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Шепельова М. В. Діагностика та розвиток здатності студентів до художньої діяльності 

(методичні матеріали). В статті представлено методичні матеріали для діагностики та роз-

витку здатності студентів до художньої діяльності, розроблені на основі результатів дослі-

дження проявів перцептивно-мисленнєвих стратегій у художній діяльності студентів. Розг-

лянуто специфічні особливості та складові художньої діяльності. Запропоновано авторсь-

кий опитувальник «Художня спрямованість сприймання творів живопису», що дозволяє 

визначити, на які прояви перцептивно-мисленнєвої стратегії в живописі досліджувані орієн-

туються більшою мірою (аналогізування, комбінування, реконструювання та демонстру-

вання особистості митця у художньому творі), а також дозволяє оцінити домінуючі художні 

орієнтації досліджуваних у процесі сприймання творів живопису за показниками «емоційне 

навантаження художнього твору», «техніка зображення», «творчий підхід художника» та 

«смислове навантаження художнього твору». Визначено показники здатності студентів до 

художньої діяльності, розроблено програму підтримки здатності студентів до художньої 

діяльності, яка передбачає чотири етапи: діагностика за показниками здатності до худож-

ньої діяльності; аналіз середніх значень та факторних навантажень досліджуваних показни-

ків; просвітницька робота; виконання студентами індивідуальних творчих завдань, спрямо-

ваних на усвідомлення та розвиток перцептивно-мисленнєвих стратегій, художніх орієнта-

цій в живописі та творчої спрямованості особистості студентів. 
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Шепелѐва М. В. Диагностика и развитие способности студентов к художественной 

деятельности (методические материалы). В статье представлены методические мате-

риалы для диагностики и развития способности студентов к художественной деятельно-

сти, разработанные на основе результатов исследования проявлений перцептивно-

мыслительных стратегий в художественной деятельности студентов. Рассмотрены спе-

цифические особенности и составляющие художественной деятельности. Предложен 

авторский опросник «Художественная направленность восприятия произведений живо-

писи», который позволяет определить на какие проявления перцептивно-мыслительной 

стратегии в живописи испытуемые ориентируются в большей степени (аналогизирова-

ние, комбинирование, реконструирование и демонстрирование личности художника в 

произведении изобразительного искусства), а также позволяет оценить доминирующие 

художественные ориентации испытуемых в процессе восприятия произведений живопи-

си по показателям «эмоциональная нагрузка художественного произведения», «техника 

изображения», творческий подход художника» и «смысловая нагрузка художественного 

произведения». Определены показатели способности студентов к художественной дея-

тельности, разработана программа поддержки способности студентов к художественной 

деятельности, которая предусматривает четыре этапа: диагностика по показателям спо-

собности студентов к художественной деятельности; анализ средних значений и фактор-

ных весов изучаемых показателей; просветительская работа; выполнение студентами 

индивидуальных творческих заданий, направленных на осознание и развитие перцеп-

тивно-мыслительных стратегий, художественных ориентаций в живописи и творческой 

направленности личности студентов.  
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Вступ. Художню діяльність ми розглядаємо у широкому сенсі, як са-
мостійну естетичну творчість у сфері мистецтва та літератури [9], що вклю-
чає як сам процес творчості, так і сприймання його продуктів глядачем [5]. 
Тому здатність до художньої діяльності також передбачає сформованість 
психологічних передумов як самого процесу творчості, так і сприймання  
його продуктів глядачем. 

До специфічних особливостей художньої діяльності належать:  
1) наявність спеціальних здібностей;  
2) синкретизм (інтегративність, цілісність);  
3) особистісний тип відображення;  
4) свобода вибору цілі;  
5) високий ступінь ризику невдачі [9]. 
У художній діяльності можна виокремити такі її складові:  
- пізнавальна діяльність, в результаті якої художник відображає 

об’єктивну дійсність, пізнає взаємозв’язки між особистістю, суспільством та 
природою в кожну конкретну історичну епоху;  

- перетворювальна діяльність, в ході якої художник перетворює у ство-
рюваному ним образі природний матеріал (фарби, форми, звуки), а також мате-
ріал життя людини та суспільства через його трансформацію у різних сюжетно-
композиційних відношеннях (сюди ж включається виховна діяльність як аспект 
перетворювальної діяльності, що проявляється у намаганні художника впливати 
на духовний світ реципієнтів через власні твори);  

- оцінювальна (ціннісно-орієнтувальна) діяльність, коли художник ви-
ражає своє ціннісне ставлення до світу, відображаючи явища дійсності крізь 
призму власних інтересів, потреб, смаків, ідеалів;  

- комунікативна діяльність, що є засобом прямого або опосередковано-
го спілкування художника з реципієнтом свого твору через знакову, семіотич-
ну систему [9]. 

