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Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3–4 класах

 Вступ 

Ìóäðіñòü – äîíüêà äîñâіäó. (…) Áóäü-ÿêå ïіçíàííÿ 
êîðèñíå äëÿ ðîçóìó, àäæå íàäàëі ìîæíà âіäêèíóòè 
ìàðíå é çáåðåãòè äîáðå. 

Ëåîíàðäî äà Âіí÷і, іòàëіéñüêèé õóäîæíèê і â÷åíèé 

Äîâãî ñàì ó÷èñü, ÿêùî õî÷åø íàâ÷àòè іíøèõ.
   Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà, óêðàїíñüêèé ôіëîñîô і ïîåò

Â Óêðàїíі òðèâàє âïðîâàäæåííÿ êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêî-
ëè. Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ó÷èòåëіâ îòðèìàëè ñâіé ïåðøèé äîñâіä âèêëà-
äàííÿ  іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Ìèñòåöòâî», ñòâîðèëè åñòåòè÷íå ñåðåäî-
âèùå, ó ÿêîìó äіòè ìàþòü íàâ÷àòèñÿ êîìôîðòíî òà ç іíòåðåñîì. Àäæå 
áåç åìîöіé ðàäîñòі é ïî÷óòòÿ åñòåòè÷íîãî çàäîâîëåííÿ íåìàє ñïðàâæ-
íüîãî ìèñòåöòâà. Áóäü-ÿêèé äîñâіä ìîæíà ðîçãëÿíóòè ÿê ç áîêó ïîçè-
òèâíèõ êðîêіâ äî íàáóòîї ïåäàãîãі÷íîї ìóäðîñòі, ôàõîâîї ìàéñòåðíîñòі,
òàê і ç áîêó âèíèêíåííÿ íîâèõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ÿêі çàâæäè íàðî-
äæóþòüñÿ ñàìå ç ïðàêòèêè.

Öåé ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê – îðãàíі÷íå ïðîäîâæåííÿ àíàëîãі÷íîãî 
ïîñіáíèêà äëÿ 1–2 êëàñіâ, ùî íåùîäàâíî âèéøîâ äðóêîì ó âèäàâíè-
öòâі «Ãåíåçà». Ó íüîìó ìè é íàäàëі áóäåìî íàìàãàòèñÿ ðîçêðèâàòè 
ñåêðåòè ñêëàäíîãî é íåîäíîçíà÷íîãî ÿâèùà ìèñòåöüêîї іíòåãðàöії.

Ó ïåðøîìó ðîçäіëі ïðîïîíóєìî çäіéñíèòè іñòîðè÷íèé åêñêóðñ, ùîá 
êðàùå çðîçóìіòè, ÿê êðіçü ñòîëіòòÿ òîðóâàëè ñâіé øëÿõ іäåї âçàєìîäії
ìèñòåöòâ, çóìîâëåíі ïàíіâíèìè ñâіòîãëÿäíèìè іäåàëàìè òà ðîçâèòêîì
íàóêîâèõ çíàíü ïåâíîї åïîõè. ßê âîíè âïëèâàëè íà ñòàíîâëåííÿ ïîëі-
õóäîæíüîãî âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі. Àäæå îñîáëèâîñòі ìèñòåöòâà é 
ïåäàãîãіêè âàæêî óñâіäîìèòè ïîçà ëîãіêîþ іñòîðè÷íîãî ïîñòóïó. 

