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Анотація. Проблема формування предметної (образотворчої) і міжпредметної компетентностей 
учнів 5-7 класів засобами образотворчого мистецтва присвячена пошуку ефективних освітніх 
практик плекання цілісної творчої особистості, яка прагне до постійного пошуку нових знань, 
оригінальних способів розв’язання життєвих і професійних проблем, цінує культурну спадщину 
і здатна творчо збагачувати її, змінюючи на краще своє життя й свою країну. 

У статті подано визначення поняття «предметна (образотворча) компетентність», уточнено 
поняття «міжпредметна компетентність», названі складові предметної (образотворчої) та 
міжпредметної компетентностей; теоретично обґрунтовано методику формування предметної 
(образотворчої) і міжпредметної компетентностей учнів 5-7 класів засобами образотворчого 
мистецтва; висвітлено навчально-методичне забезпечення означеної методики. 

Ключові слова: образотворче мистецтво; предметна (образотворча) компетентність; 
міжпредметна компетентність,; художньо-естетична компетентність; художня компетентність; 
методика формування компетентностей; форми організації навчання; методи навчання. 

УДК 37.01        LСC Subject Category: LC8-6691 

DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.17-6 

 
Вступ 

У сучасному світі змінюється ставлення до 
освіти як важливого чинника культурного і 
соціально-економічного розвитку суспільст-
ва, у якому найвищою цінністю є особистість, 
яка прагне до постійного пошуку нових 
знань, оригінальних способів розв’язання 
життєвих і професійних проблем, цінує куль-
турну спадщину і здатна творчо збагачувати 
її, прагне змінити на краще своє життя й свою 
країну. Стає очевидним, що назріла потреба у 
креативних, нестандартно мислячих випуск-
никах загальноосвітніх навчальних закладів, 
здатних до впровадження інновацій у всі 
сфери життя. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важли-
вими науковими чи практичними завданнями. 
Орієнтування освітньої політики держави на 
створення ефективного мистецького освіт-
нього процесу в загальноосвітніх навчальних 
закладах, актуалізує проблему формування 
компетентностей учнів основної школи, зок-
рема, предметної (образотворчої) і міжпред-

метної засобами образотворчого мистецтва. 
Адже саме образотворче мистецтво за твер-
дженням психологів (Д. Абрамян, І. Бех, 
А. Костюк, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, 
Н. Рождєственска, С. Рубінштейн, П. Якобсон) 
виявляється засобом ціннісно-смислового 
осягнення буття. Воно забезпечує цілісність 
та творчий розвиток особистості, ставить пе-
ред собою головну мету – особистісне зрос-
тання.  

Ми поділяємо думку Л. Масол, про те що для 
загальноосвітньої школи важливіші не вузь-
копредметні, а світоглядні параметри ви-
вчення навчальної дисципліни, її значення 
для загального культурного розвитку особи-
стості [9, с. 11]. Отже, не втрачає гостроти 
проблема поєднання навчального матеріалу 
образотворчого мистецтва з іншими шкіль-
ними предметами. Саме образотворче мисте-
цтво, завдяки своїм специфічним особливос-
тям та своєю універсальністю, володіє уніка-
льними можливостями збагачувати зміст 
шкільного освітнього процесу, надавати йому 
емоційної насиченості, впливати на актуалі-
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зацію пізнавального інтересу. Це підтвер-
джують і результати нашого дослідження, в 
ході якого було встановлено, що вплив емо-
цій змушує людину прожити знання, завдяки 
чому відбувається їх привласнення, форму-
ються цінності та здатності до художньої 
творчості, з подальшим успішним застосу-
ванням результатів мистецького освітнього 
процесу у життєдіяльності поза школою. От-
же, є досягненням такого результату як ком-
петентність. 

Компетентність як прагнення і здатність до 
постійного зростання – це саме той аспект 
новизни, який сьогодні осмислюється на рів-
ні теорії особистісно орієнтованого вихован-
ня, але, на жаль, надто повільно впроваджу-
ється у шкільну освітню практику з огляду на 
недостатню розробку відповідних методик 
[7, с. 19]. 

Аналіз досліджень і публікацій з даної пробле-
ми. Проблема розвитку компетентнісної мис-
тецької освіти знаходить своє відображення в 
офіційних документах, а саме: в Державному 
стандарті початкової загальної освіти, в Наці-
ональній стратегії розвитку освіти України на 
період до 2021 року, Концепції загальної мис-
тецької освіти, Концепції художньо-
естетичного виховання учнів у загальноосві-
тніх навчальних закладах і навчальній про-
грамі «Мистецтво». Реалізація основної мети, 
визначеної Державним стандартом нового 
покоління освітньої галузі «Мистецтво», пе-
редбачає формування в учнів системи клю-
чових, міжпредметних естетичних і предмет-
них мистецьких компетентностей як інтегра-
льної основи світогляду, здатність до худож-
ньо-творчої самореалізації та культурного 
самовираження [2]. 

Компетентності є тими індикаторами, які 
дають змогу визначити готовність учня до 
життя, подальшого розвитку та активної уча-
сті в суспільній діяльності [12]. 

Дослідники у царині компетентісного підходу 
виділяють такі його особливості: перенесен-
ня акцентів з освітнього процесу на його ре-
зультат (С. Адам); націленість на працевлаш-
тування у майбутньому (О. Заблодська); змі-
щення «акценту з накопичування норматив-
но визначених знань, умінь, навичок до фор-
мування й розвитку в учнів здатності прак-
тично діяти, застосовувати індивідуальні те-

хніки й досвід успішних дій у ситуаціях про-
фесійної діяльності та соціальної практики» 
(Л. Пращенко); учнецентрована зорієнтова-
ність освітнього процесу (С. Адам, 
В. Байденко, Н. Гришанова).  

