора (прикметник з пункту 4 + іменник з пункту 3) 

«морський настрій». 

Таким чином, за допомогою своєрідного «конструктора» утворюються 

неординарні, креативні вербальні характеристики образності музичного 

твору, наприклад до зазначеної вище музики 2 частини «Гра хвиль» 

Симфонічної сюїти «Море» К. Дебюссі: «морський настрій», «безмежний 

простір хвилюється», «водний рух» тощо. 

Сконструйовані метафори використовуються в подальшій в творчій 

самостійній діяльності (для створення висловлювань, складання оповідань, 

віршів, казок, візуалізацій тощо), що дозволяє школярам проявляти і 

розвивати індивідуальні здібності і таланти, забезпечує можливість 

вираження власного «Я», думок і почуттів . 

Конструювання образу як створення прототипу музичного образу може 

здійснюватись за допомогою засобів образотворчого, театрального, 

кіномистецтва, медіамистецтва та поєднання їх елементів.  

Створення нових вербальних конструкцій активізує у підлітків творчу 

уяву, сприяє удосконаленню якості показників мислення – широти, глибини, 

швидкості, гнучкості, що, зокрема, важливо для формування умінь 

образотворення і, загалом, для діяльності у будь-якій життєвій сфері. 
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Запропоновані школярам завдання активують здатність розглядати явища, 

ситуації, образи широкоформатно, наділяючи їх властивостями  й функціями 

інших предметів, продукувати креативні ідеї та творити нові образи у процесі 

розв’язання художньо-творчих та життєвих завдань.   

 Варто зазначити, що проєктування уроку у форматі змішаного 

навчання, зокрема із застосуванням ротаційної моделі сприяє інтенсифікації 

навчання, коли за одиницю часу (45 хвилин уроку) учні встигають 

зануритись у образність мистецьких творів, відчути їх «на смак», задіявши 

різні сенсорні канали відчуття, отримуючи досвід спілкування, взаємодії на 

різних рівнях, отримуючи зворотний зв’язок, удосконалюючи уміння 

образотворення. 

У змішаному навчанні на відміну від традиційного передбачено 

«самостійне вивчення учнями нової теми вдома на основі заздалегідь 

підготовлених і розміщених вчителем в мережі Інтернет матеріалів» 

(Садкіна, 2016, сс.112-117). Зокрема, зазначеним контентом для наповнення 

уроків музичного мистецтва можуть бути «відеоролики, презентації про 

творчість митця, демонстраційне звучання вокального чи інструментального 

твору, тексти з підручника, добірки зразків творів мистецтва, алгоритм 

виконання практичних завдань тощо» (Шатайло, 2016). Після самостійного 

опрацювання учнями означених матеріалів в зручних для них часових 

рамках, безпосередньо на уроці доцільним є «перехід від теорії у практичну 

площину через виконання різнорівневих завдань, в яких враховано тип 

сприйняття інформації учнями, їхній рівень підготовки та здібності» 

(Садкіна, 2016, сс.112-117). Тож, за таких умов «діалог між вчителем і учнем 

отримує якісно нове «звучання»: з’являється можливість використовувати 

навчальний час для групових занять та взаємодії школярів у практичній 

діяльності» (Там само). 

Застосування формату змішаного навчання є дієвим і у процесі 

проєктування уроку музичного мистецтва з використанням гейміфікації 

(англ. gamification - ігровізація, геймізація), що особливо доречно для учнів 
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молодшого підліткового віку. Саме використання ігрових практик  у 

навчальному контексті через заохочення, винагороди, змагальність сприяє 

залученню школярів до  вирішення творчих завдань, спрямованих на 

формування відповідних умінь образотворення. Наведемо опис 

гейміфікованого освітнього процесу  на уроці музичного мистецтва, 

детальний алгоритм здійснення якого міститься  додатку (Додаток Н). 

Отже, для проведення гейміфікованого уроку обрано підсумковий урок 

за темою: «Взаємодія музики з іншими видами мистецтва» Метою даного 

уроку визначено розвиток умінь образотворення учнів через:  

- актуалізацію основних ідей взаємодії музики та різних видів 

мистецтв; 

-  застосування геміфікованого освітнього процесу задля 

активізації розвитку умінь образотворення; 

- проєктування мистецького простору задля створення мистецьких 

продуктів . 

Означеним форматом уроку передбачено ретельну попередню 

підготовку педагога, яка здійснювалась шляхом формування навчального 

кейсу із застосуванням  змішування: 

- текстового контенту (матеріали підручника, мистецький 

тезаурус); 

- медіа-контенту (відеоролики за змістом теоретичного матеріалу); 

- навчально-методичних ресурсів до уроку (лист оцінювання 

ігрової діяльності учнів, зразок схеми  «Аналіз мистецького твору», перелік 

інтернет-джерел); 

- тестових завдань для закріплення теоретичного матеріалу;  

- таблиці результатів гри. 

Розбудова комунікації «учитель – учень – учні» на гейміфікованому 

уроці здійснювалась через змішування аудиторно-дистанційного 

інструментарію та інструментарію гейміфікації (чат, інернет-семінар, вправи, 

презентації тощо). 
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Перебіг геміфікованого навчання у змішаному форматі здійснювався у 

три етапи. Так, на першому, дистанційному етапі учні працювали 

індивідуально в онлайн-режимі.  Для даної роботи учителем запропоновано 

наступний алгоритм: 

- ознайомитись з текстовим контентом навчального кейсу, що 

міститься за посиланням на матеріали підручника «Музичне мистецтво. 5 

клас» (Масол, Аристова, 2013).  

- ознайомитись з медіа-контентом навчального кейсу (переглянути 

відеоролики за посиланням наданим учителем); 

- розглянути основні ідеї взаємодії музики з різними видами мистецтв; 

- підготуватись до гри-змагання; 

- дати відповіді на запитання, за відповідним  посиланням. 

Орієнтовний час навчання на означеному вище дистанційному етапі 

змішаного освітнього процесу становить 20-30 хвилин. Для проєктування 

освітнього процесу в умовах змішаного навчання важливо усвідомлювати 

характер діяльності учнів і педагога. Отже, діяльність учнів на 

дистанційному етапі полягає в тому, що вони:  

- вивчають наданий педагогом контент, аналізують його, ставлять 

питання; 

- ознайомлюються зі змістом навчальних матеріалів; 

- спілкуються у чаті з означеної теми; 

- визначаються з власними мистецькими пріоритетами; 

- контролюють власне навчання. 

Учителю в даному процесі варто виконувати наступні дії: 

- надавати консультації учням за потребою; 

- модерувати роботу; 

- сприяти взаємодії учнів; 

- здійснювати моніторинг прогресу учнів. 
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Другий етап геміфікованого навчання здійснювався в очному, 

аудиторному форматі в груповій роботі – протягом уроку тривалістю 45 

хвилин.  

Емоційне налаштування учнів на урок, присвячений взаємодії музики з 

різними видами мистецтва, відбувалося в ході виконання вправи-знайомства 

«Мій образ». Учням кожної з груп пропонувалося намалювати на стікерах 

кольоровими олівцями певний образ та підписати під малюнком своє ім’я 

(своєрідний аватар). Зображення могло бути як конкретним, так і 

абстрактним. Після розміщення стікера на фліпчарті, кожен учень називав 

своє ім’я та за бажанням розповідав про значення створеного ним образу. 

Діяльність учнів в процесі виконання даної вправи визначалася 

налаштуванням на «ситуацію успіху», в чому допомагали відповіді на 

наступні питання:  

- Які думки виникають, коли ви бачите спільний малюнок?  

- Назвіть образ, який характеризує вашу команду? 

- Як впливає даний образ на кожного з вас? 

Учитель в ході виконання даної вправи мотивував учнів, сприяв 

створенню комфортного середовища для прояву різноманітних умінь учнів, 

зокрема умінь образотворення, таких як: уміння генерувати ідеї, продукувати 

образність, співвідносити власне самовираження з контекстом загальних 

завдань. 

За успішне виконання даної вправи кожному учаснику групи 

нараховувався один бал.  

Наступний етап гейміфікованого уроку полягав у  проведенні гри-

змагання «Музика VS Мистецтво & Взаємодія», з виконанням таких кроків: 

1. Оголосити правила гри.  

2. Розподілити учасників на команди. 

3. Придумати назви команд. 

Тривалість проведення гри-змагання – 5 хвилин, в ході яких учні 

виконують наступні дії:  
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- ознайомлюються з правилами гри; 

 - розподіляються в команди; 

- обговорюють та оголошують назву команди. 

Учитель при цьому актуалізує доцільність застосування ігрового 

формату навчання, зазначає максимально можливу кількість балів. 

Розминка-змагання між командами була проведена із застосуванням 

вправи «Слухаю себе». Під час сприймання-інтерпретації музики кожна група 

передавала, рефлексуючи, закладену в музичному творі образність через  

вербальне, пантомімічне, візуальне втілення.  

