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ЗАСОБИ НАБУТТЯ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШИХ 
КЛАСІВ ЛІЦЕЇВ МИСТЕЦТВ

Постановка проблеми та її актуальність  Розбудова державності в Україні 
зумовила нові тенденції розвитку середньої шкільної освіти. Значний потенціал 
набуває спеціальна освіта обдарованих учнів у ліцеях мистецтв. Аналіз практики 
мистецької освіти у спеціальних класах, ліцеях, гімназіях дає підстави виявити 
суперечності, які склалися між потребою держави у творчих особистостях і 
недостатнім теоретичним та методичним обґрунтуванням процесу розвитку творчих 
здібностей учнів молодших класів ліцеїв мистецтв. Мета статті – висвітлення засобів 
набуття досвіду творчої діяльності учнів молодших класів ліцеїв мистецтв.  

Викладення основного матеріалу Теоретичне і методичне обґрунтування 
засобів набуття досвіду творчої діяльності учнів здійснено у працях В. Андреєва, 
Д. Богоявленської, Т. Громова, Г. Костюка, В. Моляко, К. Платонова. Певною мірою 
ця проблема висвітлюється  у працях  Н. Григорян, Г. Єскіної,  Г. Загадарчук,                                     
Н. Миропольської, В. Неволова, Н. Слюсаренко.  Про значущість набуття досвіду 
різноманітної художньо-творчої діяльності учнів неодноразово наголошували відомі 
фахівці у системі мистецької освіти. Зокрема, О. Ростовський наголошує головним 
призначенням мистецтва  практичне осягнення емоційно-ціннісної сутності життя 
[1,265]. Г.Альтшуллер висловлюється щодо необхідності: а)ознайомлення учнів із 
прийомами  розвитку творчої уяви, фантазії; в)вирішення художньо-творчих завдань, 
проведення дискусій, брейн-рингів, мозкових штурмів, колективного творчого 
пошуку. І. Волков визнає необхідність педагогічної підтримки, допомоги учням у 
процесі входження у світ багатовимірної творчої діяльності, яка має реалізацію у 
конкретних творчих продуктах[2].

Аналіз наукових досліджень з питань організації творчої діяльності молодших 
школярів дозволяє визнати, що зміст початкової освіти ліцеїв мистецтв має бути 
представленим тематичними групами завдань, спрямованих на пізнання, створення, 
перетворення, використання у новій якості  мистецьких об’єктів, ситуацій, явищ. 
При цьому кожна з виділених груп є однією із складових творчої діяльності учнів, що 
мають власну мету, зміст, передбачають використання певних методів. Отже, кожна з 
груп завдань є необхідною умовою для накопичення учнями початкових класів ліцеїв 
мистецтв  суб’єктивного  досвіду  творчої діяльності.

Перша група завдань має бути спрямована до накопичення в учнів початкових 
класів ліцеїв мистецтв творчого досвіду пізнання мистецтва («Пізнання»).  З цією 
метою ліцеїсти мають набути творчі здібності, що поступово переходять у творчі 
уміння вивчати об’єкти, ситуації, явища мистецтва на підставі: а)виділення певної 
ознаки (кольору, форми, розміру,  матеріалу, напрямку, часу, розташування, частини-
цілого); б)розгляду суперечностей, що передбачають мистецький розвиток; в)
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моделювання  явищ мистецтва з урахуванням їхніх особливостей, системних зв’язків, 
кількісних та якісних характеристик, закономірностей розвитку.

Друга група творчих завдань сприяє накопиченню учнями досвіду створення 
мистецьких об’єктів, ситуацій, явищ. Відбувається розвиток здібностей з поступовим 
переходом в уміння створювати оригінальні творчі продукти, що передбачає; а)
набуття учнями якісно нової ідеї суб’єкта творчої діяльності; б)орієнтування учнів 
молодших класів на ідеальний кінцевий результат; в)перевідкриття вже існуючих 
об’єктів та явищ мистецтва. 

Третя група творчих завдань забезпечує набуття творчого досвіду 
перетворення об’єктів, ситуацій, явищ мистецтва з метою розвитку умінь: а)
моделювати фантастичні або реальні зміни зовнішнього вигляду  предмету мистецтва 
(форми, кольору, матеріалу, розташування частин та явищ); б)моделювання змін 
внутрішньої будови артефакту; в)урахування у процесі змін властивостей системи, 
ресурсів, діалектичної природи ситуацій та явищ.

Четверта група творчих завдань передбачає використання об’єкта у новій 
якості з метою набуття творчих умінь: а) розглядати  мистецькі об’єкти, ситуації, 
явища з різних кутів зору; б)знаходження фантастичного використання реально 
існуючих систем; в)здійснення переносу функцій у різні галузі застосування; г)
набуття позитивного ефекту шляхом використання негативних якостей систем, 
універсалізації, системних ефектів.

Процес  набуття учнями ліцеїв мистецтв досвіду творчої діяльності має 
забезпечувати постійне діагностування рівня усвідомлення (рефлексії) його змісту. 
Зокрема, поточна рефлексія реалізується у процесі виконання учнями завдань 
у робочих зошитах, а тому передбачає самостійну фіксацію рівня досягнень 
(емоційний настрій, засвоєння артефактів та практичного творчого досвіду, 
динаміку особистісного зростання). Узагальнююча рефлексія передбачає періодичне 
виконання учнями тематичних контрольних робіт.

Висновки Отже, дієвим засобом набуття учнями молодших класів ліцеїв 
мистецтв  досвіду творчої діяльності  вважається тематична група завдань,  
спрямованих на пізнання, створення, перетворення, використання у новій якості  
мистецьких об’єктів, ситуацій, явищ. 
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