В наукових працях вчені розв’язують наукові 
і практичні завдання, зокрема формування 
компетентностей школярів (Л. Канішевська, 
О. Кононко, О. Савченко [19], О. Сухомлинська, 
А. Хуторський [21]); емоційна компетентність 
учнів як покажчика цілісного розвитку осо-
бистості (О. Філатова); формування базових 
компетентностей учнів старшої школи в сис-
темі загальної інтегративної мистецької осві-
ти (Н. Миропольська); мистецька компетент-
ність (О. Олексюк); професійна компетент-
ність майбутніх учителів як система знань, 
умінь і навичок (А. Вербицький, С. Коновець, 
І. Котов, Н. Кузьміна); творча компетентність 
як складова професійної компетентність 
майбутнього вчителя образотворчого мисте-
цтва (О. Семенова); художньо-естетична ком-
петентність вчителя (І. Ревенко), формування 
образотворчої компетентності майбутніх 
учителів початкових класів (О. Плахотський 
[14]), фахової компетентності в галузі мисте-
цької освіти (О. Щолокова), компетентність 
педагогів (Н. Бібік [19], Е. Белкіна, І. Бех, 
Л. Ващенко, І. Єрмакова, Е. Зеєр, І. Зимня, 
Л. Масол, О. Овчарук, В. Орлова); класифікація 
компетентностей в мистецькій освіті 
(Л. Масол [8–9). 

Попри наявну значну кількість наукових 
праць, в яких висвітлені науково-методичні 
основи для розроблення компетентнісних 
моделей навчальної діяльності і належне ро-
зроблення ученими різних аспектів компете-
нтісного підходу, водночас відсутні цілеспря-
мовані системні дослідження, пов’язані з опи-
сом і поясненням процесів формування пре-
дметної і міжпредметної компетентностей 
учнів 5-7 класів засобами образотворчого ми-
стецтва.  

Актуальність предмета дослідження зумов-
лена суперечностями, що виникли між запи-
том українського суспільства на практично-
дієву та творчу особистість випускника шко-
ли; недостатньою розробленістю методично-
го інструментарію та невизначеністю у вибо-
рі методів, прийомів формування компетент-
ностей (предметної і міжпредметної) засоба-
ми образотворчого мистецтва. Зокрема, існує 
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проблема визначення сутності та структури 
предметної (образотворчої) та міжпредмет-
ної компетентностей. Необхідність вирішен-
ня цієї проблеми, а також пошук шляхів 
впровадження в освітню практику методики 
формування предметної (образотворчої) і 
міжпредметної компетентностей учнів 5-7 
класів засобами образотворчого зумовили 
проблему теоретичного осмислення таких 
явищ, як предметна (образотворча) компете-
нтність і міжпредметна компетентність учнів 
основної школи. 

Мета статті – розкрити сутність та струк-
туру предметної (образотворчої), міжпредме-
тної компетентності; висвітлити основні ас-
пекти методики формування предметної (об-
разотворчої) і міжпредметної компетентнос-
тей учнів 5-7 класів засобами образотворчого 
мистецтва. Для досягнення мети досліджен-
ня були поставлені такі взаємопов’язані за-
вдання дослідження: 

- з’ясувати сутність та структуру предметної 
(образотворчої) і міжпредметної компетент-
ностей; 

- визначити поняття «предметна (образотво-
рча) компетентність; 

- уточнити поняття «міжпредметна компете-
нтність»; 

- теоретично обґрунтувати методику форму-
вання предметної і міжпредметної компетен-
тностей учнів 5-7 класів засобами образотво-
рчого мистецтва. 

Об’єкт дослідження − процес навчання обра-
зотворчому мистецтву учнів 5-7 класів зага-
льноосвітніх навчальних закладів 

Предмет дослідження − методика формуван-
ня предметної (образотворчої) і міжпредмет-
ної компетентностей учнів 5-7 класів засоба-
ми образотворчого мистецтва. 

 

Результати дослідження 

Теоретичні засади формування предметної і 
міжпредметної компетентностей учнів 5-7 
класів засобами образотворчого мистецтва. 
Ми припускаємо, що визначення сутності 
предметна (образотворча) компетентність і 
міжпредметна компетентність стає можли-
вим завдяки аналізу базового поняття «ком-
петентність». 

Шляхом теоретичного аналізу контексту 
вживання поняття «компетентності» зарубі-
жними (Д. Макклелланд [28], Дж. Равен [16], 
А. Хуторськой [21]) і вітчизняними (Н. Бібік 
[7], Л. Масол [8], О. Овчарук [12], О. Савченко 
[19], О. Пометун [15]) науковцями з проблеми, 
ми приходимо до висновку, що внутрішню 
структуру компетентності можна подати у 
вигляді сукупності взаємопов’язаних між со-
бою компонентів, а саме: мотиваційного, ког-
нітивного, діяльнісного, ціннісно-
рефлексивного, емоційно-вольового. Тобто, 
компетентність побудована на комплексі 
взаємопов’язаних процедур комбінації моти-
вів, знань, умінь, досвіду, цінних ставлень, 
тощо, які відображають інтегровані резуль-
тати навчання з предметів та особистісні яко-
сті, ставлення. Отже, компетентність має осо-
бистісно-діяльнісний і міжпредметний хара-
ктер.  

В контексті нашого дослідження заслуговує 
уваги ґрунтовна класифікація компетентнос-
тей у галузі мистецької освіти, запропонована 
Л. Масол, в якій науковець виокремлює осно-
вні групи компетентностей: особистісні, соці-
альні, функціональні і метапредметні [9, 
с. 21−22]. Згідно цієї класифікації досліджува-
ні нами компетентності входять до складу 
функціональних компетентностей, пов’язані 
з образотворчою діяльністю: «1) предметні 
(музичні, образотворчі, театральні, хореог-
рафічні тощо); 2) міжпредметні, до яких вхо-
дять: галузеві (художньо-естетичні) та між-
галузеві (художньо-гуманітарні)» [9, с. 22]. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що по-
няття «компетентність» викликає широкі 
дискусії серед науковців, які трактують його 
по-різному. Для глибшого розуміння стану 
розробленості проблеми формування пред-
метної мистецької і міжпредметної компете-
нтностей учнів основної школи дослідимо 
державні документи, науково-практичні до-
робки відомих українських дослідників мис-
тецької освіти, аналіз яких дозволить 
з’ясувати сутність і зміст понять «предметної 
(образотворчої) компетентності», «міжпред-
метної компетентності» та виокремити їхні 
складові компоненти. 