Вихідні передумови. Як показано, зокрема, у дослідженні 
О. В. Завгородньої, художньо обдарованій молоді у процесі навчання потріб-
на психологічна підтримка, спрямована на отримання нею безпосереднього 
досвіду відкритого вільного самовираження та зворотного зв'язку в діалозі з 
високопрофесійним наставником, викладачем, вчителем, на усвідомлення 
нею себе особистістю, що має індивідуальний шлях розвитку, осмислення 
власних індивідуальних особливостей [2]. 

За результатами дослідження проявів перцептивно-мисленнєвих стра-
тегій у художній діяльності нами визначено наступні показники здатності 
студентів до художньої діяльності: 

1. Прояви перцептивно-мисленнєвих стратегій (аналогізування, комбі-
нування, реконструювання та демонстрування особистості митця у худож-
ньому творі); 

2. Домінуючі художні орієнтації в живописі («емоційне навантаження 
художнього твору», «техніка зображення», «творчий підхід художника» та 
«смислове навантаження художнього твору»); 

3. Показники творчої спрямованості особистості. 
Мета статті: запропонувати методичні засоби діагностики та розвитку 

здатності студентів до художньої діяльності. 
Виклад основного матеріалу. Реалізація розробленої програми підт-

римки здатності студентів до художньої діяльності передбачає чотири етапи: 
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1. Діагностика за показниками здатності до художньої діяльності. 
2. Аналіз середніх значень та факторних навантажень досліджуваних 

показників. 
3. Просвітницька робота, яка включає обговорення зі студентами (абі-

турієнтами) результатів дослідження, особливостей художньої діяльності та 
необхідних психологічних передумов її ефективності. 

4. Виконання студентами індивідуальних творчих завдань, спрямованих 
на усвідомлення та розвиток перцептивно-мисленнєвих стратегій, художніх 
орієнтацій в живописі та творчої спрямованості особистості студентів. 

І етап – діагностика здатності студентів до художньої діяльності за 
названими вище показниками здійснюється із застосуванням таких методик: 

Методика 1. Авторський опитувальник «Художня спрямованість 
сприймання творів живопису», що є адаптованим варіантом розробленого та 
апробованого раніше опитувальника «Оцінка художності картини» [6] і до-
зволяє визначити, на які прояви перцептивно-мисленнєвої стратегії в живо-
писі досліджувані орієнтуються більшою мірою, а також дозволяє оцінити 
домінуючі художні орієнтації досліджуваних у процесі сприймання творів 
живопису за показниками «емоційне навантаження художнього твору», «тех-
ніка зображення», «творчий підхід художника» та «смислове навантаження 
художнього твору». 

Інструкція для досліджуваних 
Перед вами перелік характеристик, які свідчать про художню цін-

ність картини. Уявіть себе художником і спробуйте оцінити, яким з них Ви 
надавали б найбільше значення при написанні картини, а яким – найменше. 
Для початку оберіть з цього списку 4 найважливіших, на Ваш погляд, якості 
й оцініть кожну з них у 5 балів, наступні за важливістю 4 якості – 4 бали, 
ще менш важливі 4 якості – 3 бали, ще менш важливі – 2 бали, і найнезнач-
ніші 4 якості – 1 бал кожна. 