Çàãàëüíîíàóêîâèé êîíòåêñò ðîçãëÿäó îáðàíî íå âèïàäêîâî, îñêіëü-
êè ñåðåä ïðіîðèòåòіâ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè – íå ëèøå âíóòðіøíÿ
ñóòî ïðåäìåòíà іíòåãðàöіÿ, à é øèðîêà ìіæãàëóçåâà. À ÿê ñâіä÷èòü
êóëüòóðíî-іñòîðè÷íèé äîñâіä, ìèñòåöòâî, ïîïðè ñâîþ óíіêàëüíіñòü і 
âіäíîñíó ñàìîñòіéíіñòü, ó âñі ÷àñè ðîçâèâàëîñÿ íå іçîëüîâàíî, à çàëåæ-
íî âіä êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà, ðіâåíü ÿêîãî é ñîáі äåòåðìіíóâàëè âіä-
êðèòòÿ íàóêè é òåõíîëîãіé. Âîíè çàâæäè âïëèâàëè íà ñïîñіá ìèñëåííÿ
ëþäèíè, à îòæå, é íà ñòèëü õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ. Ùîäî ãóìàíіòàðíîї 
ñïîðіäíåíîñòі õóäîæíüîї òâîð÷îñòі ç ëіòåðàòóðîþ ÷è іñòîðієþ íåìàє
ñåíñó ïåðåêîíóâàòè: öі «ðîäèííі» çâ’ÿçêè î÷åâèäíі. Öіêàâі é іíøі
ïàðàëåëі: ìóçèêà é ìàòåìàòèêà, ìóçèêà é ôіçèêà òîùî. Ïðîòå âïðîâà-
äæåííÿ öèõ іäåé ó øêіëüíó ïðàêòèêó – ïîêè ùî terrà incognita.

Ó ïîñіáíèêó âіäïîâіäíî äî íîâîãî òåìàòèçìó íàáóâàþòü ïîäàëüøîї 
êîíêðåòèçàöії õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії, ÿêі ìè âèîêðåìèëè
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Вступ

ðàíіøå é íàäàëі ïðîïîíóєìî êëàñèôіêóâàòè çà òàêèìè ãðóïàìè: іíòå-
ãðàòèâíі, іíòåðàêòèâíі, іãðîâі, ïðîáëåìíî-åâðèñòè÷íі òîùî. À âòіì, 
çãіäíî ç íîâîþ ñòðóêòóðîþ ïî÷àòêîâîї øêîëè, àäàïòàöіéíî-іãðîâèé
ïåðіîä íàâ÷àííÿ, êîëè äіòè ïðîòÿãîì äâîõ ðîêіâ «ãðàëèñÿ íàâ÷àþ-
÷èñü», çàâåðøèâñÿ. Ïіä ÷àñ äðóãîãî öèêëó   – îñíîâíîãî – çáіëüøóєòüñÿ 
÷àñòêà ìåòîäіâ і ïðèéîìіâ ó÷èòåëÿ, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê ñàìîñòіé-
íîñòі ó÷íіâ, íà ìіæîñîáèñòіñíå ñïіëêóâàííÿ і âçàєìîäіþ â ïðîöåñі 
õóäîæíüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі. Ó÷íі ìàþòü çàêðіïèòè íàáóòі óÿâëåííÿ, 
çíàííÿ, óìіííÿ òà öіííіñíі ñòàâëåííÿ, ïåðåòâîðèòè їõ íà êëþ÷îâі é 
ïðåäìåòíі êîìïåòåíòíîñòі.  

Ìè âñі æèâåìî â óìîâàõ іíôîðìàöіéíîãî áóìó, àêòèâіçàöії ïàáëіê-
àðòó, óñåóêðàїíñüêèõ îñâіòÿíñüêèõ ïëàòôîðì òà àâòîðñüêèõ ñàéòіâ, 
÷èñëåííèõ ïóáëіêàöіé îíëàéí-ðîçðîáîê. Íàðàçі äîñèòü âàæêî çíàéòè 
âëàñíèé ãîëîñ ó öüîìó áàãàòîãîëîñîìó ìåòîäè÷íîìó õîðі. Òîìó âñі 
íàøі ðåêîìåíäàöії áóäóòü ñïèðàòèñÿ íà òðèâàëі íàóêîâі äîñëіäæåííÿ
ïðîáëåìè ïåäàãîãі÷íîї іíòåãðàöії, áàãàòîðі÷íі åêñïåðèìåíòè â ðіçíèõ 
øêîëàõ Óêðàїíè, ïåäàãîãі÷íèé äîñâіä âèêëàäàííÿ ìèñòåöüêèõ ïðåä-
ìåòіâ і ãîëîâíå – íà çìіñò 44  ïіäðó÷íèêіâ, ÿêі ñòàëè ïåðåìîæöÿìè 
âñåóêðàїíñüêèõ êîíêóðñіâ і ÿêі ïіäòðèìàëà ïåäàãîãі÷íà ãðîìàäñüêіñòü. 