У процесі виконання даної вправи, на яку відведено 7 хвилин, учні: 

- узагальнюють опрацьований матеріал; 

- співпрацюють; 

 - «дослухаються» до власних відчуттів, емоцій. 

Учителю було відведено роль – модерувати діяльність учнів, 

налаштовувати на чутливе, уважне сприймання музичного твору. 

Вагомим та найбільш тривалим етапом гейміфікованого уроку є 

проєктування мистецького простору у процесі виконання кожною 

учнівською групою-командою наступного завдання: спроектувати 

«Алгоритм розуміння творів мистецтва» за параметрами, що відповідають 

таксономії Б. Блума:  

- знаємо;  

- розуміємо;  

- використовуємо;  

- аналізуємо;  

- оцінюємо;  

-  створюємо. 

Результатом виконання даного завдання стала презентація групової 

роботи у довільній формі (наприклад візуалізація: створення інтелект-карти, 

інфограми, афіші; музично-ритмічна інтерпретація, вербалізація тощо), яка 

оцінювалась максимальною кількістю балів. Саме тому змагальний дух 
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відчувався найбільш потужно, що підвищувало мотивацію до задіяння 

учнями уміння інтерпретувати твори мистецтва. Проходження учнями даного 

етапу за умови здійснення фасилітованої підтримки учителя, сприяло 

усвідомленню необхідності поєднання алгоритмізації та образного 

представлення у створенні мистецького продукту, як кінцевого результату 

діяльності проєктування. 

В кінці уроку підводилися підсумки гри, оголошувались переможці,  

підраховані бали вносились учителем у «Таблицю результатів гри». 

Діяльність учителя полягала також у підтримці переможених, їх заохоченні, 

мотивації. Учні ж осмислювали результати, розмірковували, висловлювали 

судження, доводили власну думку, здійснюючи підсумкову командну 

рефлексію гри-змагання, результати якої теж оцінювалися визначеною 

кількістю балів та вносилися у таблицю. 

Після завершення гейміфікованого уроку починався третій 

дистанційний етап у відповідності до формату змішаного навчання, коли 

відводився час для усвідомлення результатів та рефлексії, перебіг якої 

відбувався онлайн у  групі або індивідуально кожним учнем. Проведення 

дистанційного етапу-рефлексії підпорядковувалось певним правилам, що 

базувалися на дотриманні етичних норм спілкування. Таким чином, 

здійснювалось обговорення у чаті гри-змагання – учні розмірковували, 

висловлювали судження, доводили власну думку, що давало можливість 

отримати додатково два бали за кожне  змістовне повідомлення.  

За бажанням учні могли створити мистецький продукт для його 

оцінки однокласниками на інтернет-семінарі за визначеними критеріями , 

що оцінюється відповідною кількістю балів. Така діяльність спонукає учнів 

до розвитку творчості, генерації нових ідей  у проєктуванні власної 

діяльності. 

Участь учнів в інтернет-семінарі щодо оцінювання створених 

мистецьких продуктів інших учнів з коментуванням їх за визначеними 

критеріями також передбачає отримання балів. Учитель таким чином має 
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можливість впливати на необхідні зміни у плануванні навчання і на 

підтримку результату учнів. Учні  в цей час аналізують, оцінюють та 

співставляють власні уміння образотворення з наявними можливостями. 

В якості рефлексії третього дистанційного етапу гейміфікованого 

освітнього процесу учням запропоновано створити сенкан-образ за темами: 

«Музика», «Види мистецтва» та розмістити його на стіні інтерактивної 

дошки Padlet, що спонукає їх до осмислення власної діяльності, важливості 

застосування умінь образотворення та до усвідомлення значення мистецьких 

понять. Учитель орієнтує учнів на можливу  взаємодію та взаємовплив 

засобів виразності музики і різних видів мистецтва, що відображається у 

творенні образів – образотворенні. 

Таким чином, застосування гейміфікації на уроках музичного 

мистецтва у процесі формування умінь образотворення, дозволяє 

враховувати вікові особливості молодших підлітків, задіюючи ігрові 

методики, які сприяють мотивації до навчання та формуванню відповідних 

умінь образотворення, зокрема продуктивно-образних, рефлексивних умінь 

та умінь самовираження.  

Після запровадження опрацьованої методики було проведено 

підсумковий етап експерименту, на якому  здійснено контрольний  зріз рівня 

сформованості умінь образотворення учнів експериментальної групи та 

порівняльний аналіз результатів підсумкового зрізу учнів контрольної групи.  

Здійснивши аналіз рівня сформованості умінь образотворення в учнів 

ЕГ, можемо констатувати, що більшість учнів, які на констатувальному етапі 

експерименту отримали низькі бали, а таких було 78,5%, після 

запровадження опрацьованої методики змінили свій рівень на середній, і на 

низькому залишилось близько  29,3%.  Високий рівень у підсумку отримало 

20% учнів, що на 15,52% більше ні було на констатувальний діагностиці. 

Зіставлення отриманих на початку і наприкінці експериментального 

дослідження результатів  ЕГ учнів за підсумками усіх критеріїв показує 
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помітні зміни у рівнях сформованості умінь образотворення. Отримані 

результати представлені у таблиці 3.8 

Таблиця 3.8 

Критерії  Низький Середній Високий 

ЕГ 

початок 

ЕГ 

підсумок 

ЕГ 

початок 

ЕГ 

підсумок 

ЕГ 

початок 

ЕГ 

підсумок 
к.уч. % к.уч % к.уч % к.уч % к.уч % к.уч % 

художньо-мисленнєвий 29 82,8 11 31,4 5 14,3 17 48,6 1 2,9 7 20 

емоційно-мотиваційний 26 74,2 11 31,4 6 17,1 17 48,6 3 8,6  7 20 

художньо-інтегративний 27 77,1 10 28,5 5 14,3 18 51,5 3 8,6 7 20 

творчо-діяльнісний 28 80% 10 28,5 5 14,3 18 51,5 2 5,7 7 20 

Узагальнені 

результати  

27 78,5 10 29,3 5 15 18 50,7 3 6,5 

 

7 20 

 

За допомогою математично-статистичних методів, було здійснено 

порівняння рівні сформованості умінь образотворення учнів ЕГ до початку 

експерименту і після його завершення за  коефіцієнтами всіх критеріїв.   

Результати представлено у таблиці 3.9 

Таблиця 3.9 

Загальні результати за всіма коефіцієнтами критеріїв рівня сформованості 

умінь образотворення молодших підлітків 

  Kf 

k1 

Kf k2 Kf k3 Kf k4  Kf 

ЕГ  (після констатувального 

експерименту) 
1,31 1,38 1,29 1,55 1,37 

ЕГ (після формувального 

експерименту) 
1,9 2,02 2,04 2,1 2,01 

 

 

Детальні розрахунки коефіцієнтів кожного критерію до і після 

запровадження опрацьованої методики  надано у додатку Б, таблиця 5. 

Додатково було здійснено порівняння результатів щодо рівнів 

сформованості умінь образотворення між учнями  ЕГ та КГ-2.   
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Результати діагностики підсумкових зрізів наводимо на рисунку 4. 

 

Рис. 4. Порівняльна гістограма рівня сформованості умінь 

образотворення молодших підлітків контрольної та експериментальної груп. 

 

Серед математично-статистичних методів було використано 

автоматичний розрахунок результатів за критерієм Фішера, яка показала 

позитивні  зміни у рівнях сформованості умінь образотворення учнів      

досліджуваних груп.  У процесі здійснення розрахунків було виведено 

гіпотезу:  

Н0 гіпотеза: кількість учнів в ЕГ, які відносяться до високого та 

середнього рівнів, не перебільшила кількості таких же учнів КГ-2, які на 

підсумковому зрізі також показали означені рівні.  

Н1 гіпотеза: кількість учнів в ЕГ, які показали високий і середній 

рівень на підсумковій діагностиці, перебільшує кількість таких же учнів у 

КГ-1. 

ЕГ група: високий рівень 7 (20%) + середній рівень 18(50,7%), загальна 

кількість 35 (100%); КГ-2 група: високий рівень 4 (11,4%) + середній рівень 5 
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(14,2%), загальна кількість 35 (100%). Отримані результати було обчислено 

за φ критерієм Фішера. Вісь значущості представлено на рисунку 5. 

 

 

Вісь значущості (за Фішером) 

 

 

Рис. 5. вісь значущості за критерієм Фіщера. 

Отже, отримане значення φ ємп = 3.974. Дане значення знаходиться в 

зоні значущості, таким чином гіпотеза Н0 – відхилена, що підтверджує 

позитивний результат дослідження. 

Наступний розрахунок достовірності отриманих даних обчислювався  

за t-критерієм Стьюдента. Детальні дані наводяться у додатку Б, таблиця. 6 

У ході розрахунків порівнювалося: вибірка 1 (В1) з вибіркою 2 (В2), їх 

сума, відхилення від середнього та квадрати відхилень. Вісь значущості 

представлено на рисунку 6. 

 

Вісь значущості (за Стьюдентом) 

 

 

Рисунок 6. Вісь значущості за t – критерієм Стьюдента. 