У Державному стандарту базової і повної за-
гальної середньої освіти» [2, розд. 1) термін 
«предметна мистецька компетентність» ви-
значений як «здатність до розуміння та твор-
чого самовираження у сфері музичного, обра-
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зотворчого й інших видів мистецтва, що фо-
рмується під час сприймання творів таких 
видів мистецтва і їх практичного опанування 
[2]. Як бачимо, цей важливий держаний осві-
тянський документ до образотворчої компе-
тентності учня включає «здатність до розу-
міння творчого самовираження», виділяє 
практичну діяльність, що виражається у фо-
рмуванні під час «сприймання творів … та їх 
практичного опанування». 

Аналіз науково-методичної літератури засві-
дчил, щодо визначень поняття «образотвор-
ча компетентність» обмаль, так за тверджен-
ням П. Пайдукова, образотворча компетент-
ність художника-педагога сприяє розумінню 
знання закономірностей практичної реаліза-
ції візуальних художніх образів на площині 
(аркуш паперу, екран монітора тощо), у реа-
льному (інтер’єр класу, виставковий зал) й 
віртуальному ( просторі які застосовуються в 
різних видах образотворчої діяльності (ма-
люнок, живопис, композиція, комп’ютерна 
графіка, скульптура, кераміка і т. д.); умінню 
створювати власні естетично значущі проду-
кти за допомогою різних художніх матеріалів 
(пензлі, фарби, дерево, глина, папір, віртуа-
льний програмний інструментарій тощо з 
урахуванням вимог стилю, видів і жанрів об-
разотворчого мистецтва [13, с. 19]. Узагаль-
нюючи вище сказане, робимо висновок, що 
знання у галузі образотворчого мистецтва, їх 
практична реалізація у образотворчій діяль-
ності, уміння творити різними художніми ма-
теріалами на основі знань з мистецтвознавс-
тва є змістом образотворчої компетентності.  

О. Плахотський розуміє образотворчу компе-
тентність майбутнього вчителя початкових 
класів як новоутворення в структурі особис-
тості, що визначається особливостями його 
професійної діяльності. Найсуттєвішим пока-
зником сформованості образотворчої компе-
тентності є готовність до навчання, розвитку 
й виховання дітей, використовуючи засоби 
образотворчої діяльності [14, с. 153]. 

До професійної-педагогічної діяльності вчи-
телів образотворчого мистецтва С. Коновець 
вводить компетентності, які, очевидно, від-
носяться до предметної «такі важливі скла-
дові процесу навчання образотворчого мис-
тецтва, як: опанування кольору (ази кольоро-
знавчої компетентності); ознайомлення з фо-
рмою (обізнаність у галузі формотворення), 
опанування основ простору (компетентність 

відносно законів простору); опанування ос-
нов композиції (ознайомлення з особливос-
тями композиції); ознайомлення з мистець-
кою абеткою (поповнення мистецького теза-
руса); сприймання дійсності (включення до 
процесу сприймання явищ дійсності); сприй-
мання мистецтва (включення до сприймання 
мистецьких творів) [6]. 

Отже, визначень поняття «образотворча 
компетентність» стосуються компетентної 
професійності викладачів вищих навчальних 
закладів, учителів образотворчого мистецтва 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Далі дослідимо поняття «міжпредметна ком-
петентність» та уточнимо його зміст щодо 
навчального предмета «Образотворче мисте-
цтво». 

Міжпредметна компетентність − здатність 
учня застосовувати щодо міжпредметного 
кола проблем знання, уміння, навички, спо-
соби діяльності та ставлення, які належать до 
певного кола навчальних предметів і освітніх 
галузей [2].  

У понятті «естетичні міжпредметні компете-
нтності» Л. Масол вбачає складні особистісні 
утворення міждисциплінарного характеру, 
які формуються під час опанування різних 
видів мистецтва, а також передбачають здат-
ність учня орієнтуватися в естетичних пара-
метрах інших сфер життєдіяльності поза ми-
стецьким колом відповідно до сформованих 
естетичних ідеалів і цінностей, системи інте-
грованих художньо-естетичних знань і досві-
ду [9, с. 21]. 

З огляду на те, що художньо-естетичну ком-
петентність Л. Масол у своїй класифікації 
відносить до міжпредметних компетентнос-
тей функціональної групи компетентностей, 
тому наступним кроком, вважаємо за необ-
хідне з’ясувати суть поняття «художньо-
естетична компетентність». 

Художньо-естетичну компетентність 
Д. Лєонтьєв визначає як здатність читача, 
слухача, глядача вичерпувати з художнього 
тексту різні за глибиною й неповторністю 
змістовно-смислові пласти. Художньо-
естетична компетентність визначає якість 
естетичного переживання у сприйняття мис-
тецького твору [11].  

Л. Михайлова зазначає, що «… художньо-
естетична компетентність передбачає розви-
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неність художніх інтересів, смаків, потреб, 
ідеалів та естетичних ціннісних орієнтацій у 
галузі мистецтва, художньо-образного мис-
лення, опанування мовами різних видів мис-
тецтва, здатність бути слухачем, глядачем і 
творцем, вміння сприймати, інтерпретувати 
та оцінювати художні твори, висловлювати 
особисте ставлення до них, аргументуючи 
свої думки та оцінки, готовність використо-
вувати отриманий досвід у самостійній твор-
чій діяльності» [10, с. 3]. 

І. Ревенко художньо-естетичну компетент-
ність трактує, як обізнаність у галузі мистец-
тва, прагнення та здатність реалізувати на 
практиці свій художньо-естетичний потенці-
ал для одержання власного неповторного ре-
зультату творчої діяльності. Під художньо-
естетичним потенціалом науковець розуміє: 
певний обсяг культурно-історичних та худо-
жньо-естетичних знань; уміння та навички 
художньо-естетичного сприймання, аналізу й 
інтерпретації творів мистецтва відповідно до 
авторського задуму, розуміння єдності форми 
та змісту тощо [17, с. 143]. 

Представлені характеристики художньо-
естетичної компетентності Д. Лєонтєва 
Л. Михайлової І. Ревенко відображають зага-
льний рівень естетичного розвитку реципіє-
нта, його досвід спілкування з творами мис-
тецтва, а також ступінь творчості. У це зале-
жить від знань, здатності до сприйняття, во-
лодіння специфічними засобами виразності 
різних видів мистецтва, що дають змогу «пе-
рекласти» зміст мови мистецтва на мову 
людських емоцій і смислів. 