Âèñëîâëþþ ïîäÿêó ñâîїì ñïіâàâòîðàì, àñïіðàíòàì, ðåäàêòîðàì,
ó÷èòåëÿì, ÿêі ïóáëіêóþòü ðîçðîáêè óðîêіâ äî íàøèõ ïіäðó÷íèêіâ, çáà-
ãà÷óþ÷è їõ  âëàñíèìè ìåòîäè÷íèìè çíàõіäêàìè.  Ïàì’ÿòàéìî, ùî ìèñ-
òåöòâî – öå çàâæäè âèõіä çà ìåæі êîëèøíüîãî äîñâіäó (Õóëіî Ëå Ïàðê).
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Розділ 1 
ÇÀÃÀËÜÍÀ ÌÈÑÒÅÖÜÊÀ ÎÑÂІÒÀ 

ÒÀ ÏÎËІÕÓÄÎÆÍЄ ÂÈÕÎÂÀÍÍß ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒІ 
Â ІÑÒÎÐÈ×ÍІÉ ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂІ 

  Åñòåòèêî–âèõîâíі ãіïîòåçè â ñòàðîäàâíіõ öèâіëіçàöіÿõ Çàõîäó é Ñõîäó 
   Ãóìàíіçì âèõîâàííÿ ìèñòåöòâîì â åïîõó Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ òà 

Âіäðîäæåííÿ
  Ðàöіîíàëіçàöіÿ õóäîæíüî–ïåäàãîãі÷íîї ñâіäîìîñòі Íîâîãî ÷àñó
  Íîâіòíіé ÷àñ: ïåäàãîãіêà ìèñòåöòâà â äçåðêàëі ìîäåðíіçìó

Äîáðî÷åñíіñòü – öå âíóòðіøíіé ïîðÿäîê àáî ñêëàä 
äóøі; ïîðÿäîê ëþäèíà çíàõîäèòü ó ñâіäîìîìó é 
öіëåñïðÿìîâàíîìó çóñèëëі. 

Àðіñòîòåëü, àíòè÷íèé ôіëîñîô 

Õòî îñÿãàє íîâå, ïëåêàþ÷è ñòàðå, òîé ìîæå áóòè 
â÷èòåëåì. 

Êîíôóöіé, äàâíüîêèòàéñüêèé ôіëîñîô

Ìèñòåöòâî, ìåòà ÿêîãî – äîñÿãíåííÿ ïðåêðàñíîãî, 
íàçèâàєòüñÿ ôіëîñîôієþ, àáî, â àáñîëþòíîìó çíà-
÷åííі, ìóäðіñòþ.  

Àëü–Ôàðàáі, ïåðñüêèé ôіëîñîô

Ó ïîïåðåäíüîìó ïîñіáíèêó ç ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ êóðñó 
«Ìèñòåöòâî» â 1–2 êëàñàõ âèñâіòëåíî êîíöåïòóàëüíі é 
îðãàíіçàöіéíî-ìåòîäè÷íі çàñàäè іíòåãðàöії, її ôіëîñîôñüêі,
ìèñòåöüêî-êóëüòóðîëîãі÷íі, ïñèõîëîãі÷íі é äèäàêòè÷íі 
îñíîâè. Âîäíî÷àñ âàðòî ðîçãëÿíóòè é іñòîðè÷íèé àñïåêò 
ñòàíîâëåííÿ öієї іäåї, її êðèñòàëіçàöіþ âïðîäîâæ ñòîëіòü ó ðіçíèõ êðàї-
íàõ і öèâіëіçàöіÿõ. Öå äàñòü çìîãó ïåäàãîãàì êðàùå óñâіäîìèòè 
îá’єêòèâíіñòü іíòåãðàòèâíîãî ïіäõîäó â îñâіòі, ñïðÿìîâàíіñòü íàâ÷àííÿ 
ìèñòåöòâà íà ïîëіõóäîæíіé ðîçâèòîê ó÷íіâ.

ßê æå âіäáóâàëîñÿ ñòàíîâëåííÿ іíòåãðàòèâíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè â  
іñòîðè÷íіé ðåòðîñïåêòèâі? ßê äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ïåäàãîãі÷íі
òðàäèöії â êîíòåêñòі ðåàëіé òà іííîâàöіé ñüîãîäåííÿ?