У процесі розрахунків ми  порівнювали: 1 (В1) з вибіркою 2 (В2), їх 

сума, відхилення від середнього та квадрати відхилень.  

Зона значущості Зона незначущості 

          1,37                                  

φ *0,05 φ *0,01 

   2,31    

! 

Зона 

значущості 

… 
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незначущості 

 
         1,99                                  

0,05 0,01 

   2,65    
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Суми: В1 – 48,17; В2 – 70,37; 

Середні: В1 – 1,38; В2 – 2,01; 

Відхилення від середнього: В1 – (- 0,13 ); В2 – (0,02); 

Квадрати відхилень: В1 – 6,1313; В2 – 9,2062. 

 Отримане емпіричне значення Результат: t емп = 5,7, знаходиться в зоні 

значущості.  

Таким чином, результати отримані на підсумковому етапі  

експерименту, засвідчують ефективність розробленої методики формування 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі представлено результати підготовчого, констатувального та 

формувального етапів експерименту з віковою категорією учнів 5 класів і 

доведено ефективність авторської методики формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва, що 

спиралася на розроблену та представлену в другому розділі організаційно-

методичну модель. На підсумковому етапі здійснено порівняльний аналіз 

отриманих результатів.   

Відповідно до компонентів умінь образотворення та їх функціональних 

особливостей визначено такі критерії: художньо-мисленнєвий, емоційно-

мотиваційний, художньо-інтегративний, творчо-діяльнісний. До художньо-

мисленнєвого критерію віднесено показники: міра прояву відповідності та 

оригінальності створюваних художніх образів музичному твору; ступінь 

здатності здійснювати аналіз-інтерпретацію художньої образності музичного 

твору. Показниками емоційно-мотиваційного критерію є: ступінь прояву 

власної ініціативи у втіленні художніх образів; здатність висловлювати 

персоналізоване ставлення до творів мистецтва. Показники художньо-

інтегративного критерію: ступінь здатності синтезувати художні образи; 

здатність продукувати художні образи відповідно до загальнолюдських 
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цінностей. Творчо-діяльнісний критерій виявлявся через показники: 

здатність створювати художні образи засобами різних видів мистецтва; міра 

креативності ініційованих творчих ідей у розв’язанні художньо-творчих 

завдань. 

Використання емпіричних методів спостереження, анкетування та 

співбесід з учнями обраних класів дозволило здійснити оцінювання прояву 

умінь образотворення відповідно до показників. Математично-статистичні 

дані отримано на основі розробленої 3-х бальної шкали оцінювання, згідно з 

якою встановлено три рівні: низький (репродуктивний, немотивований), 

середній (пошуковий евристичний) та високий (продуктивний, творчий). На 

початку експерименту проведено підготовчий етап з учнями контрольної 

групи (КГ-1). Доцільність запровадження даного етапу обґрунтована 

необхідністю виявлення особливостей художньо-образного мислення учнів 

означеної вікової категорії та їхньої естетичної реакції на змістове 

наповнення уроку музичного мистецтва, що дозволило розробити всі 

складові методики. З даною групою на першому році дослідно-

експериментальної роботи проведено констатувальну діагностику на початку 

навчального року та підсумковий зріз у кінці навчального року. Наступного 

року, з новими 5 класами, які стали експериментальною групою (ЕГ) та 

контрольною групою (КГ-2), знову було проведено констатувальну 

діагностику. Протягом року з ЕГ здійснювалося запровадження опрацьованої 

методики формування умінь образотворення на уроках музичного мистецтва, 

а наприкінці року проведено підсумковий зріз. З контрольною групою (КГ-2) 

також було проведено підсумковий зріз. 

Констатувальний експеримент мав на меті з’ясувати й порівняти 

наявний рівень сформованості вмінь образотворення учнів і визначити 

кількісний розподіл досліджуваних обох груп (ЕГ і КГ) за відповідними 

рівнями. Так, у ЕГ високий рівень виявлено в 6,5 % досліджуваних; середній 

рівень показали 15 %; низький рівень проявили 78,5 %. Математично-
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статистичні методи підрахунку та порівняння результатів ЕГ та КГ-2 виявили 

відносну однорідність рівня умінь образотворення учнів обох груп. 

На формувальному етапі експерименту здійснено перевірку 

ефективності запровадженої в чотири етапи методики. На пізнавально-

евристичному етапі, спрямованому на формування образно-операційних 

умінь, була задіяна група евристично-змістових методів, зокрема метод 

активізації асоціативних зв’язків, метод створення музичних колекцій, 

проблемний метод. На другому, емоційно-мотиваційному етапі, 

здійснювалося формування ціннісно-вибіркових умінь за допомогою групи 

ціннісно-персоналізованих методів і прийомів, таких як: мистецький 

сторітелінг, метод вербалізації/ візуалізації / рухової інтерпретації 

мистецьких образів, метод створення музичного трейлеру. Цілі й завдання 

третього – комунікативно-трансформаційного (перетворювального) етапу, 

полягали у формуванні інтерпретаційних, образно-синтезуючих умінь і 

комунікативних умінь за умови використання групи інтерпретаційно-

комунікаційних методів: мозковий штурм, метод фокальних об’єктів, 

синектики, фасилітована дискусія, міні-проєкт, кейс-метод. Четвертий етап – 

творчо-рефлексивний, у ході якого формувалися продуктивно-образні, 

рефлексивні уміння й уміння самовираження через задіяння групи 

продуктивно-образних методів: методи арт-моделювання, конструювання 

образу, моделювання сюжетної лінії саундтреку, образна імпровізація, 

гейміфікація. Розроблена методика формування умінь образотворення 

молодших підлітків реалізувалася через змістові лінії, що відповідають видам 

діяльності на уроках музичного мистецтва: інтерпретаційній, творчо-

діяльнісній та комунікативній.  

Перевірка результатів опрацьованої методики показала значне 

зростання рівнів сформованості умінь образотворення в ЕГ. Між тим, 

результати, отримані в КГ учнів, зазнали незначних змін порівняно з 

констатувальним експериментом та свідчать про недостатнє використання 

в процесі викладання музичного мистецтва форм і методів, що сприяють 
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проявам образотворення, зокрема спрямованим на розвиток емоційно-

почуттєвої сфери підлітків. Отже, застосування експериментальної 

методики сприяло удосконаленню процесу формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва, що 

відображено в результатах учнів ЕГ – 20 % виявили високий рівень; прояв 

середнього рівня зріс із 15 % до 51,4 %; відповідно більшість учнів, які на 

констатувальному етапі експерименту мали низький рівень, після 

формувального етапу показали середній рівень сформованості  умінь 

образотворення. Показники низького рівня зменшилися з 78,5 % до 29,3 %. 

Таким чином, у ЕК сукупний Kf за показниками всіх критеріїв після 

формувального етапу експерименту зріс від 1,37 до 2,01.  

Верифікація даних за критерієм Фішера та t-критерієм Стьюдента 

підтвердили достовірність отриманих результатів. По завершенню 

експерименту здійснено порівняльний аналіз даних КГ-1 і КГ-2, який 

засвідчив їх тотожність.  

Отже, проведена дослідно-експериментальна робота дозволила виявити 

позитивну динаміку формування умінь образотворення молодших підлітків на 

уроках музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти, що 

переконливо свідчить про ефективність запропонованого методичного 

комплексу.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та 

експериментально перевірене практичне вирішення проблеми формування 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва  

в закладах загальної середньої освіти. Отримані результати 

експериментального дослідження засвідчили реалізацію окреслених 

завдань, що є підставою для формулювання таких висновків: 

1. Розкрито феноменологію образотворення в психологічній і музично-

педагогічній проєкціях. Розгляд етимології поняття «образотворення» дав 

можливість з’ясувати, що його складають дві супідрядні категорії – «образ» і 

«творення». У психологічній проєкції «образ» є визначальною категорією, 

яка трактується як багатоступеневе опосередковане відображення дійсності. 

У музично-педагогічній проєкції «творення» тлумачиться як «процес і 

результат винайдення нового, того, чого раніше не було в мистецтві» 

(Г. Падалка). Саме тому коло споріднених категорій феномену 

образотворення надало можливість розкрити його функцію через контент-

аналіз понять: художній образ, творчість, творча діяльність, як ознаки 

процесуальності – діяльності, спрямованої на результат: розвинений 

емоційний інтелект та активізацію художньо-образного мислення на основі 

цілісного осмислення музичного твору, співвіднесення його із дійсністю та 

власним внутрішнім світом, «об’ємним» сприйняттям світу, як основи 

формування системи цінностей особистості. 