Характеристики для оцінки 
1. Настрій, який виражає картина. 
2. Зовнішня привабливість картини. 
3. Незвичайний, оригінальний сюжет. 
4. Багатозначність художнього образу. 
5. Розкриття художнім образом абстрактного поняття чи ідеї. 
6. Цілісність композиції. 
7. Здатність викликати здивування. 
8. Приємність, гармонійність кольорової гами. 
9. Реалістичність зображення. 
10. Незвичність поєднання зображених об’єктів. 
11. Поєднання в художньому образі протилежних по суті об’єктів/явищ. 
12. Наявність кольорових контрастів. 
13. Здатність викликати переживання. 
14. Передбачення сюжетом наявності передісторії і розвитку подій у 

майбутньому. 
15. Об’ємність зображення. 
16. Здатність викликати зацікавленість (що було до цього і як будуть ро-

звиватися події далі). 
17. Створення ефекту залученості (відчуття глядачем себе учасником подій). 
18. Здатність викликати у глядача певні спогади. 
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19. Наявність свого неповторного стилю зображення. 
20. Наявність у картині глибокої думки, ідеї, яка виходить за межі без-

посередньо зображеного на картині.  
Результати оцінюються таким чином: 
І. Домінуючі перцептивно-мисленнєві стратегії:  
- аналогізування: 1, 4, 5, 9, 15 
- комбінування: 6, 8  
- реконструювання: 3, 10, 11, 12, 14  
- демонстрування: 2, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 20 
ІІ. Домінуючі художні орієнтацій в живописі  
- емоційне навантаження художнього твору: 1, 7, 13, 16, 17, 18 
- техніка зображення: 2, 6, 8, 9, 12, 15 
- творчий підхід художника:  3, 10, 11, 19 
- смислове навантаження художнього твору: 4, 5, 14, 20 
Підраховується окремо сума балів за домінуючими перцептивно-

мисленнєвими стратегіями та за домінуючими художніми орієнтаціями  
у живописі. 

Методика 2. Опитувальник особистісних творчих характеристик 
Ф. Е. Вільямса, модифікований О. Є. Тунік [13] для визначення творчої 
спрямованості особистості студентів, який дозволяє визначити наступні 
показники творчості студентів: схильність до ризику, складність (комплек-
сність), допитливість та уяву. Схильність до ризику має такі прояви: конс-
труктивне сприйняття критики, припущення можливості невдачі; намаган-
ня висувати припущення; діяти у неструктурованих умовах; захищати вла-
сні цілі. Складність (комплексність) проявляється в пошуку багатьох альте-
рнатив; баченні різниці між тим, що є, і тим, що могло б бути; прагненні 
привести в порядок невпорядковане; аналізувати складні проблеми, сумні-
ватися в єдиному вірному рішенні. Проявами допитливості є гра ідеями, 
пошук виходу з невизначених ситуацій, цікавість до загадок, головоломок; 
роздуми над прихованим сенсом явищ. Уява проявляється у здатності до 
візуалізації, довірі до інтуїції [13, с.12]. 

ІІ етап – аналіз середніх значень та факторних навантажень до-
сліджуваних показників передбачає розрахунок середніх значень показ-
ників, факторних навантажень та визначення системоутворювальних фак-
торів прояву перцептивно-мисленнєвих стратегій, художніх орієнтацій у 
сприйманні творів живопису і показників творчої спрямованості особис-
тості у досліджуваних. Для визначення системоутворювального фактору 
серед досліджуваних показників ми застосували метод факторного аналі-
зу, який дозволяє шляхом розрахунку факторних навантажень виявити 
один або декілька показників у системі факторів, оптимально пов'язаних з 
усіма іншими [1]. За допомогою цих розрахунків визначається той з озна-
чених показників, оцінка студентами якого є визначальною в об’єднанні 
усіх виявлених характеристик у систему. 

При необхідності простежити певну тенденцію, вибудувати послідовність, 
розраховується ієрархія системоутворювальних факторів, яка супроводжує дос-
ліджуване явище, шляхом послідовного виключення системоутворювальних фа-
кторів із системи розрахунку факторних навантажень [див. напр. 3, 4, 10].  

Визначення системоутворювальних факторів прояву перцептивно-
мисленнєвих стратегій, художніх орієнтацій у сприйманні творів живопису 
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та показників творчої спрямованості особистості у групі студентів може за-
стосовуватися як метод оптимізації роботи викладача зі студентами, а побу-
дова ієрархії системоутворювальних факторів дає можливість враховувати їх 
послідовність у функціонуванні перцептивно-мисленнєвого процесу дослі-
джуваних і може розглядатися як показник сформованості перцептивно-
мисленнєвої стратегії. 

Отже, у діагностиці та розвитку здатності студентів до художньої дія-
льності необхідно звертати увагу саме на системоутворювальні показники, 
вдосконалення яких дозволить більш ефективно підвищити її рівень. 