Іäåÿ âèõîâàííÿ çàñîáàìè êîìïëåêñó ìèñòåöòâ, ñïðÿìîâàíîãî íà 
ïîëіõóäîæíіé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі, ìàє äàâíє ãåíåòè÷íå êîðіííÿ. Âîíà
çàðîäæóâàëàñÿ òà ðîçâèâàëàñÿ â êóëüòóðі ðіçíèõ íàðîäіâ óïðîäîâæ
òðèâàëîãî іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, ïðîéøëà íèçêó åòàïіâ і ìîäèôіêàöіé.
Ðåòðîñïåêòèâíèé àíàëіç ÿâèù ìіæâèäîâîї âçàєìîäії ìèñòåöòâ ó êóëü-
òóðі ìèíóëîãî òà їõ çàñòîñóâàííÿ â ïåäàãîãі÷íіé ïðàêòèöі äàє çìîãó
ïîðіâíÿòè öі çäîáóòêè â ÷àñîâîìó òà ïðîñòîðîâîìó âèìіðàõ. Òàêîæ
óâàæàєìî çà äîöіëüíå âèîêðåìèòè ïðîäóêòèâíі іäåї äëÿ ìîæëèâîї
ðåêîíñòðóêöії àáî òðàíñôîðìàöії â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, àäæå ïîøóê íîâèõ 
ïåðñïåêòèâíèõ ïіäõîäіâ äî çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè íå ìîæå àáñî-
ëþòíî âіäðèâàòèñÿ âіä êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ òðàäèöіé.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ó êîíòåêñòі çàçíà÷åíèõ єâðîïåéñüêèõ îñâіòíіõ ðåâîëþöіé çäіéñíè-
ìî íàø іñòîðè÷íèé åêñêóðñ çà êëàñè÷íîþ ñõåìîþ: âіä Äàâíüîãî ÷àñó â 
äіàëîçі ôіëîñîôіâ ðіçíîáàðâíîãî Ñõîäó é àíòè÷íîãî Çàõîäó, ÷åðåç åïîõó 
ñåðåäíüîâі÷÷ÿ (íàñàìïåðåä єâðîïåéñüêîãî) òà ïåðіîä Âіäðîäæåííÿ, ùî 
ñòâåðäæóâàâ ïðîâіäíó ðåíåñàíñíó іäåþ ãóìàíіçìó  («ëþäèíà – öåíòð 
áóòòÿ»), à òàêîæ Íîâèé ÷àñ іç éîãî çàãàëüíîþ ðàöіîíàëіçàöієþ ñâіäî-
ìîñòі íà ðіâíі íàóêè, ìèñòåöòâà òà îñâіòè, äî Íîâіòíüîãî ÷àñó ç éîãî 
ìîäåðíіñòñüêèì òèïîì õóäîæíüîãî, à îòæå, і õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íîãî 
ìèñëåííÿ òà ïîñòìîäåðíіñòñüêèì ëàíäøàôòîì ó öàðèíі êóëüòóðè òà 
ìèñòåöòâà.   

Виокремлюючи культурно–історичні типи мистецької освіти та характе-
ризуючи відповідні поліхудожні ідеї виховання, автор спирався на такі  
чинники:

 культурологічні – світоглядні універсалії культури, у надрах якоїі
відбувається визрівання і становлення будь-яких освітніх моде-
лей;  

 соціально-педагогічні – загальні особливості історико-педагогіч-і
ного процесу певної епохи; 

 художньо-педагогічні, пов’язані зі специфікою навчання мисте-
цтва.

×
È

Í
Í

È
Ê

È

Кардинальні перевороти в розвитку людства та пов’язані з ними докорінні
зміни в освіті європейська спільнота переживала кілька разів.  

Перша революція підштовхнула процес виникнення середньовічної цер-
ковної школи – строкатої картини її багатоманітних типів і форм (ще не існува-и
ло понять «навчальний план», «програма», «шкільне приміщення» в сучасно-
му розумінні). 