Диференціація поняття «художньо-естетична 
компетентність» на такі різновиди, як есте-
тична компетентність й художня компетент-
ність, дозволяє виявити загальний і специфі-
чний зміст предметної (образотворчої) і між-
предметної компетентностей. 

Державний стандарт у галузі «Мистецтво» 
під естетичною компетентністю розуміє зда-
тність учня до таких видів діяльності: худож-
нє сприймання, аналіз, інтерпретація та оці-
нювання художніх творів, художнє самови-
раження, формування власних думок, почут-
тів, у процесі використання знань і вмінь на 
практиці [2]. Такі види діяльності є загаль-
ними для різних видів мистецтва і визнача-
ють загальний зміст предметної мистецької 
компетентності. 

Ґрунтуючись на теоретичних і експеримен-
тальних працях сучасних психологів, 
Д. Леонтьєв обґрунтовує сутність художньої 
компетентності і виділяє три аспекти, що 
утворюють її системну єдність. Перший ас-
пект — когнітивна складність картини світу 
реципієнта, здатність до сприйняття багато-
вимірності та альтернативності мистецтва. 
Другий аспект — це володіння специфічними 
мовами різних видів і жанрів мистецтва, на-
бором кодів (Ю. Лотман), що дають змогу де-
шифрувати інформацію в художньому тексті 
й перевести зміст мови мистецтва на мову 
людських емоцій і смислів. Третій аспект ви-
пливає з діяльності природи художнього 
сприйняття і являє собою ступінь оволодіння 
системою вмінь і навичок, що визначають 
здатність особистості здійснювати адекватну 
текстові діяльність із розпредметнення [11].  

Обґрунтовуючи структуру художньої компе-
тентності, О. Семенова називає її складовими 
наступні компоненти: художня грамотність 
(це комплекс теоретичних знань, на основі 
яких можна набути практичні вміння та на-
вички з образотворчого мистецтва); художнє 
сприйняття (процес відображення людиною 
творів мистецтв, який є результатом актив-
ної духовної діяльності суб’єкта); художні 
вміння (використання раніше набутого дос-
віду, певних знань пов’язаних мистецтвом) 
[20]. 

Таким чином, ми приходимо до розуміння, 
того що специфічний зміст предметної (обра-
зотворчої) компетентності обумовлений спе-
цифікою навчального предмета «Образотво-
рче мистецтво», що полягає у володінні знан-
нями основ образотворчої грамоти та азів 
мистецтвознавства, досвіді художньо-творчої 
практичної діяльності (умінні створювати 
образи в різних художніх техніках, комуніка-
ція на основі та з приводу мистецьких творів, 
власна творчість). 

З’ясовано, предметна (образотворча) компе-
тентність належить до предметних мистець-
ких компетентностей. Це − багатовекторний 
показник результативності освітнього про-
цесу й самоосвіти в сфері образотворчого ми-
стецтва, який поєднує такі взаємопов’язані 
структурні елементи: знання, уміння, досвід 
практичної діяльності, оціночні судження та 
ціннісні ставлення, мотиви суб’єктів освіт-
нього процесу. 
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Отже, на підставі аналізу наукових підходів 
до розуміння феномену компетентності, сут-
ності понять «предметна мистецька компе-
тентність», «художньо-естетична компетент-
ність», «естетична компетентність», «худож-
ня компетентність» можемо визначити по-
няття «предметна (образотворча) компете-
нтність» – це набутий в процесі опанування 
образотворчого мистецтва учнями досвід зо-
бражальної діяльності, пов'язаний із здобут-
тям нових знань та вираженням ціннісних 
ставлень в царині образотворчого мистецт-
ва. Узагальнення низки наукових розвідок 
дає нам можливість виокремити складові 
компоненти предметної (образотворчої) 
компетентності, якими є такі компетентнос-
ті:  

- художньо-ціннісна − здатність учня виділити 
естетичні якості художніх творів, пережити й 
оцінити їх у формі суджень, естетичних по-
чуттів і естетичних вчинків через вираження 
ціннісних ставлень; 

- художньо-пізнавальна − уміння здобувати та 
усвідомлювати художньо-мистецьку інфор-
мацію з різних джерел різними способами та 
оперувати нею; 

- художньо-технологічна − здатність до прак-
тичної творчості різними художніми матеріа-
лами в різних техніках відповідно до специ-
фіки того чи іншого виду образотворчого ми-
стецтва з урахуванням властивостей матері-
алів, особливостей площинного чи об’ємного 
вирішення задуму; здатність сприймати, ана-
лізувати та інтерпретувати художні твори;  

- художньо-комунікативна − здатність учня 
обмінюватися інформацією за допомогою за-
собів образотворчого мистецтва; 

художньо-творча − спроможність учня гене-
рувати ідеї, фантазувати з метою самостійно-
го створення оригінальних художніх образів; 
здатність застосовувати набутий досвід зо-
бражальної діяльності у змінених ситуаціях. 

Концептуалізація поняття «міжпредметні 
компетентності» дозволяє зробити висновок, 
що міжпредметні компетентності формують-
ся на основі поєднання навчального матеріа-
лу двох і більше предметів. 

У своєму дослідження ми поділяємо точку зо-
ру Л. Масол, відповідно до якої «для загаль-
ноосвітньої школи важливіші не вузькопред-
метні, а світоглядні параметри вивчення на-

вчальної дисципліни, її значення для загаль-
ного культурного розвитку особистості» [9, 
с.11]. На відміну від монопредметного викла-
дання образотворчого мистецтва, застосу-
вання елементарних міжпредметних зв’язків, 
дає додаткові можливості розвитку світогля-
дних уявлень і розширення мистецьких 
знань учнів. Л. Масол констатує, що це відбу-
вається завдяки кількісному збільшенню та 
якісному збагаченню порівнянь і аналогій, 
стимулювання міжсенсорних асоціацій, роз-
ширення діапазону художньо-естетичних па-
ралелей і узагальнень [9, с.68]. 