ІІІ етап – просвітницька робота полягає в обговоренні зі студентами 
(абітурієнтами) результатів дослідження особливостей художньої діяльності 
та необхідних психологічних передумов її ефективності (для підготовки див. 
[5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13]).  

Орієнтовний план обговорення: 
1. Визначення стратегії, її основні функції, види. 
2. Визначення та характеристика перцептивно-мисленнєвої стратегії. 
3. Характеристики перцептивно-мисленнєвих стратегій аналогізуван-

ня, комбінування, реконструювання та демонстрування особистості митця у 
художньому творі. 

4. Прояви перцептивно-мисленнєвих стратегій аналогізування, комбі-
нування, реконструювання та демонстрування у художній діяльності. 

5. Показники здатності до художньої діяльності. 
Cтратегія визначається як генеральна програма дій, головний напря-

мок пошуку й розробки, що підпорядковує собі усі інші дії. У рамках стра-
тегіального підходу В. О. Моляко визначає такі п’ять основних стратегій 
творчої діяльності: 1) стратегія аналогізування, 2) стратегія комбінування, 
3) стратегія реконструювання, 4) універсальна, 5) стратегія спонтанних, 
«випадкових» підстановок [8]. 

На основі аналізу словників та робіт з психології творчості нами визна-
чено основні функції стратегії: 

- визначає готовність суб’єкта до творчої діяльності; 
- упорядковує інформацію, що надходить до особистості; 
- дозволяє оцінити своєчасність певних дій; 
- задає напрям здійснення певної творчої діяльності; 
- виділяє певну інформацію із загального інформаційного потоку; 
- задає напрям інтерпретації інформації; 
- визначає орієнтацію на майбутнє (оцінка ситуації з позиції довго-

строкової перспективи, а не миттєвої вигоди; прогнозування розвитку ситуа-
ції в майбутньому, можливих наслідків прийнятого рішення); 

- вибудовує ієрархію цілей; 
- визначає вектор пошуку, напрям вирішення задач [12]. 
Змістом, суттю стратегії є її перцептивно-мисленнєвий характер.  

У найбільш узагальненому вигляді перцептивно-мисленнєву стратегію ви-
значено як властивість, що спрямовує особистість на досягнення гармонії з 
оточуючим середовищем у процесі їх взаємодії [12]. 

Перцептивно-мисленнєва стратегія інтегрально визначає здатність 
особистості до творчої діяльності, спрямовує її на успішність прийняття і 
здійснення рішень у процесі розв’язання задач, задає основний напрям ін-
терпретації, розуміння актуальної інформації, в подальшому реалізується у 
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певній діяльності, орієнтує особистість на майбутнє. Перцептивно-
мисленнєва стратегія сприяє конструктивному вирішенню протиріч між 
наявними у суб'єкта знаннями й досвідом та новими вимогами актуальної 
ситуації, в чому полягає її творчий характер. Перцептивно-мисленнєва 
стратегія як властивість особистості визначає її індивідуально-психологічні 
особливості [12]. 

Стратегії творчої діяльності описують певний спосіб організації, по-
єднання складових частин, елементів та функцій для створення нового 
об’єкта [8]. Вони виконують поєднувальну функцію, що є необхідною 
складовою творчості художника. У художньому творі митець організовує 
зв’язки між елементами образу таким чином, щоб вони утворювали єдине 
ціле. Розглянуті стратегії забезпечують художнику можливість такого вда-
лого поєднання, що у свою чергу робить картину більш привабливою для 
сприймання глядачем. 

Розглянемо прояви застосування художником перцептивно-
мисленнєвих стратегій аналогізування, комбінування, реконструювання та 
демонстрування особистості митця у художньому творі [11]. 