Друга революція асоціюється зі створенням державних (національних) сис-
тем  освіти, розвитком наук і книгодрукування, зумовленого початком промис-
лового перевороту в епоху Відродження, а потім Просвітництва (секуляризація
школи, виділення сукупності предметів, які вивчалися послідовно).

Третя революція зумовила стандартизацію освітніх систем і появу так зва-
ної масової освіти – упорядкованої, жорстко контрольованої із центру, щои
детермінувалося насамперед економічною необхідністю, науково-технічним
прогресом.

Четверта революція, викликана глобалізацією, детермінована переходом
людства до інформативного суспільства.

Хосе Хоакін Бруннер,
професор кафедри ЮНЕСКО

Університету ім. Діє о Порталеса (Чилі).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3–4 класах

  1.1. Інтегративний освітньо-
виховний потенціал мистецтва
первісного суспільства
та стародавніх цивілізацій 

Êîëè âèíèêëè ïåðøîåëåìåíòè åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî
ñâіòó? ßê ñôîðìóâàëàñÿ õóäîæíÿ ñâіäîìіñòü ëþäñòâà і ÿê âîíà âïëèâà-
ëà íà ñòàíîâëåííÿ іäåé ïåäàãîãіêè ìèñòåöòâà?

Åñòåòè÷íі ïîòðåáè ëþäèíè ïî÷èíàþòü ðîçâèâàòèñÿ âîäíî÷àñ іç
âèíèêíåííÿì ïåðâіñíîãî ñóñïіëüñòâà. Öіêàâîþ ùîäî öüîãî є ãіïîòåçà
ôðàíöóçüêîãî ôіëîñîôà Ìîðіñà Ìåðëî-Ïîíòі, ÿêèé óâàæàâ, ùî ïîëå
ìèñòåöüêèõ çíà÷åíü áóëî âіäêðèòî òîäі, êîëè ëþäèíà ïðèéøëà ó ñâіò.
Òîáòî âі÷íіñòü ìèñòåöòâà çáіãàєòüñÿ ç âі÷íіñòþ âòіëåíîãî â õóäîæíі
îáðàçè ëþäñüêîãî іñíóâàííÿ.

Íà ôîðìóâàííÿ äóõîâíîãî ñâіòó íàøèõ ïðàùóðіâ âïëèâàëà êðàñà
ïðèðîäè é ãàðìîíіÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, äå ïàíóâàëè öіëіñíіñòü, ïðî-
ïîðöіéíіñòü, áàãàòñòâî çâóêіâ і êîëüîðіâ. Ñâіäîìіñòü ïåðâіñíîї ëþäèíè
áóëà ñèíêðåòè÷íîþ, її ñêëàäíèêè áóëè çëèòі â єäèíîìó êîìïëåêñі, à 
ñóòî åñòåòè÷íі êîìïîíåíòè íå äèôåðåíöіþâàëèñÿ іç çàãàëüíîãî êîíòåê-
ñòó ñâіòîñïðèéíÿòòÿ і ñâіòîðîçóìіííÿ. Ïðî öå ñâіä÷àòü, çîêðåìà, ÷èñ-
ëåííі àðõåîëîãі÷íі çíàõіäêè, íàéäàâíіøі áіîàíòðîïîìîðôíі çîáðàæåí-
íÿ â ïå÷åðàõ íà òåðèòîðії ñó÷àñíîї Іñïàíії àáî Ôðàíöії, ôîëüêëîð òà 
ìіôîëîãіÿ ðіçíèõ íàðîäіâ ñâіòó.