Отже, міжпредметна компетентність – це 
здатність учня застосовувати на уроках об-
разотворчого мистецтва знання, уміння, спо-
соби діяльності та естетичні ставлення що-
до міжпредметного кола проблем. Складові 
міжпредметної компетентності – це внутріш-
ньогалузева і міжгалузева компетентності. 
Внутрішньогалузева компетентність форму-
ється на основі спільного навчального мис-
тецького матеріалу образотворчого мистецт-
ва і музичного мистецтва, міжгалузева ком-
петентність формується на основі міжпред-
метних зв’язків образотворчого мистецтва й 
історії, образотворчого мистецтва і літерату-
ри, образотворчого мистецтва і біології (при-
родознавства) тощо. 

Методика формування предметної і міжпре-
дметної компетентностей учнів основної 
школи засобами образотворчого мистецтва. 
Наступним етапом нашого дослідження є 
з’ясування понять «методика», «основні ас-
пекти методики», «метод», «організаційна 
навчальна форма», «форма навчання» для 
подальшого теоретичного обґрунтування 
методики формування образотворчих та мі-
жпредметних компетентностей учнів 5–7 
класів засобами образотворчого мистецтва.  

Методика як наука займається розробкою 
найбільш доцільних методів навчання та ви-
ховання, встановлює правила та закони на-
вчального процесу і за допомогою психолого-
педагогічних методів експериментальних до-
сліджень пропонує нові методики викладан-
ня [11, с. 5]. (Методика – це: 1. Сукупність вза-
ємопов’язаних способів та прийомів доціль-
ного проведення будь-якої роботи. 2. Вчення 
про методи викладання певної науки, пред-
мета [3, с. 522]). 
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Метод, за Ф. Беконом, є «усвідомленим спосо-
бом внутрішньої організації змісту пізнава-
льної і практичної діяльності, що забезпечує 
ефективне досягнення певного результату, 
виконання певної мети [1, с. 189]. За 
Б. Житником, форми навчання: індивідуаль-
на, парна, групова, колективна, фронтальна, 
зі змішаним складом [5]. До основної органі-
заційної форми навчання в сучасній школі 
М. Гадецький та Т. Хлєбнікова відносять урок 
[4]. 

Отже, методика виступає своєрідним «ін-
струментарієм» для педагога у його профе-
сійній діяльності, а методи слугують для 
створення конкретної методики. Таким чи-
ном, під основними аспектами методики фо-
рмування предметної (образотворчої) і міжп-
редметної компетентностей учнів 5–7 класів 
засобами образотворчого мистецтва ми ро-
зуміємо арсенал педагогічних впливів, засобів, 
форм та методів, тобто навчально-
методичне забезпечення викладання образо-
творчого мистецтва. Теоретичне обґрунту-
вання методики, котра б сприяла впрова-
дженню та реалізації компетентісного підхо-
ду в мистецькій освіті здійснювалося з метою 
визначення таких її складових (форм та ме-
тодів), які б забезпечили її успішність та ефе-
ктивність на уроках образотворчого мистец-
тва та в позаурочний час в загальноосвітніх 
навчальних закладах різного типу. 

Дослідницький пошук дав змогу представити 
власний варіант методики формування обра-
зотворчих та міжпредметних компетентнос-
тей учнів 5-7 класів засобами образотворчого 
мистецтва (далі – Методика).  

Засади компетентісного, особистісно орієн-
тованого, діяльнісного, диференційованого 
та креативного підходів становили методо-
логічну основу роботи над обґрунтуванням 
та розробкою Методики. Визначені межі при-
значення даної Методики дозволили виділи-
ти такі вихідні дані для її розробки: вид Ме-
тодики – педагогічна; масштаб Методики – 
локальна, яка має функціонувати у межах 
освітнього процесу загальноосвітнього на-
вчального закладу; мета Методики – забезпе-
чення процесу формування предметної (об-
разотворчої) і міжпредметної компетентнос-
тей учнів 5-7 класів засобами образотворчого 
мистецтва у загальноосвітніх навчальних за-
кладах різних типів; змістовні компоненти: 
когнітивний, розвивальний, виховний, есте-

тичний, творчий, комунікативний, іннова-
ційний. 

Розробка Методики здійснювалася відповід-
но до принципів: структурно-функціональної 
цілісності, за якими функції (мотиваційна, ро-
звивальна, навчальна, виховна) й структура 
вважалися взаємозумовленими, взаємозале-
жними та оптимальними, а обрані складові 
мали забезпечити ефективне функціонуван-
ня Методики цілісно, так і її елементів (педа-
гогічних методів, методичних прийомів).  

Практичне значення одержаних результатів 
дослідження полягає у розробці методичного 
забезпечення, а саме розроблено [22–27]: 

Для розуміння суті дослідження проілюстру-
ємо основні аспекти Методики на конкретних 
приладах форм, методів та прийомів форму-
вання структурних компонентів предметної 
(образотворчої) та міжпредметної компетен-
тностей учнів  

В ході дослідження було з’ясовано, що неста-
ндартні уроки образотворчого мистецтва ви-
кликають інтерес учнів до мистецького осві-
тнього процесу загалом, та формування озна-
чених компетентностей дослідження зокре-
ма. Наведемо приклади основних груп неста-
ндартних уроків образотворчого мистецтва 
та стисло розкриємо їхню суть. 

1. Уроки оглядового характеру − урок-
панорама, урок-вернісаж, урок-мозаїка. У ході 
уроків оглядового характеру розглядаються, 
аналізуються та інтерпретуються твори пев-
ного виду, жанру, техніки образотворчого 
мистецтва. 

2. Уроки подорожі − урок-екскурсія (віртуаль-
на екскурсія до світових архітектурних шеде-
врів), урок-прогулянка (парком, міськими ву-
лицями, картинною галереєю), урок-екскурс, 
урок-пізнавальні мандри. Уроки подорожі 
(екскурсії, мандрівки) в умовах класного 
приміщення можна проводити як віртуальні 
мандрівки на основі Інтернет-ресурсів. Вони 
дозволяють учням потрапити у світовий ми-
стецький простір, у якому твори образотвор-
чого мистецтва, емоційно впливаючи на 
школярів, є засобами пізнання, творчого пе-
ретворення дійсності й ціннісного осмислен-
ня.  