Обґрунтовано дефініцію «образотворення» як складного інтегрованого 

утворення, яке включає комплекс психічних процесів розвитку особистості 

(мисленнєвих, образно-операційних, емоційно-інтелектуальних) та творчо-

діяльнісних процесів (комунікативних, інсайт-орієнтованих, продуктивних), 

що у їх взаємозв’язку та взаємодії призводить до появи суб’єктивно нового 

освітнього продукту.  
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2. Визначено сутність умінь образотворення молодших підлітків, які 

розуміються як мисленнєво-евристична діяльність, що проявляється в 

здатності сприймати, оцінювати та інтерпретувати художньо-образний 

контекст творів мистецтва, знаходити відповідність між емоційним 

контентом музичного твору та відображеним у ньому явищем життя, 

синтезувати художні образи й оперувати ними в процесі мистецько-

персоналізованої діяльності, результатом якої є генерування ідей під час 

створення суб’єктивно нового інсайт-продукту, що відображає рівень 

ціннісних орієнтирів підлітка. 

Обґрунтовано структуру умінь образотворення молодших підлітків у 

вимірі шкільної музичної освіти, що містить такі компоненти: образно-

операційний (виділено як базовий, до якого входять уміння спиратися на 

мистецький тезаурус щодо вербалізації/візуалізації художніх образів; 

застосовувати асоціації, аналогії, метафори в процесі мистецько-

персоналізованої діяльності; емоційно-ціннісний, естетичний (уміння 

відчувати емоційний заряд та світоглядну спрямованість мистецького 

твору задля подальшого втілення в художньо-творчому продукті; 

коригувати власний емоційний стан у процесі образотворення; 

здійснювати само- та взаєморефлексію процесу образотворення; підбирати 

відповідні художні образи для створення емоційного відгуку на ціннісний 

зміст твору); образно-синтезуючий (уміння проводити паралелі між 

художніми образами різних видів мистецтва та дійсністю, синтезуючи нові 

образи; інтерпретувати образність творів мистецтва у процесі мистецько-

інтегрованої діяльності); продуктивно-діяльнісний (уміння генерувати ідеї, 

які є продуктом інсайт-образотворення; продукувати образність у 

навчальній діяльності, творчо самовиражатися; застосовувати образні 

порівняння, аналогії, асоціації, метафори в навчальній діяльності та 

повсякденному житті). 

3. Розроблено методику формування умінь образотворення 

молодших підлітків на уроках музичного мистецтва на основі психолого-
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педагогічного, аксіологічного, мистецько-персоналізованого, 

герменевтичного, синергетичного наукових підходів. Обрано художньо -

педагогічні принципи: особистісно орієнтованої спрямованості та 

врахування вікової сензитивності в процесі мистецько-перетворювальної 

діяльності; ціннісного ставлення й естетичного осягнення художньої 

образності музичного твору; поліхудожності в процесі сприймання, 

інтерпретації та оцінювання творів мистецтва; позитивної атмосфери 

освітнього середовища; освітньої рефлексії процесу усвідомлення способів 

і смислових особливостей музично-творчої діяльності та її результату; 

прояву взаємоузгодженості особистісного життєвого досвіду з ідейно-

смисловим задумом мистецького твору.  

Розроблено організаційно-методичну модель методики формування умінь 

образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва, що 

складається з теоретико-методологічного, методичного та результативного 

блоків. До методичного забезпечення включено педагогічні умови: активізація 

сенсорної сфери через асоціативні зв’язки, аналогії між життєвими явищами, 

предметами тощо та засобами музичної виразності, у межах якої 

застосовувалася група евристично-мотиваційних методів; урахування емоційно-

ціннісного досвіду учнів у процесі усвідомлення ними художньо-смислового 

контексту та образної інформації мистецького твору базувалася на ціннісно-

персоналізованих методах; фасилітована підтримка процесу художньої-

образної комунікації між педагогом, учнями та мистецьким твором дозволяла 

реалізувати групу інтерпретаційно-комунікаційних методів; накопичення 

художньо-образного фонду як результат сприйняття мистецьких творів і явищ 

дійсності реалізовувалася з опорою на групу продуктивно-образних методів. 

4. Визначено критерії, показники та рівні оцінювання сформованості 

умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва: 

художньо-мисленнєвий критерій (показники – міра прояву відповідності, 

оригінальності створюваних художніх образів музичному твору; ступінь 

здатності здійснювати аналіз-інтерпретацію художньої образності музичного 
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твору); емоційно-мотиваційний критерій (показники – ступінь прояву власної 

ініціативи у втіленні художніх образів; здатність висловлювати 

персоналізоване ставлення до творів мистецтва); художньо-інтегративний 

критерій (показники – ступінь здатності синтезувати художні образи; 

здатність продукувати художні образи відповідно до загальнолюдських 

цінностей); творчо-діяльнісний критерій (показники – здатність створювати 

художні образи засобами різних видів мистецтва; міра креативності 

ініційованих творчих ідей у розв’язанні художньо-творчих завдань).  

Запропоновано рівні сформованості умінь образотворення молодших 

підлітків: високий рівень (продуктивний, творчий), середній рівень 

(пошуковий евристичний), низький рівень (репродуктивний, немотивований). 

5. Експериментально перевірено ефективність розробленої методики 

формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного 

мистецтва, яка включала чотири етапи: підготовчий, констатувальний, 

формувальний та узагальнюючий. На етапі констатувального експерименту 

здійснено порівняння сформованості умінь образотворення підлітків у ЕГ та 

КГ-2 за відповідними рівнями, які показали відносну однорідність 

математично-статистичних даних в обох групах. 

На формувальному етапі запроваджено опрацьовану методику, яка 

проходила в чотири етапи: пізнавально-евристичний; емоційно-

мотиваційний; комунікативно-трансформаційний (перетворювальний); 

творчо-рефлексивний, до яких підібрано відповідне змістове наповнення та 

групи методів, що забезпечило формування відповідних умінь 

образотворення, згідно з їх функціональними особливостями та 

компонентною структурою. 

На узагальнюючому етапі відслідковано позитивні кількісні та якісні 

зрушення рівня показників умінь образотворення підлітків ЕГ. Порівняльний 

аналіз отриманих даних ЕГ і КГ-2 за результатами підсумкового зрізу виявив, 

що коефіцієнт прояву показників учнів експериментального класу істотно 
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зріс на відміну від означеного коефіцієнту учнів контрольного класу, який не 

зазнав значних змін.  

Екстраполяція теоретико-методологічних положень процесу 

формування умінь образотворення у практичну площину доводить їх 

правомірність. Отже, опрацьована організаційно-методична модель 

формування умінь образотворення школярів сприяла забезпеченню потреб 

шкільної музичної освіти у відповідній методиці. Таким чином, 

експериментальна методика дозволила активізувати мисленнєво-евристичну 

діяльність молодших підлітків, процес генерації ідей задля створення 

суб’єктивно нового продукту, що сприяло формуванню умінь 

образотворення як важливої складової життєвих компетентностей 

особистості.  

Виконана робота не вичерпує всіх аспектів піднятої проблеми. 

Перспективи подальших наукових розвідок доцільно спрямувати на 

адаптацію розробленої методики формування умінь образотворення на 

уроках музичного мистецтва для учнів інших вікових категорій та в інших 

галузях мистецької освіти.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Субтест Е.П.Торренса «Закінчи малюнок» 

 

 

 

Модифікована інструкція для виконання завдання на основі тесту 

Е.П. Торренса: 

- ви бачите незавершені малюнки; 

- придивіться уважно, щоб  побачити в них образ,  допрацювати його, 

додавши лінії, деталі, колір тощо; 

- придумайте назву до кожного малюнка; 

- подумайте, як можна об’єднати малюнки в одну цікаву історію; 

- запишіть ідеї, які у вас з’явилися; 

- оберіть засоби, які допоможуть вам повідомити свою історію; 

- працюйте так, як вам зручно; 

- створюйте із задоволенням! 
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Додаток Б 

Таблиця  1 

Розрахунки результатів за першим критерієм – Kf 1 після констатувального 

експерименту ЕГ 

показники  

1 критерію 

1 показник 2 показник   

Kf1 

 

рівень 

№ завдання 1 завд 2 завд. 1завд. 2 завд. 