Ó íàäðàõ àðõàї÷íîї ìîäåëі ñâіòó ïåðâіñíîãî ñóñïіëüñòâà, êîëè çàðî-
äæóâàëèñÿ  ïåðøі ïàðîñòêè ïðàêòè÷íîї ïåäàãîãіêè ÿê ôîðìè ïåðåäà÷і
ñîöіàëüíîãî, çîêðåìà é åñòåòè÷íîãî, äîñâіäó, ðіçíîâèäè ìèñòåöòâà
ëþäèíà íå âіääіëÿëà âіä ïîâñÿêäåííîї æèòòєäіÿëüíîñòі. Âîíè âïëіòà-
ëèñÿ â ìàòåðіàëüíî-ïîáóòîâі é ðèòóàëüíî-êóëüòîâі êîìïëåêñè. Åëåìåí-
òè òàíöþ (ìàãі÷íі ðóõè é õîðîâîäè), ìóçèêè (ñïіâ, іíñòðóìåíòàëüíà
ãðà), æèâîïèñó é ãðàôіêè (íàñêåëüíі ìàëþíêè, çîêðåìà é ðîçôàðáîâà-
íі), ñêóëüïòóðè (òîòåìè, òàëіñìàíè), çðàçêè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî
òà òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà (ëÿëüêè, êîñòþìè, ìàñêè, ïðèêðàñè)  íå
âèîêðåìëþâàëèñÿ, à ñòàíîâèëè єäèíå íåïîäіëüíå öіëå â îáðÿäàõ, ðèòó-
àëàõ, ìàãі÷íèõ іãðàõ.

Ìіæ ðèòìàìè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó é ðèòìі÷íèìè ñõåìàìè ïåðøî-
åëåìåíòіâ ìèñòåöòâà (õîðîâîä, ìåëîäіÿ, îðíàìåíò òîùî) іñíóâàëè ãëè-
áèííі ãåíåòè÷íі çâ’ÿçêè, àäæå, ñòâîðþþ÷è ìèñòåöüêі ôîðìè øëÿõîì
óïîðÿäêóâàííÿ ïåâíèõ åëåìåíòіâ, ëþäèíà «îïðàöüîâóâàëà» ñèñòåìè,
ùî іñíóâàëè â äîâêіëëі. Òîìó åñòåòè÷íà êàòåãîðіÿ ðèòìó âіääçåðêàëþє
ãëèáèííó єäíіñòü ïðèðîäè é ëþäèíè, íàóêè é ìèñòåöòâà. Çàïåðå÷óþ÷è 
іñíóâàííÿ ìåæі ìіæ ìàòåðіàëüíèì і äóõîâíèì, åòíîêóëüòóðîëîã
Äæ. Ëіíäñåé ñòâåðäæóâàâ îñíîâîïîëîæíó òåçó: «Ïðèðîäíèé ïðîöåñ òà

Синкретизмии (від грец. – з’єднання, нероздільність частин цілого) – загаль-
нокультурне явище; поняття, що використовується для характеристики почат-
кового стану історичного розвитку мистецтва, якому притаманне злиття обра-
зів мислення: поетичного, музичного, танцювального, драматичного тощо.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ïñèõі÷íå æèòòÿ ñóòòєâî іäåíòè÷íі». Âіí óâàæàâ, ùî ç íàäð ïðèìіòèâ-
íîãî ðèòóàëüíîãî òàíêó òîðóâàëè øëÿõ ïіçíіøі àáñòðàãîâàíі ôîðìè íå
ëèøå ìèñòåöòâà, à é íàóêè.  

Ðèòìè ñåðöÿ, çìіíè äíÿ і íî÷і ÷è ïіð ðîêó âіäіãðàâàëè âàæëèâó
ðîëü â óñâіäîìëåííі ðèòìі÷íîñòі ÿê ìіðè ÷àñó é ïðîñòîðó, à ïîòіì і ÿê
åñòåòè÷íîãî ÿâèùà, çîêðåìà ó âèðàæåííі åìîöіé çà äîïîìîãîþ ïëåñ-
êàíü ó äîëîíі ÷è ïðèòóïóâàíü, çãîäîì – âèäîáóâàííÿ ðèòìіçîâàíèõ
çâó÷àíü ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ (ïðàіíñòðóìåíòіâ).