3. Уроки практичного спрямування − урок-
майстерня (народної творчості), урок-ділова 
гра («Студія дизайну»). В ході таких уроків 
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учні здобувають досвід художньо-творчої ді-
яльності. Під час уроку-діалогу (полілог), 
уроку-почуттів на основі сприймання та пе-
редачі візуальної інформації у школярів фор-
муються комунікативні уміння. Уроки прак-
тичного спрямування створюють умови для 
повноцінного прояву і розвитку образотвор-
чих умінь учнів, обміну художньо-естетичним 
досвідом через форму міжособистісної взає-
модії в атмосфері відкритості, доброзичливо-
сті, співтворчості у спілкуванні на рівні «пе-
дагог-митець – учень – учні». 

4. Уроки змагання − урок-вікторина, урок-
турнір, урок-стріла, урок-марафон, урок-
конкурс. Створюють умови для сходження 
кожного учня до нового знання і нового тво-
рчого досвіду шляхом гри. Уроки змагання 
передбачають порівняння досягнень учнів з 
образотворчого мистецтва. 

У змістовному наповнюванні Методики вве-
дено як традиційні (словесні: розповідь, бесі-
да; практичні: демонстрація поетапності ви-
конання роботи, спостереження, аналіз, порі-
вняння, інтерпретація художніх творів, само-
стійна художньо-творча діяльність тощо), не-
традиційні, новітні й мало використовувані 
методи та методичні прийоми (особистісно 
орієнтовані, ігрові, емоційно-регулюючі, тво-
рчо-стимулюючі, проблемні, електронно-
інформативні, перцептивно-аксіологічні у ве-
рбальних та невербальних варіантах). 

Побудова композиції переважної більшості 
уроків образотворчого мистецтва з метою 
формування предметної і міжпредметної 
компетентностей учнів, як засвідчили ре-
зультати дослідження, має включати такі 
етапи: 

- повідомлення теми та оголошення цілей 
уроку з доповненням демонстрацією відпові-
дного мистецького матеріалу (відеоряд з до-
біркою художніх фотографій (ілюстрацій чи 
репродукцій картин), слухання уривків з му-
зичних (літературних) творів, перегляд відео 
тощо). Мистецький матеріал викликає в учнів 
позитивні емоції, вводить їх в урок, створює 
атмосферу. Оголошуючи цілі уроку, учитель 
має акцентувати увагу учнів на цінності ком-
петентностей які набудуть учні і як їх можна 
буде застосовувати у подальшій життєдіяль-
ності (формування художньо-цінної компе-
тентностей); 

- мотивування учнів на основі представлення 
художнього твору як загадки, таємниці, своє-
рідного шифру, що портретує розгадки, роз-
шифрування. Це має зацікавити школярів но-
визною інформації, викликати у них позити-
вний емоційний відгук, допомогти утримува-
ти увагу учнів і краще запам’ятовувати новий 
навчальний матеріал; 

- проведення в ігровій формі актуалізації 
опорних знань, задасть темп уроку, допоможе 
пригадати учням матеріал попередніх уроків 
та активізує їхній життєвий досвід, налаштує 
школярів на активну діяльність; 

- засвоєння навчальної інформації на основі 
міжпредметних зв’язків сприятиме оптиміза-
ції формування цілісного уявлення учнів що-
до опанування інформаційно-пізнавального 
матеріалу уроку. Проведення бесіди про спі-
льний художній образ у різних видах мистец-
тва з порівнянням засобів виразності, забез-
печить емоційне реагування молодших підлі-
тків щодо образності творів різних видів ми-
стецтв (формування міжпредметної внутрі-
шньогалузевої та предметної художньо-
комунікативної компетентностей). Допов-
нення змісту уроків образотворчого мистец-
тва цікавою пізнавальною інформацією з ін-
ших навчальних предметів (формування мі-
жпредметної міжгалузевої компетентності) 
здійснить взаємозв’язок навчального матері-
алу образотворчого мистецтва і немистець-
ких предметів, налаштовуватиме на емоційне 
проживання учнями інформаційно-
пізнавального матеріалу. Допоможе усвідо-
мити школярам зв’язки образотворчого мис-
тецтва з середовищем життєдіяльності лю-
дини. Сприятиме формуванню ціннісного 
ставлення молодших підлітків до світу через 
ціннісне ставлення до мистецтва; 

- практична зображальна діяльність включає 
підетапи: 

1) виконання тренувальних вправ забезпе-
чить набуття учнями художніх технічних на-
виків та практичних умінь образотворчої ді-
яльності (формування предметної художньо-
технологічної компетентності); 

2) демонстрація вчителем декількох прийо-
мів поетапності виконання практичного за-
вдання у різних художніх техніках (манерах 
зображення) сприятиме реалізації комплекс-
ного підходу – від естетичного знання до 
практики та від практики до пізнання досвіду 
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образотворення (формування предметної ху-
дожньо-пізнавальної та предметної худож-
ньо-технологічної компетентності); 

3) самостійна творчу роботу учнів – спосіб 
пошуку самовираження в процесі цікавої дія-
льності, результатом якого є комплекс якос-
тей суб’єктів освітнього процесу (формуван-
ня предметної художньо-творчої, предметної 
художньо-технологічної компетентності); 

- обговорення та аналіз учнівських робіт з ак-
центуванням уваги на творчих успіхах учнів, 
впливає на пробудження в них потреби в 
творчій самореалізації та естетичному самов-
досконаленні. Виконана робота учнем – це 
показник сформованості предметної (образо-
творчої) компетентності. Вона візуально ви-
ражає ставлення суб’єкта навчання до обра-
зотворчого мистецтва, демонструє результа-
ти пізнавальної та художньо-творчої діяль-
ності (формування предметної художньо-
комунікативної, предметної художньо-
ціннісної компетентностей). 

Учитель, формуючи художньо-ціннісний та 
художньо-пізнавальний складові компоненти 
предметної образотворчої компетентності 
учнів, має створити такі педагогічні умови, 
щоб учні не просто подивилися на роботу ху-
дожника, а зрозуміли її ідейний зміст, внут-
рішньо збагатилися, виявили своє ставлення 
до твору, усвідомити цінність набутого досві-
ду в житті. Намагалися, по мірі своїх можли-
востей, інтерпретувати (відтворювати у вла-
сній творчості техніку чи манеру виконання, 
композиційні чи колористичні вирішення ху-
дожника) та набували художньо-
технологічної компетентності. Усвідомили 
цінність набутого досвіду та використовува-
ли його під час навчання іншим шкільним 
предметам (замальовуючи географічні карти, 
створюючи рисунки тварин, рослин чи ілюс-
трації до літературних творів тощо) та у по-
заурочній діяльності (участь у конкурсах ди-
тячого малюнка, мистецьких фестивалях, ак-
ціях тощо), а також у подальшому житті поза 
школою.  