5-В клас (ЕГ) 

1.  1 2 2 2 1,75 С 

2.  1 1 1 1 1 Н 

3.  1 1 1 2 1,25 Н 

4.  2 2 1 1  1,5 Н 

5.  1 2 2 2 1,75 С 

6.  2 3 2 3 2,5 В 

7.  1 1 1 1 1 Н 

8.  1 2 1 1 1,25 Н 

9.  2 2 2 2 2 С 

10.  1 2 1 1 1,25 Н 

11.  1 1 1 1 1 Н 

12.  2 1 2 1 1,5 Н 

13.  1 1 1 1 1 Н 

14.  2 1 2 1  1,5 Н 

15.  1 1 1 1 1 Н 

16.  2 1 2 1 1, 5 Н 

17.  1 1 1 1 1 Н 

18.  1 1 1 1 1 Н 

19.  1 1 2 2 1,5 Н 

20.  1 2 2 2 1,75 С 

21.  1 1 1 1 1 Н 

22.  1 1 2 1 1,25 Н 

23.  1 1 1 1 1 Н 

24.  1 1 2 1 1,25 Н 

25.  1 1 1 1 1  Н 

26.  1 2 1 1 1,25 Н 

27.  1 1 2 2 1,5 Н 

28.  1 1 1 1 1 Н 

29.  1 1 1 1 1 Н 

30.  1 2 2 1 1,5 Н 

31.  1 1 1 1 1 Н 

32.  2 2 2 1 1,75 С 

33.  1 2 1 2 1,5 Н 

34.  1 1 1 1 1 Н 

35.  1 1 1 1 1 Н 

 сред 1,22 1,34 1,4 1,28  1,3  

 

Таблиця 1.1  

Рівні сформованості художньо-проектних умінь ЕГ 

 за художньо-мисленнєвим критерієм 

Критерій Низький Середній Високий 

Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% 

Художньо-мисленнєвий 29 82,9 5 14,3 1 2,9 
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Таблиця Б 2  

Розрахунки результатів за другим критерієм – Kf-2 критерію після констатувального 

експерименту ЕГ 
показники  

2 критерію 

1 показник 2 показник   

Kf1 

 

рівень 

№ завдання 1 завд 2 завд. 1завд. 2 завд. 

5-В клас (ЕГ) 

1.  2 2 2 2 2 С 

2.  1 1 1 1 1 Н 

3.  1 1 2 1 1,25 Н 

4.  2 1 1 1 1,25 Н 

5.  2 2 2 2 2 С 

6.  2 3 2 3 2,5 В 

7.  1 1 1 2 1,25 Н 

8.  1 1 1 1 1 Н 

9.  2 3 2 3 2,5 В 

10.  1 2 2 1 1,5 Н 

11.  1 1 1 1 1 Н 

12.  2 1 2 1 1,75 С 

13.  1 1 2 1 1,25 Н 

14.  2 1 1 1 1,25 Н 

15.  1 1 1 1 1 Н 

16.  2 1 2 2 1,75 С 

17.  1 1 1 1 1 Н 

18.  1 1 1 1 1 Н 

19.  1 1 1 1 1 Н 

20.  2 3 3 3 2,75 В 

21.  1 1 1 1 1 Н 

22.  1 1 2 2 1,5 Н 

23.  1 1 1 1 1 Н 

24.  1 1 1 1 1 Н 

25.  2 1 1 1 1,25 Н 

26.  1 2 1 1 1,25 Н 

27.  1 1 1 1 1 Н 

28.  1 1 1 1 1 Н 

29.  1 1 1 1 1 Н 

30.  2 2 2 2 2 С 

31.  1 1 2 1 1,25 Н 

32.  2 2 2 1 1,75 С 

33.  1 1 1 2 1,25 Н 

34.  1 1 1 2 1,25 Н 

35.  1 1 1 1 1 Н 

 сред 1,34 2,34 2,4 1,4 1, 4  

 

Таблиця 2.1 
Рівні сформованості умінь образотворення ЕГ 

 За емоційно-мотиваційним критерієм 
 

Критерій  Низький Середній Високий  

Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% 

Емоційно-мотиваційний 26  74,2 6 17,1 3 8,6 
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Таблиця 3 
Розрахунки результатів ЕГ за третім критерієм – Kf 3 критерію після 

констатувального експерименту 
показники  

3 критерію 

1 показник 2 показник   

Kf3 

 

рівень 

№ завдання 1 завд 2 завд. 1завд. 2 завд. 

5-В клас (ЕГ) 

1.  3 2 3 2 2,5 В 

2.  1 2 1 1 1,25 Н 

3.  1 1 1 1 1 Н 

4.  1 1 1 1 1 Н 

5.  2 2 1 2 1,75 С 

6.  2 3 3 2 2,5 В 

7.  1 2 1 1 1,25 Н 

8.  1 1 1 1 1 Н 

9.  2 2 2 3 2,25 С 

10.  1 1 1 1 1 Н 

11.  1 1 1 1 1 Н 

12.  1 1 1 1 1 Н 

13.  1 1 1 1 1 Н 

14.  1 1 1 2 1,25 Н 

15.  1 1 1 1 1 Н 

16.  1 2 2 2 1,75 С 

17.  1 1 1 1 1 Н 

18.  1 1 1 1 1 Н 

19.  1 1 1 1 1 Н 

20.  2 3 3 3 2,75 В 

21.  1 1 1 1 1 Н 

22.  1 2 1 1 1,25 Н 

23.  1 2 1 1 1,25 Н 

24.  1 1 1 1 1 Н 

25.  1 1 1 2 1 Н 

26.  1 1 1 1 1 Н 

27.  1 1 1 1 1 Н 

28.  1 1 1 1 1 Н 

29.  1 1 1 1 1 Н 

30.  1 2 2 2 1,75 С 

31.  1 1 1 1 1 Н 

32.  2 2 1 2 1,75 С 

33.  1 1 1 1 1 Н 

34.  1 1 1 1 1 Н 

35.  1 1 1 1 1 Н 

 сред 1,1 1,45 1,22 1,37 1,3  

 

Таблиця 3.1 
Рівні сформованості   умінь образотворення ЕГ 

 за художньо-інтегративним критерієм 
 

Критерій  Низький Середній Високий 

Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% 

художньо-

інтегративний 

27 77,1 5 14,3 3 8,6 
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Таблиця 4 

Розрахунки результатів ЕГ за четвертим критерієм – Kf 4 критерію після 

констатувального експерименту. 
показники  

4 критерію 

1 показник 2 показник   

Kf4 

 

рівень 

№ завдання 1 завд 2 завд. 1завд. 2 завд. 

5-В клас (ЕГ) 

1.  2 2 2 2 2 С 

2.  1 2 2 2 1,75 С 

3.  1 1 1 1 1 Н 

4.  1 1 1 1 1 Н 

5.  2 1 2 1 1,5 Н 

6.   3 3 2 2 2,5 В 

7.  1 1 1 1  1 Н 

8.  2 2 2 2 2 С 

9.  3 2 3 3 2,75 В 

10.  1 1 1 1 1 Н 

11.  1 1 1 1 1 Н 

12.  1 1 1 1 1 Н 

13.  1 1 1 1 1 Н 

14.  1 1 1 1 1 Н 

15.  1 1  2 1 1,25 Н 

16.  2 2 2 2 2 С 

17.  1 2 1 1 1,25 Н 

18.  1 1 1 1 1 Н 

19.  1 2 2 2 1,75 С 

20.  3 2 3 2 2,5 В 

21.  1 1 2 1 1,25 Н 

22.  1 2 1 1 1,25 Н 

23.  1 2 2 2 1,75 С 

24.  1 2 1 1 1,25 Н 

25.  2 2 2 2 2 С 

26.  1 1 2 2 1,5 Н 

27.  2 1 1 1 1,25 Н 

28.  1 2 2 1 1,5 Н 

29.  1 1 2 1 1,25 Н 

30.  2 3 3 2 2,5 В 

31.  1 1 1 1 1 Н 

32.  2 2 3 3 2,5 В 

33.  1 1 1 1 1 Н 

34.  1 2 1 2 1,5 Н 

35.  1 1 2 2 1,5 Н 

 сред 1,37 1,54 1,65 1,48  1,5  

 

Таблиця 4.1 
Рівні сформованості   умінь образотворення ЕГ 

 за творчо-діяльнісним критерієм 
 

Критерій  Низький Середній Високий 

Кількість 

учнів  

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% 

Творчо-діяльнісний  28 80 5 14,3 2 5,7 
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Таблиця 5 

Порівняльні дані констатувального та підсумкового зрізів рівня 

сформованості умінь образотворення учнів ЕГ за всіма критеріями   

№ Kf  критеріїв ЕГ  
(після констатувального етапу) 

№ Kf  критеріїв ЕГ  
(після формувального етапу) 

Kf 1 Kf 2 Kf 3 Kf 4 ∑ Рівень Kf 1 Kf 2 Kf 3 Kf 4 ∑ Рівень 
1 1,75 2 1,5 2 1,81 С 1 2 3 2,75 3 2,68 В 