Ñèìïòîìàòè÷íî, ùî äåÿêі ôîðìè ðóõó â òàíöі (ó éîãî ïðîñòîðîâîìó
ðîçãîðòàííі): êîëî, ïіâêîëî, ëàíöþæîê, øåðåíãè, ñïіðàëü òà іíøі –
÷àñòî íàãàäóþòü îðíàìåíòàëüíó ñèìâîëіêó. Â îðíàìåíòàõ ðіçíèõ íàðî-
äіâ òðàïëÿєòüñÿ áàãàòî іäåíòè÷íèõ ìîòèâіâ, àäæå ëþäè íàìàãàëèñÿ
âèðàçèòè çà äîïîìîãîþ ãðàôі÷íèõ ñèìâîëіâ çàãàëüíі ïîíÿòòÿ і ÿâèùà,
ÿê-îò: çåìëÿ і âîäà, ðóõ і ñïîêіé òîùî. Òàê, êîëî îçíà÷àëî ñîíöå, ñèì-
âîë æèòòÿ; ñïіðàëü  – äèíàìі÷íèé ðóõ (âèõîð); õâèëÿñòà ëіíіÿ – ïëàâ-
íèé ðóõ (âîäà, ðі÷êà, õâèëі); ïðÿìà ãîðèçîíòàëüíà – ñïîêіé, ëàìàíà –
ïðîòèáîðñòâî (áëèñêàâêà).

Ñèíêðåòèçì íàðîäíîї êóëüòóðè (öå ñòîñóєòüñÿ і ïðàäàâíіõ ñëîâ’ÿí),
öіííîñòі ÿêîї ñòîëіòòÿìè ñëóãóâàëè ïðîâіäíèì çàñîáîì ïåðåäà÷і äîñâі-
äó âіä ïîêîëіííÿ äî ïîêîëіííÿ, çîêðåìà é äî âèíèêíåííÿ øêîëè, ãåíå-
òè÷íî ñïîðіäíåíі іç ñèíêðåòèçìîì äèòÿ÷îї ãðè (É. Ãåéçіíґà). Íàðîäíà
ãðà – ÿñêðàâèé і íåïåðåâåðøåíèé çðàçîê ñèíêðåòèçìó õóäîæíüîãî òà
óòèëіòàðíîãî, ïðèêëàä ïðèðîäíîї іíòåãðàöії àóäіàëüíèõ, âіçóàëüíèõ і
ñèíòåòè÷íèõ ìèñòåöòâ. Âèõîâíó åôåêòèâíіñòü öüîãî ñèíêðåòèçìó äîâå-
äåíî áàãàòîâіêîâèì іñíóâàííÿì åòíîïåäàãîãіêè.

Âіäîìî, ùî â ñòàðîäàâíіõ êàëåíäàðíèõ îáðÿäàõ íàøèõ ïðàùóðіâ
áðàëè ó÷àñòü äіòè, ÿêі âèêîíóâàëè ðèòóàëüíі äії, ïіñíі-іãðè ç õîðîâîäà-
ìè é ðóõàìè, ùî іíêîëè âіäòâîðþâàëè ïåâíі ãîñïîäàðñüêі ïðîöåñè. Öå
áóëà ñïðàâæíÿ øêîëà ïîëіõóäîæíüîãî âèõîâàííÿ. Ôîëüêëîðíі òðàäè-
öії – ðîäèííі é ñóñïіëüíі – ñòàâàëè ïіäґðóíòÿì ñîöіàëіçàöії äèòèíè, її
çàëó÷åííÿ äî çàãàëüíîї òà õóäîæíüîї êóëüòóðè.

Ó ñòàðîäàâíüîìó ìèñòåöòâі іñíóâàëà єäèíà çíàêîâà ñèñòåìà: íà êàð-
òèíàõ-íàïèñàõ ó ïå÷åðàõ, íà âàçàõ òîùî çîáðàæåííÿ îðієíòóâàëèñÿ ÿê
íà ãëÿäà÷à, òàê і íà ÷èòà÷à, òîáòî їõíі ïîçèöії íå áóëè ðîçäіëåíі. Öіêà-
âèé ôåíîìåí äàâíіõ íàñêåëüíèõ ìàëþíêіâ – ìóðàëіâ – îá’єìíîãî òà
ïîôàðáîâàíîãî çîáðàæåííÿ, ó ÿêîìó âòіëåíî іëþçіþ òàíöþâàëüíîãî
ðóõó. Öåé  ïðèêëàä ïðèðîäíîãî ñèíêðåòèçìó ïåðâіñíîãî ìèñòåöòâà,
çóìîâëåíîãî ðèòóàëüíîþ ìàãієþ, ґðóíòóєòüñÿ íà òðіàäі «ñêóëüïòóðà –
ïå÷åðíèé æèâîïèñ – òàíîê».