Основними видами практичної діяльності 
Методики є ті, що спонукають учнів до роз-
думів, надають можливість виявити ініціати-
ву й самостійність, потребують винахідливо-
сті, творчого підходу − це сприймання, твор-
чий аналіз, інтерпретація творів мистецтва, 

художньо-творча діяльність на основі засто-
сування стандартних та нестандартних ху-
дожніх технік та різних матеріалів, Інтернет-
ресурсів. Провідна роль в образотворчому 
мистецькому освітньому процесі формування 
предметної (образотворчої) і міжпредметної 
компетентностей молодших підлітків нада-
ється духовному піднесенню, творчому діян-
ню, радості від творчих успіхів, захопленню 
процесом образотворення, усвідомлення цін-
ності мистецтва та практичної значущості 
набутого зображально-виражального досвіду. 

Перелік методів Методики є досить широким, 
наприклад, творчого аналізу живописного 
твору: «Розмова з портретом», «Розповідь 
картини», «Зустріч із знайомою картиною»; 
інтерактивні методи: «Інтелектуальна роз-
минка», «Ґронування», «Карусель», лото «Ка-
ртинна галерея»; методи інтеграції – міжви 
дові мистецькі порівняння, зіставлення, па-
ралелі, аналогії, асоціації; театрально-ігрові 
методи: «Сценічні етюди», «Пластична імпро-
візація», «Діалог з образом»; ігрові методи − 
дидактичні та рольові ігри: «Art-естафета», 
«Туристична агенція», «Студія дизайну», мо-
делювання життєвих ситуацій «Кращий екс-
курсовод», «Я – мистецтвознавець», «Я висві-
тлюю мистецькі події в ЗМІ», ігри-подорожі у 
давнину; віртуальні екскурсії провідними сві-
товими музеями, галереями; дискусія в гру-
пах тощо. Сукупне використання означених 
організаційних форм та методів навчання, 
сприяє формуванню предметних (образотво-
рчих) та міжпредметних компетентностей, 
виробленню цінностей, створенню атмосфе-
ри співпраці, взаємодії, розвитку лідерських 
якостей, що робить перебіг освітнього проце-
су образотворчого мистецтва оптимальним, 
результат – формування компетентностей, 
якісним.  

Наводимо приклад творчого аналізу живопи-
сного твору «Розмова з портретом». 

Перший етап − формування предметної ху-
дожньо-комунікативної компетентності в 
процесі спостереження та аналізу художнього 
твору. Форма проведення: робота в малих 
групах по чотири особи. Кожній групі учнів 
учитель пропонує розглянути певний живо-
писний портрет та виконати наступне за-
вдання: поспілкуватися з кольорами та відті-
нками фарб, якими намальований портрет, 
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потім по черзі розповісти, що повідомили їм 
барви тла, одягу, волосся, обличчя, рук про 
характер, життя, звички людини зображеної 
на портреті. 

Другий етап – формування предметної худо-
жньо-ціннісної компетентності. Форма про-
ведення – фронтальна. Орієнтовні питання 
для фронтальної бесіди: 

- Чому в наш час (технічного розвитку та ви-
сокоякісного цифрового фото) цінується жи-
вописний портрет? 

- Що в роботі портретиста є головним? 

- Якби вам захотілося мати власний портрет, 
якого художника ви б обрали (якого направ-
лення, якої техніки виконання)? 

- Які кольори кольору фона і одягу ви б замо-
вили художнику? 

Третій етап – продовження формування пре-
дметної художньо-ціннісної компетентності. 
Далі вчитель пропонує учням виконати не-
традиційне завдання, пошук відповідей на 
цікаве запитання: Що таке може показати 
портрет «про що не розкажуть нам ні листи, 
ні щоденники, ні роман, ні лірика, і навіть не 
виразить музика» (М. Алпатов)? 

Четвертий етап – формування міжпредметної 
внутрішньогалузевої компетентності. Учні 
разом з учителем на прикладі творів порів-
нюють засоби якими живописець Ежен Дела-
круа (Портрет Нікколо Паганіні), письменник 
(поет) Генріх Гейне (уривок про маестро Па-
ганіні з поезії «Флорентійські ночі»), компо-
зитор М. Мусоргський («Карнавал» портрет 
Нікколо Паганіні) створили образи маестро 
та роблять висновки, щодо цінності живопи-
сних портретів та їх значенні в культурному 
надбанні людства. 

Аналіз живописних творів різних жанрів «Ро-
зповідь картини» проводиться таким чином.  

Перший етап формування предметної худож-
ньо-технологічної та художньо-пізнавальної 
компетентностей – спостереження та аналіз 
твору. Форма проведення: робота в малих 
групах по чотири особи. Учні кожної групи 
отримують репродукцію певного жанру (пей-
заж, портрет, натюрморт, анімалістичний, іс-
торичний або соціально-побутовий). Школярі 
уважно роздивляються репродукції та за сю-
жетом творів, манерою живописного письма 

з’ясовують особливості творчості художника 
за наступними питаннями: 

- Яким кольорам і відтінкам художник надає 
перевагу? 

- Які художні засоби використав митець? 

- Як він ставився до людей і природи? 

- Про що він захотів розповість людям?  

- Що для художника було найголовнішим в 
житті? 

Другий етап − формування предметної худо-
жньо-пізнавальної компетентності. Учитель 
розповідає учням про цікаві факти з життя та 
творчості художника.  

Третій етап − формування предметної худож-
ньо-ціннісної компетентності. Учитель допо-
магає учням знайти відповіді на наступні пи-
тання: 

- Навіщо художники пишуть картини? 

- Чому художник може навчити людей? 

- Як ви вважаєте, що змінилося в житті лю-
дей, якщо б не було художників? 