2 1 1 1,25 1,75 1,25 Н 2 2 2,5 2 2,5 2,25 С 

3 1,25 1,25 1,25 1 1,18 Н 3 1,25 1,5 1,25 1,5 1,37 Н 

4  1,5 1,25 1 1 1,18 Н 4 1,5 1,5 1,5 2 1,62 С 

5 1,75 2 1,75 1,5 1,75 С 5 2,75 3 2,75 3 2,87 В 

6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 В 6 3 2,75 2,75 3 2,87 В 

7 1 1,25 1,25 1 1,12 Н 7 1,25 1,25 1,5 1,5 1,37 Н 

8 1,25 1 1 2 1,31 Н 8 2 2,25 2 2 2,06 С 

9 2,5 2,5 2,25 2,75 2, 5 В 9 3 2,75 3 3 2,93 В 

10 1,25 1,5 1 1 1,18 Н 10 2,25 2 2 2,25 2,12 С 

11 1 1 1,25 1 1,06 Н 11 1,5 1,75 1,25 1,5 1,5 Н 

12 1,5 1,5 1 1 1,25 Н 12 1,75 2 2,25 2,25 2,06 С 

13 1 1,25 1 1 1,06 Н 13 1,25 1,25 1,25 1,75 1,37 Н 

14  1,5 1,25 1,25 1 1,25 Н 14 2 1,5 2 2,25 1,93 С 

15 1 1 1 1,25 1,06 Н 15 1 1,5 1,25 1,5 1,5  Н 

16 1, 5 1,75 1,75 2 1,75 С 16 2 2,25 2,25 2 2,12 С 

17 1 1,25 1 1,25 1,12 Н 17 1,75 2 2 2 1,81 С 

18 1 1 1,25 1 1,06 Н 18 1,5 1,75 2 2,25 1,5 Н 

19 1,25 1 1 1,75 1,25 Н 19 2,25 2 1,75 2 2 С 

20 1,75 2,75 2,75 2,75 2,5 В 20 3 3 3 3 3 В 

21 1 1 1 1,25 1,06 Н 21 1,5 1,75 1,75 1,5 1,62 Н 

22 1,25 1,5 1,25 1,25 1,31 Н 22 2,25 2 2,25 2 2,12 С 

23 1 1 1,25 1,75 1,25 Н 23 1,75 2,25 2 2 2 С 

24 1,25 1 1 1,25 1,12 Н 24 1,5 1,5 2 2,25 1,81 С 

25 1  1,25 1,25 2 1,37 Н 25 2 2 2,25 2,5 2,18 С 

26 1,25 1,25 1 1,5 1,25 Н 26 1,5 2 1 1 1,37 Н 

27 1,5 1 1 1,25 1,18 Н 27 1,5 1,5 2,25 2,25 1,87 С 

28 1 1 1 1,5 1,12 Н 28 1,5 1 1,5 1,25 1,31 Н 

29 1 1 1,25 1,25 1,12 Н 29 2,25 2 2 2 2,06 С 

30 1,5 2 1,75 2,5 1,9 С 30 3 2,75 3 3 2,93 В 

31 1 1,25 1 1 1,06 Н 31 1 1,5 1,75 1,25 1,37 Н 

32 1,75 1,75 1,5 2,5 1,87 С 32 2,75 3 3 2,75 2,87 В 

33 1,25 1,25 1 1 1,12 Н 33 1,75 2,25 2 1,75 1,93 С 

34 1 1,25 1 1,5 1,18 Н 34 2 1,75 2,25 2 2 С 

35 1 1 1 1,5 1,12 Н 35 1,75 2 2 2,25 2 С 

Kf 1,31/ 1,38/ 
 

1,29/ 

 
53,75
/35= 
1,53 

 

48,17
/35= 
1,376 

  67/35=
1,914 

70,75
/35= 
2,02 

71,5/
35= 
2,04 

74/35
=2,11 

70,37
/35= 

 

0 1.3 1,4 1,3 1,5 1,37   1,9 2,02 2,04 2,1 2,01   

 

 



219 
 

Автоматичний розрахунок t-критерія Стьюдента 

 

 
 Результат: t емп. = 5.7 

   

    

 

 

 

№ вибірки відхилення від середнього квадрати 
відхилень 

В1. В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 1.81  2.68  0.43  0.67  0.1849  0.4489  

2 1.25  2.25  -0.13  0.24  0.0169  0.0576  

3 1.18  1.37  -0.2  -0.64  0.04  0.4096  

4 1.18  1.62  -0.2  -0.39  0.04  0.1521  

5 1.75  2.87  0.37  0.86  0.1369  0.7396  

6 2.5  2.87  1.12  0.86  1.2544  0.7396  

7 1.12  1.37  -0.26  -0.64  0.0676  0.4096  

8 1.31  2.06  -0.07  0.05  0.0049  0.0025  

9 2.5  2.93  1.12  0.92  1.2544  0.8464  

10 1.18  2.12  -0.2  0.11  0.04  0.0121  

11 1.06  1.5  -0.32  -0.51  0.1024  0.2601  

12 1.25  2.06  -0.13  0.05  0.0169  0.0025  

13 1.06  1.37  -0.32  -0.64  0.1024  0.4096  

14 1.25  1.93  -0.13  -0.08  0.0169  0.0064  

15 1.06  1.5  -0.32  -0.51  0.1024  0.2601  

16 1.75  2.12  0.37  0.11  0.1369  0.0121  

17 1.12  1.81  -0.26  -0.2  0.0676  0.04  

18 1.06  1.5  -0.32  -0.51  0.1024  0.2601  

19 1.25  2  -0.13  
-

0.0099999999999998  
0.0169  0.0001  

20 2.5  3  1.12  0.99  1.2544  0.9801  

21 1.06  1.62  -0.32  -0.39  0.1024  0.1521  

22 1.31  2.12  -0.07  0.11  0.0049  0.0121  

23 1.25  2  -0.13  
-

0.0099999999999998  
0.0169  0.0001  

24 1.12  1.81  -0.26  -0.2  0.0676  0.04  

25 1.37  2.18  
-

0.0099999999999998  
0.17  0.0001  0.0289  

26 1.25  1.37  -0.13  -0.64  0.0169  0.4096  

27 1.18  1.87  -0.2  -0.14  0.04  0.0196  

28 1.12  1.31  -0.26  -0.7  0.0676  0.49  

29 1.12  2.06  -0.26  0.05  0.0676  0.0025  

30 1.9  2.93  0.52  0.92  0.2704  0.8464  

31 1.06  1.37  -0.32  -0.64  0.1024  0.4096  

32 1.87  2.87  0.49  0.86  0.2401  0.7396  

33 1.12  1.93  -0.26  -0.08  0.0676  0.0064  

34 1.18  2  -0.2  
-

0.0099999999999998  
0.04  0.0001  

35 1.12  2  -0.26  
-

0.0099999999999998  
0.0676  0.0001  

Суммы: 48.17 70.37 -0.13 0.02 6.1313 9.2062 

Середнє 1.37 2.01         

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

1.99 2.65 
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Додаток В 

Емоційно-естетичні характеристики музики 

(за О. Я. Ростовським) 

Сумна Спокійна Бадьора Героїчна 

журлива 

занепокоєна 

в'яла 
знесилена 

виснажена 

жалібна 
щімка 

песимістична 

засмучена 
пригнічена 

безвільна 

покірна 

стихла 
знебарвлена 

знеможена 

опечалена 

просвітлена 

розслаблена 

дрімотна 
повільна 

мирна 

добродушна 
світла 

незворушна 

сонлива 
доброзичлива 

байдужа 

звичайна 

злагоджена 
ідилічна 

люб'язна 

розважлива 

жвава 

бравурна 

соковита 
барвиста 

усміхнена 

сяюча 
завзята 

промениста 

моторна 
безжурна 

розважальна 

легкодумна 

вправна 
гучна 

безтурботна 

легковажна 

могутня 

заклична 

мужня 
нездоланна 

непокірна 

переможна 
горда 

войовнича 

сильна 
стійка 

смілива 

крицева 

відважна 
непохитна 

незламна 

богатирська 

Елегійна Лірична Енергійна Революційна 

меланхолійна 

милосердна 
тягуча 

нерішуча 

несмілива 

розгублена 
боязлива 

вкрадлива 

вразлива 
безвільна 

малодушна 

розчарована 

беззахисна 
прозора 

покірна 

лінива 
запобіглива 

улеслива 

чарівна 

протяжна 
зворушлива 

співуча 

задушевна 

мальовнича 
замріяна 

плинна 

інтимна 
сентиментальна 

Таємнича 

фантастична 

космічна 
ексцентрична 

дивна 

химерна 
інтригуюча 

магічна 

загадкова 

стрімка 

швидка 
буяюча 

пружна 

активна 

підкреслена 
дужа 

нетерпляча 

пронизлива 
серйозна 

молодцювата 

Вольова 

рішуча 
напориста 

настирлива 

незалежна 
розмашиста 

настійлива 

вперта 
вимоглива 

переконлива 

полум'яна 

оптимістична 
натхненна 

життєрадісна 

романтична 

волелюбна 
буремна 

сувора 

гнівна 
непохитна 

Важка  
різка 

немилосердна 
брутальна 

невідступна 

груба 
масивна 

громіздка 

неминуча 
неприємна 

 

Ніжна Жартівлива Ласкава Похмура 

приємна 
тиха 

м'яка 

легка 

чиста 
трепетна 

слабка 

млосна 
принадна 

невинна 

любовна ' 

гумористична 
грайлива 

примхлива 

незграбна 

вайлувата 
невправна 

недоладна 

насмішкувата 
іронічна 

потішна 

гротескна 

лагідна 
дружелюбна 

задоволена 

співчутлива 

шаноблива 
дитяча 

віддана 

вдячна 
пестлива 

безкорислива 

ввічлива 

тоскна 
холодна 

гнітюча 

темна 

тиха 
глуха 

приглушена 

густа 
відчужена 

злорадна 

невиразна 
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сором'язлива 
чутлива 