Проявами аналогізування є: 
- вміння митця реалістично зображати предмети, об’єкти та явища, пе-

редавати динаміку й об’єм на площині картини; 
- знаходження художником тих тем для вираження певного змісту, які 

хвилюють глядача, тих художніх засобів та прийомів, що дозволять глядачу 
відчути актуальність твору; 

- підбір художником необхідних зображальних засобів для вираження 
настрою на полотні; 

- забезпечення відповідності кольорів зображуваній дійсності. 
Комбінування проявляється у: 
- вдалому підборі елементів для втілення задуму; 
- гармонійній організації елементів зображення у просторі для досяг-

нення цілісності композиції, смислової єдності; 
- у використанні кольорових поєднань, які при їх сприйманні створю-

ють просторові ефекти; 
- у поєднанні просторового розміщення елементів зображення з кольо-

ровою гамою для створення відповідного настрою у глядача. 
До проявів реконструювання належать: 
- незвичне смислове поєднання об’єктів, коли у звичній сцені проявля-

ється незвичне; 
- синтез протилежностей, коли нереальна сцена виглядає реальною; 
- досягнення гармонії контрастів; 
- використання здавалось би непоєднуваних кольорових тонів у гар-

монійних співвідношеннях. 
Демонстрування особистості митця як окрема перцептивно-

мисленнєва стратегія його творчої діяльності [11] при створенні художником 
картини має такі прояви: 

- забезпечення створення картиною певного враження на глядача,  
зовнішня привабливість картини; 

- здатність картини викликати у глядача здивування, переживання,  
зацікавленість; 

- розкриття художнім образом абстрактного поняття чи ідеї; 
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- створення картиною ефекту залученості глядача, здатність картини 
викликати у нього певні спогади. 

IV етап – виконання студентами індивідуальних творчих завдань, спря-
мованих на розвиток перцептивно-мисленнєвих стратегій, художніх орієнтацій 
в живописі та творчої спрямованості особистості. Для виконання цих завдань 
студентам пропонуються ті перцептивно-мисленнєві стратегії творчої діяльно-
сті, домінуючі художні орієнтації у живописі та творчі характеристики особис-
тості, які за здійсненими на попередньому етапі розрахунками факторних на-
вантажень, мають найбільшу факторну вагу, тобто є системоутворювальними. 

Завдання формулюються таким чином: 
1) Обрати репродукцію картини та описати особливості застосування 

художником перцептивно-мисленнєвої стратегії аналогізування за її основ-
ними проявами. 

2) Обрати репродукцію картини та описати особливості застосування 
художником перцептивно-мисленнєвої стратегії комбінування за її основними 
проявами. 

3) Обрати репродукцію картини та описати особливості застосування 
художником перцептивно-мисленнєвої стратегії реконструювання за її основ-
ними проявами. 

4) Обрати репродукцію картини та описати особливості застосування 
художником перцептивно-мисленнєвої стратегії демонстрування особистості 
митця у художньому творі за її основними проявами. 

5) Обрати три репродукції картини одного художника та на основі ана-
лізу проявів застосування перцептивно-мисленнєвих стратегій аналогізу-
вання, комбінування, реконструювання та демонстрування визначити прові-
дну стратегію творчої діяльності, яку застосовує художник для написання 
своїх картин. 

6) Написати п’ять різних картин на задану тему, використовуючи спо-
чатку по черзі перцептивно-мисленнєві стратегії аналогізування, комбіну-
вання, реконструювання та демонстрування, а потім всі в комплексі з пода-
льшим самоаналізом і обговоренням у групі (мікрогрупі). Це завдання 
спрямоване на розвиток та усвідомлення власного індивідуального стилю 
художньої діяльності. 

7) Обрати репродукцію картини, у якій найбільш виразно проявляєть-
ся орієнтація митця на емоційне навантаження твору та описати особливо-
сті її прояву. 

8) Обрати репродукцію картини, у якій найбільш виразно проявляється 
орієнтація митця на техніку зображення та описати особливості її прояву. 

9) Обрати репродукцію картини, у якій найбільш виразно проявляється 
орієнтація митця на творчий підхід та описати особливості її прояву. 

10) Обрати репродукцію картини, у якій найбільш виразно проявля-
ється орієнтація митця на смислове навантаження твору та описати особли-
вості її прояву. 

11) Написати п’ять власних картин із застосуванням художньої орієн-
тації на емоційне навантаження твору, техніку зображення, творчий підхід та 
смислове навантаження твору спочатку по черзі, а потім всі в комплексі з по-
дальшим самоаналізом і обговоренням у групі (мікрогрупі). Це завдання 
спрямоване на розвиток та усвідомлення студентами власної домінуючої ху-
дожньої орієнтації в живописі. 
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12) Обрати репродукцію картини, у якій найбільш виразно проявля-
ється схильність до ризику, властива художнику, та описати особливості її 
прояву у картині. 