- Який жанр живопису вам подобається більш 
за все, і чому? Що в цьому жанрі вас вражає? 

Заслуговує на увагу прийом «Зустріч із зна-
йомою картиною», коли в опануванні основ 
образотворчої грамотності (композиції, ко-
льору, художньої техніки), тобто формуванні 
предметної художньо-пізнавальної та худож-
ньо-технологічної компетентностей учнів. 
Його сутність − у кількаразовому розгляді 
учнями на різних уроках тієї ж самої картини, 
але на кожному наступному етапі з іншою 
метою (аналіз композиційного вирішення, 
роль кольору в передачі настрою, особливості 
творчої манери (техніки) зображення худож-
ника тощо). 

У формуванні предметної (образотворчої) і 
міжпредметної компетентності учнів, стійко-
го інтересу молодших підлітків до навчання 
образотворчому мистецтву, розвитку їхніх 
інтелектуальних, комунікативних, художніх 
здібностей до зображувальної діяльності 
ефективними є, як засвідчило дослідження, 
використання ігор нового типу. Це ігри-
творчі завдання, суть яких полягає у вико-
нанні нетрадиційного завдання, наприклад, 
порівняти яблуко і книгу і з’ясувати, що між 
ними спільного і чим вони різняться (яблуко 
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виросло на дереві, книга зроблена з паперу, 
папір виготовляють з деревини, а деревину з 
дерева, отже дерево є спільним і для яблука і 
для книги як першооснова ), відрізняються 
формою, кольором, фактуро. Прикладом кре-
ативної гри є «Домалюй», суть гри полягає у 
домальовуванні графічного елементу який 
утворюють різні лінії чи плями так, щоб 
утворився художній образ. 

У ході дослідження встановлено, що позити-
вне значення у процесі формування предмет-
ної художньо-технологічної компетентності 
мають репродуктивні методи, пов’язані зі 
створенням перед очима учнів художніх об-
разів. Це може бути безпосередня демонстра-
ція поетапності виконання конкретного 
практичного завдання учителем. Ефектив-
ність даного методу забезпечується лаконіч-
ністю висвітлення послідовності етапів побу-
дови зображення з акцентуванням уваги на 
виділенні найважливіших моментів за допо-
могою використання опорних слів або заго-
ловків, чи текстового інструктажу з метою 
забезпечення цільової установки на вико-
нання. 

Підвищенню рівня творчої активності шко-
лярів, їх самовираженню та творчій самореа-
лізації у різних видах художньої діяльності у 
позаурочний час, а отже набуття учнями пре-
дметної художньо-творчої компетентності, 
сприяє активне залучення учнів до різних 
видів позаурочної мистецької діяльності, на-
приклад, участь в естетико-виховних заходах 
(розробці сценарію та постановці шкільного 
мистецького свята, шкільного спектаклю, ви-
ставці художніх творів, художньо-
пізнавальних іграх і вікторинах, дискусіях і 
диспутах), відвідуванні закладу культури 
(музею, театру тощо), здійсненні міні-
дослідження, спроби власних можливостей у 
фотомистецтві тощо. Такі форми позакласної 
виховної роботи в школі доцільно організо-
вувати на основі тематики уроків образотво-
рчого мистецтва.  

У позаурочній виховній діяльності набуває 
особливого значення вплив естетизованого 
середовища і спілкування суб’єктів освітньо-
го процесу, культура відносин учителя й уч-
нів, адже будь-яка форма їхньої взаємодії − це 
насамперед, «співбуття» педагога і вихован-
ців, «спільне емоційне проживання» тієї чи 
іншої мистецької події на рівні високої зага-
льнолюдської й естетичної культури [9, с. 49]. 

Висновки 

Аналіз понятійно-термінологічної бази ком-
петентностей дозволяє нам висловлювати 
ряд вихідних постулатів, спираючись на які 
ми викладаємо своє бачення сутності пред-
метної (образотворчої) та міжпредметної 
компетентності учнів основної школи, а саме 
«предметна (образотворча) компетентність» 
– це набутий в процесі опанування образот-
ворчого мистецтва учнями досвід зобража-
льної діяльності, пов'язаний із здобуттям но-
вих знань та вираженням ціннісних ставлень 
в царині образотворчого мистецтва.  

З’ясовано, що предметна (образотворча) 
компетентність учнів поєднує взаємо-
пов’язані структурні елементи: знання, умін-
ня, досвід практичної діяльності, оціночні су-
дження та ціннісні ставлення, мотиви 
суб’єктів освітнього процесу. Складовими 
компонентами предметної (образотворчої) 
компетентності є такі компетентності: худо-
жньо-ціннісна, художньо-пізнавальна, худож-
ньо-технологічна, художньо-комунікативна, 
художньо-творча. 

«Міжпредметна компетентність» − здатність 
учня застосовувати на уроках образотворчого 
мистецтва знання, уміння, навички, способи 
діяльності та естетичні ставлення щодо між-
предметного кола проблем. Складові міжпре-
дметної компетентності – це внутрішньога-
лузева і міжгалузева компетентності. 

Відповідно до вимог сьогодення сучасна 
українська загальноосвітня школа має плека-
ти творчу інтелектуально розвинену особис-
тість, здатну до художньо-творчої самореалі-
зації і культурного самовираження. Результат 
мистецької освіти – набуті компетентності 
(предметна мистецька і міжпредметна) випу-
скників школи. Результати нашого дослі-
дження засвідчують, що досягти такого осві-
тнього результату можна через упроваджен-
ня та реалізацію методики формування пре-
дметної (образотворчої) і міжпредметної 
компетентностей учнів 5-7 класів засобами 
образотворчого мистецтва.  

Перспективи подальшого дослідження поля-
гають у визначенні критеріїв та показників 
предметної (образотворчої) та міжпредмет-
ної компетентності учнів 5-7 класів засобами 
образотворчого мистецтва. 
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Abstract. The problem of forming the subject (fine arts) and interdisciplinary competences of pupils of 5-7 clas-
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competence”, names the components of the subject (fine arts) and interdisciplinary competences; grounds 
theoretical method of forming the subject (fine arts) and interdisciplinary competences of pupils of 5-7 classes 
by means of fine arts; highlights the educational and methodological support of the abovementioned methods. 
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