наївна 

закохана 

ваблива 
крихка 

Радісна 

святкова 
грайлива 

яскрава 

весела 
дзвінка 

сліпуча 

іскриста 

щаслива 
блискуча 

захоплена 

втішлива 
нарядна 

Велична 

священна 
тріумфальна 

пишна 

помпезна 

розкішна 
грандіозна 

ефектна 

широка 
масштабна 

безмежна 

монументальна 

величальна 
вітальна 

урочиста 

доскона 

кумедна 
легковажна 

Зосереджена 

стримана 

плавна 
проста 

урівноважена 

статечна 
поважна 

солідна 

абстрактна 
механічна 

обережна 

ґречна 

пристойна 
доладна 

невимушена 

невибаглива 
серйозна 

Драматична 

невмолима 
напружена 

патетична 

запекла 

шалена 
нестямна 

дика 

безжалісна 
віроломна 

демонічна 

зловісна 

громова 
загрозлива 

вбивча 

нищівна 

вдоволена 
привітна 

сердечна 

вколисуюча 

тепла 
  мила 

Пристрасна 

бурхлива 
запальна 

палка 

невгамовна 
невтримна 

переконлива 

насичена 

кипуча 
нетерпляча 

фанатична 

азартна 
захоплена 

буйна 

Схвильована 
збуджена 

бентежна 

збентежена 

кваплива 
метушлива 

тривожна 

насторожена 
здивована 

неспокійна 

знервована 

поривчаста 

сердита 
неприємна 

безбарвна 

буркотлива 

непривітна 
в'їдлива 

застережлива 

Трагічна 
скорботна 

безнадійна 

жалібна 
з відчаєм 

страшна 

безвихідна 

жахлива 
фатальна 

невтішна 

вмираюча 
згасаюча 

божевільна 

зловісна 
уражена 

заніміла 

Поетична 

мрійлива 
довірлива 

прониклива 

задумлива 
духовна 

скромна 

зворушлива 

благородна 

Зухвала Граціозна Грізна 

зарозуміла 

пихата 

бундючна 
безцеремонна 

нескромна 

нав'язлива 
набридлива 

глузлива 

вульгарна 

дратівлива 
задиркувата 

недбала 

обурлива 

глумлива  

розбещена 

самовпевнена 

манірна 

   лукава 

елегантна 

витончена 
невагома 

церемонна 

делікатна 
галантна 

вишукана 

капризна 

пластична 
тендітна 

ажурна 

примхлива  

вигадлива 
вередлива 

нещадна 

гнівна 

розлючена 
зла 

тверда 

міцна 
владна 

деспотична 

потужна 

жорстока 
варварська 

наступальна 

невпинна 
приголомшлива 

разюча 

вагома 
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 Виразні характеристики мелодії  Виразні характеристики ритму 

плавна енергійна  рівномірний нерівномірний 

протяжна стрімка  чіткий примхливий 

проста граціозна  виразний невиразний 

спокійна поривчаста  впевнений в'ялий 

стримана пристрасна  стриманий невпевнений 

зворушлива впевнена  пружний кострубатий 

приємна смілива  маршовий легкий 

співуча рішуча  настирливий лінивий 

легка вольова  невмолимий танцювальний 

чиста войовнича  твердий витончений 

прониклива невмолима  непокірний вкрадливий 

трепетна напружена  поривчастий  

задушевна бурхлива   

задумлива патетична   

лукава романтична   

загадкова полум'яна   

 

Виразні характеристики гармонії  Виразні характеристики динаміки 

радісна 

світла 

приємна 

м'яка 

прозора 

урівноважена 

стійка 

мальовнича 

дуже сумна 

понура 

неприємна 

різка 

насичена 

неврівноважена 

нестійка 

спустошена 

 тиха 

тиха, слабка 

помірно тиха 

затихаюча 

одноманітна 

невиразна 

згасаюча 

несмілива 

дуже голосна 

громова 

голосна, сильна 

голосна 

наростаюча 

контрастна 

виразна 

різка 

бучна   

 

Виразні характеристики темпу  Виразні характеристики тембру 

дуже повільний 
широкий 

спокійний 

повільний 

протяжний 
розслаблений 

грайливий помірний 

стриманий 
прискорений 

чіткий 

стійкий 
легкий 

танцювальний 

швидкий 

 

нерівномірний 
невпевнений 

нечіткий рівномірний 

сповільнений 

маршовий рухливий 
впевнений 

бурхливий 

збуджений 
навальний 

стрімкий 

бравурний 
жвавий 

натхненний 

 

 яскравий 

сліпучий 

святковий 

дзвінкий 

холодний 

м'який 

приємний 

благородний 

просвітлений 

світлий 

прозорий 

чистий 

теплий 

фантастичний 

космічний 
 

темний 

глухий 

похмурий 

приглушений 

соковитий 

різкий 

неприємний 

зловісний 

знебарвлений 

холодний 

насичений 

тривожний 

напружений 

безбарвний 
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Додаток Г  

Алгоритм послідовності виконання завдань на основі  

таксономії освітньої діяльності Б. Блума 

 

 

- «створюємо» – створити образне перевтілення музичного твору, 

виражене засобами різних видів мистецтв тощо; 

 

- «оцінюємо» – визначити, які загальнолюдські цінності закладено в 

даному творі;  

 

- «аналізуємо» – здійснити 

порівняння з твором іншого виду 

мистецтва (образотворчого, 

театрального, циркового, 

хореографічного, кіномистецтва 

тощо); 

 

- «використовуємо» – надати 

можливі варіанти, в яких життєвих 

ситуаціях даний музичний твір міг 

би звучати; 

 

- «розуміємо» – пояснити, як співвідносяться засоби музичної 

виразності з емоційністю музичного твору, використовуючи словник 

емоційних характеристик; 

 

- «знаємо» – визначити виразні характеристики засобів музичної 

виразності твору: особливості ритму, динаміки, тембрового забарвлення, рух 

мелодії; 

 

 

 



224 
 

Додаток Д 

Орієнтовна тематика для створення сторітелінгу на уроках музичного 

мистецтва 

1. Один день з життя музиканта- інструменталіста. 

2. Один день з життя музиканта-вокаліста. 

3. Сторітелінг з використанням музичної термінології. 

4. Я персонаж музичного твору «……..». 

5. Мрії музичного інструмента … 

6. Навіщо існує музика?  

7. «Одного разу музика і живопис…». 

8. Як взаємодіють між собою засоби музичної виразності? 

9. Яким кінофільмом може бути народна пісня «…….». 

10. На фестивалі зустрілися музичні твори: «….», «…» … 

11. Виступ танцю «Гопак» на відео-конференції народних танців. 

12. Зйомки прямого ефіру участі видів музичного мистецтва в кастингу до 

талант-шоу «       ».  

13. Лібрето мюзиклу «Як Зима потрапила в Музичну країну» 

14. Сторітелінг з використанням назв музичних творів (інструментальних, 

вокальних, народно-пісенних тощо). 

15. Руховий/візуальний сторітелінг музичного твору. 

16. Сторітелінг-емодзі.  

17. Сторітелінг-образ. 
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Додаток Е   

Алгоритму аналізу-інтерпретації творів мистецтва  

(за Н. Мінасян) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

згодна/-ний з тим, що… думаю, що… 

підкреслюю те, що… 

переконана/ -ний в тому, 

що… 
 звертаю увагу на те, 

що… 

 гадаю, що… 

 пропоную… 

впевнена/-ний в тому, 

що… 

Я 
 

 маю сказати про те, що… 
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Додаток Ж 

Хмари слів, створені в процесі сприймання-інтерпретації вокального 

твору «Аве Марія» Ф.Шуберта із застосуванням словника емоційно-

естетичних характеристик музики (за О. Я. Ростовським) 

                                                                                                

              

 

Створено з використанням інтернет-ресурсу:   https://wordart.com/ 
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Додаток И 

Кейс навчального контенту з теми «Вокальна музика»  
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Додаток К  

Образно-емоційні характеристики спільних та відмінних рис 

мистецьких творів   

Порівняльна таблиця 

 

 

 

Образно-емоційна 

характеристика 

музичного твору  

«…………………..» 

 

Спільні риси 

обох мистецьких творів 

Образно-емоційна 

характеристика 

літературного твору 

« …….…………. » 
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Додаток Л  

Картки «Загальнолюдські цінності» 

 

 

   

Джерело: Почуття і потреби. Картки для практики Ненасильницької Комунікації за 

методом Маршалла Розенберга. – к-сть: 100 шт. – 2018. Простір емоційного розвитку 

«Емпатія». 