13) Обрати репродукцію картини, у якій найбільш виразно проявляється 
допитливість, властива художнику, та описати особливості її прояву у картині. 

14) Обрати репродукцію картини, у якій найбільш виразно проявля-
ється складність, властива художнику, та описати особливості її прояву  
у картині. 

15) Обрати репродукцію картини, у якій найбільш виразно проявля-
ється уява, властива художнику, та описати особливості її прояву у картині. 

16) Написати п’ять власних картин, у яких найбільш виразно прояв-
ляються схильність до ризику, складність, допитливість та уява спочатку по 
черзі, а потім всі в комплексі. Завдання спрямоване на усвідомлення та розви-
ток власних творчих характеристик особистості студентів. 

Після виконання студентами індивідуальних творчих завдань передба-
чається їх подальше обговорення у групі (мікрогрупі) під професійним су-
проводом викладача.  

Для підведення підсумків і побудови майбутньої власної траєкторії ро-
звитку здатності до художньої діяльності кожного студента можна провести 
V етап – повторну діагностику здатності студентів до художньої діяльності 
за запропонованими показниками аналогічно першому етапу. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Одержані результа-
ти дослідження проявів перцептивно-мисленнєвих стратегій у художній 
діяльності студентів можуть стати основою для обґрунтування психологіч-
ної підготовки та психологічного супроводу студентів образотворчих спе-
ціальностей шляхом включення до навчального плану таких дисциплін, як 
«Психологія творчості», «Психологія сприймання», «Психологія художньої 
діяльності» тощо. Розроблені методичні матеріали діагностики та розвитку 
здатності студентів до художньої діяльності можуть бути корисні для сту-
дентів образотворчих спеціальностей, викладачів закладів вищої освіти ми-
стецького спрямування, керівників гуртків образотворчого мистецтва та 
інших зацікавлених.  

Подяки. За постійну стимуляцію творчого пошуку висловлюємо щиру 
вдячність завідувачу лабораторії психології творчості Інституту психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України, дійсному члену НАПН України, доктору 
психологічних наук, професору В. О. Моляко; за наукове редагування руко-
пису, обговорення теоретичних положень та результатів дослідження, які 
стали основою для розробки методичних матеріалів, викладених у цій статті: 
доценту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидату психо-
логічних наук, доценту Л. І. Подшивайловій, кандидату фізико-математичних 
наук М. М. Подшивайлову; за підтримку на етапі організації та проведення 
емпіричного дослідження: доценту Житомирського державного університету 
імені І. Франка, кандидату психологічних наук, доценту В. В. Кириченку; до-
центу Житомирського державного університету імені І. Франка, кандидату 
психологічних наук, доценту О. В. Мазяру; старшому науковому співробіт-
нику Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидату психологіч-
них наук Ф. М. Подшивайлову, старшому викладачу Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України, кандидату психологічних 
наук Л. В. Березовій. 
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Shepelyova M. V. Diagnostics and development of the students’ ability to artistic activity 

(methodical materials). The article presents methodical materials for the diagnosis and devel-

opment of the students’ ability to artistic activity, constructed on the basis of perceptive-mental 

strategies displays in the students’ artistic activity research results. Specific features and compo-

nents of artistic activity are observed. The author's questionnaire “The Artistic Orientation of 

Painting Perception” is proposed, which allows to determine the types of perceptive-mental 

strategies in which the subjects are oriented most of all (analogizing, combining, reconstruction 

and demonstration of the artist’s personality in painting), and also allows to estimate the domi-

nant artistic orientation of personality in the process of painting perceiving on the basis of “the 

emotional content”, “the technique of depiction”, “the artist’s creative approach” and “the se-

mantic content”. The paper determines the students’ ability to artistic activity indicators, de-

scribes a program, which has been developed to support students’ ability to perform artistic activi-

ty. It provides four stages: diagnostics of students' ability to artistic activity; analysis of mean val-

ues and factor weights of the studied indicators; educational work; the fulfillment by students of 

individual creative assignments aimed at understanding and developing perceptive-mental strate-

gies, artistic orientations in painting and the creative orientation of the students’ personality. 

Key words: artistic activity, perceptive-mental strategy, artistic orientations in painting, creative 

orientation of personality, students. 
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