 

 

 
 

Джерело: Почуття і потреби. Картки для практики Ненасильницької Комунікації за 

методом Маршалла Розенберга. – к-сть: 100 шт. – 2018. Простір емоційного розвитку 

«Емпатія». 
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Додаток М 

Схема моделі «Ротація за станціями»,  

як одного з підвидів ротаційної моделі змішаного навчання  

 

 

 
 

 

 

 
Джерело: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf  

Переклад: EdEra: http://blog.ed-era.com/modieli-zmishanogho-navchannia-osoblivosti-poradi-uspishni-

prikladi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf
http://blog.ed-era.com/modieli-zmishanogho-navchannia-osoblivosti-poradi-uspishni-prikladi/
http://blog.ed-era.com/modieli-zmishanogho-navchannia-osoblivosti-poradi-uspishni-prikladi/
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Додаток Н 

Алгоритм проведення гейміфікованого уроку 

 

Підсумковий урок за темою: Взаємодія музики з іншими видами 

мистецтва 

Мета: розвиток умінь образотворення учнів через:  

- актуалізацію основних ідей взаємодії музики та різних видів мистецтв; 

-  застосування геміфікованого освітнього процесу задля активізації 

розвитку умінь образотворення; 

- проєктування мистецького простору задля створення мистецьких 

продуктів . 

Попередня підготовка педагога. 

1. Формування навчального кейсу шляхом змішування: 

- текстового контенту (матеріали підручника, мистецький 

тезаурус); 

- медіа-контенту (відеоролики за змістом теоретичного матеріалу); 

- навчально-методичних ресурсів до уроку (лист оцінювання 

ігрової діяльності учнів, зразок схеми  «Аналіз мистецького 

твору», перелік інтернет-джерел); 

- тестових завдань для закріплення теоретичного матеріалу;  

- таблиці результатів гри (Додаток); 

2. Розбудова комунікації «учитель – учень – учні» через 

змішування аудиторно-дистанційного інструментарію та 

гейміфікацію (чат, інернет-семінар, вправи, презентації). 

Перебіг навчання у змішаному форматі 

Етапи 

змішан

ого 

освітнь

ого 

процесу 

Зміст завдань Час 

вико

нанн

я 

Кіль

кість 

балів 

Діяльність 

учнів 

Діяльність 

учителя 

І етап. 

Дистан

ційний. 

1.Ознайомитись з текстовим 

контентом навчального кейсу 

(посилання на матеріали підручника 

10 

хв. 

 

 Вивчають 

наданий 

педагогом 

Надає 

консультації 

за потребою. 
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Індивіду

альна 

самості

йна 

робота 

онлайн.  

Масол Л.М., Аристова Л.С. (2013). 

Музичне мистецтво: підруч. для 5 кл. 

для загальноосвіт. навч. закл. – Харків: 

Сиция, – 160 с. : іл.). 

2.Ознайомитись з медіа-контентом 

навчального кейсу: переглянути 

відеоролики за посиланням наданим 

учителем. 

3. Розглянути основні ідеї взаємодії 

музики з різними видами мистецтв 

4. Підготуватись до гри-змагання. 

5.Дати відповіді на тестові запитання, 

що розміщені за посиланням. 

 

 

 

 

 

 

10 

хв. 

 

 

 

 

5 хв. 

 

контент, 

аналізують 

його, ставлять 

питання. 

Ознайомлюють

ся зі змістом 

навчальних 

матеріалів.  

 

Спілкуються у 

чаті. 

Визначаються з 

власними 

мистецькими 

пріоритетами. 

Контролюють 

власне 

навчання. 

Модерує 

роботу. 

 

 

 

 

 

Здійснює 

взаємодію. 

 

 

 

Моніторить 

прогрес 

учнів. 

Разом годин:  орієнтовно 20-30 хв. 

ІІ етап.  

Очний, 

аудитор

ний. 

 

 

Офлайн, 

групова 

робота 

1.Емоційне налаштування.  

Вправа-знайомство «Мій образ»: 

намалювати на стікерах кольоровими 

олівцями певний образ та написати під 

малюнком своє ім’я (своєрідний 

аватар). Це може бути щось 

конкретне або абстрактне. Після 

розміщення стікера на фліпчарті, 

кожен учень називає своє ім’я та за 

бажанням розповідає про значення 

створеного образу. 

5 хв. 1 

бал 

Налаштовують

ся на 

«ситуацію 

успіху», 

відповідають 

на питання: 

Які думки 

виникають, ви 

бачите 

спільний 

малюнок?  

Назвіть образ, 

який 

характеризує 

вашу команду? 

Як впливає 

даний образ на 

кожного з вас?  

Мотивує 

учнів, 

створює 

комфортне 

середовище. 

2.Провести гру-змагання між 

командами «Музика VS Мистецтво 

& Взаємодія». 

2.1. Оголосити правила гри.  

2.2. Розподілити учасників на 

команди. 

2.3. Придумати назви команд. 

 

5 хв. 5 

балі

в 

Ознайомлюють

ся з правилами 

гри. 

Розподіляються 

в команди. 

Обговорюють 

та оголошують 

назву команди. 

Актуалізує 

доцільність 

застосування 

ігрового 

формату 

навчання.  

3.Розминка-змагання між 

командами.  
Вправа «Слухаю себе». Під час 

сприймання музики кожна група 

передає за допомогою рефлексії 

уявний стан у вигляді образу  

словесного, пантомімічного, 

7 хв. 

 

 

 

 

 

5 

балі

в 

 

 

 

 

Узагальнюють 

опрацьований 

матеріал, 

співпрацюють. 

«Дослухаються

» до власних 

відчуттів, 

Модерує 

діяльність 

учнів 
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візуального.  емоцій. 

4.Проєктування мистецького 

простору. 

4.1. Спроектувати «Алгоритм 

розуміння творів мистецтва» за 

параметрами, що відповідають 

таксономії Б. Блума: 1)знаємо; 2 

розуміємо; 3) використовуємо; 4) 

аналізуємо; 5) оцінюємо; 6) 

створюємо. 

4.2. Презентувати у довільній формі 

(наприклад візуалізувати: створити 

інтелект-карту, інфограму, афішу 

тощо) 

15 

хв. 

10 

балі

в 

Проєктують 

мистецький 

простір, 

важливою 

складовою 

якого є уміння 

інтерпретувати 

твори 

мистецтва. 

 

Змагаються у 

командах. 

Здійснює 

фасилітован

у підтримку. 

5. Підведення підсумків гри. 

Оголошення переможців. 

5 хв.  Осмислюють 

результати. 

Підраховує 

бали, 

підтримує, 

заохочує, 

мотивує. 

6. Здійснити підсумкову командну 

рефлексію гри-змагання 

7 хв. 5 

балі

в 

Здійснюють 

оцінювання 

команд 

Здійснює 

моніторинг, 

модерує. 

Разом годин: 45хв. 

ІІІ етап. 

Дистан

ційний. 

Усвідом

лення 

та 

рефлек

сія. 

 

 

Онлайн, 

групова 

/ 

індивіду

альна 

робота 

1. Здійснити обговорення у чаті гри-

змагання  

Оріє

нтов

но 

10 

хв. 

Дод

атко

во 2 

бали 

за 

кож

не 

пові

дом

ленн

я 

Розмірковують, 

висловлюють 

судження, 

доводять 

власну думку.  

Сприяє 

осмисленню 

інформації. 

2. За бажанням створити мистецький 

продукт для оцінки іншими учнями на 

інтернет-семінарі за визначеними 

критеріями  (вправа, інфограма, 

інтелект-карта, сторітелінг тощо).  

Оріє

нтов

но 

20 

хв. 

30 

балі

в 

Проєктують 

власну 

діяльність 

Спонукає до 

розвитку 

творчості, 

генерації 

нових ідей 

3.Взяти участь у інтернет-семінарі 

щодо оцінювання створених 

мистецьких продуктів інших учнів, 

коментуючи їх за визначеними 

критеріями 

У 

визн

ачен

ий 

терм

ін. 

20 

балі

в 

Аналізують, 

співставляють, 

оцінюють. 

Впливає на 

необхідні 

зміни у 

плануванні 

навчання і 

на 

підтримку 

результату 

4.Рефлексія. Створити сенкан-образ 

за темами: «Музика», «Види 

мистецтва», розмістити на стіні 

інтерактивної дошки Padlet. 

7 хв. 10 

балі

в 

Здійснюють 

рефлексію 

власної 

діяльності, 

Сприяє 

усвідомленн

ю учнями 

взаємодії 
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 усвідомлюють 

значення 

мистецьких 

понять. 

музики та 

різних видів 

мистецтва. 

Разом годин: орієнтовно 40 хв. 
Разом балів:  100 

 

Додаток. 

Таблиця результатів гри ІІ очного, аудиторного етапу.  

 

 

Назва випробування 

Назви команд 

 «…»  «…»  «…»  «…» 

1. Вправа-знайомство «Мій образ» 

(додатково 1 бал) 

    

2. Гра-змагання між командами «Музика VS 

Мистецтво & Взаємодія». (5б.) 

    

3.Розминка-змагання. Вправа «Слухаю себе». 

(5б.) 

    

4.Проєктування мистецького простору (10 

б.). 

    

6. Командна рефлексія (5б.)     

7.Бали за креативність (додатково 1 бал)     

Разом балів:     

Переможці:     
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