Îòæå, óñòðåìëіííÿ ëþäèíè äî âïîðÿäêîâàíîñòі ñâіòó òà âèÿâëåííÿ
ñïіâïðè÷åòíîñòі ðіçíèõ åñòåòè÷íèõ ÿâèù íà îñíîâі àñîöіàòèâíîãî ìèñ-
ëåííÿ ðîçïî÷àëîñÿ іç ÷àñіâ âèíèêíåííÿ ïðàìèñòåöòâà, ñèíêðåòèçì
ÿêîãî çóìîâëþâàâ ïîëіõóäîæíіé õàðàêòåð îñâіòíüî-âèõîâíîãî âïëèâó
íà îñîáèñòіñòü. 

Òåîðåòè÷íå îñìèñëåííÿ êóëüòóðíèõ ÿâèù ó êîíòåêñòі ïðîáëåìè
ñèíòåçó ìèñòåöòâ і ïîëіõóäîæíüîãî âèõîâàííÿ ðîçïî÷àëîñÿ ó ôіëîñî-
ôії, ÿêà âèíèêëà ìàéæå îäíî÷àñíî (ІV–VІ ñò. äî í. å.) ó äàâíіõ öèâіëі-
çàöіÿõ – іíäіéñüêіé, êèòàéñüêіé, ãðåöüêіé – ç ïðèòàìàííèì їì ìіôîëî-
ãі÷íèì ìèñëåííÿì. Ìіô – çðó÷íèé ìîâíèé êîíñòðóêò äëÿ ñèìâîëі÷íî-

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ãî âèðàæåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ ôåíîìåíàìè ñâіòó, ÿêі ççîâíі íіáè é íå 
ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ. Öå ñòèõіéíà ìàòðèöÿ íàðîäíîї ôàíòàçії é âîäíî-
÷àñ ïåðøà ôîðìà åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ.

Àíàëіçóþ÷è ôіëîñîôñüêî-åñòåòè÷íі ïîãëÿäè ìèñëèòåëіâ Còàðîäàâíüî-
ãî Ñõîäó, ñïîñòåðіãàєìî, ùî ïðåäñòàâíèêè ðіçíèõ íàðîäіâ ðîçêðèâàþòü 
ñïіëüíі é âіäìіííі àñïåêòè â òðàêòóâàííі ìèñòåöòâà òà éîãî âèõîâíîãî
ïîòåí öіàëó.

Â іíäіéñüêіé ôіëîñîôñüêî-åñòåòè÷íіé äóìöі, äëÿ ÿêîї õàðàêòåðíå
êîñìîëîãі÷íå ðîçóìіííÿ ìèñòåöòâà, îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàє â÷åí-
íÿ ïðî åñòåòè÷íі åìîöії ÿê ôîðìîòâîð÷èé óíіâåðñàëüíèé ïðèíöèï
õóäîæíîñòі. Âîíî ñÿãàє êîðіííÿì ó íàóêó ïðî òåàòð, äå åìîöіÿ áóëà 
îðãàíіçàöіéíèì ÷èííèêîì ôîðìè âèñòàâè çàãàëîì і äіé àêòîðà (éîãî 
æåñòіâ, іíòîíàöіé) çîêðåìà. Іíäіéñüêі ôіëîñîôè âèîêðåìëþâàëè öåí-
òðàëüíó åñòåòè÷íó êàòåãîðіþ ðàñà (ùî áóêâàëüíî îçíà÷àє «ñìàê») – 
åìîöіéíî-åñòåòè÷íі ïåðåæèâàííÿ, ÿêі âèíèêàþòü ïіä âïëèâîì ïîåçії,
ìóçèêè, òàíöþ і ïîâ’ÿçàíі ç ïåâíèìè æèòòєâèìè åìîöіÿìè.

Ìóçèêó іíäóñè ðîçãëÿäàëè ÿê ïîєäíàííÿ ñïіâó, ãðè íà ìóçè÷íèõ
іíñòðóìåíòàõ і òàíöþ, ÿêі òàêîæ ïîâ’ÿçóâàëèñÿ ç òåàòðîì. Çâåðíіìî
óâàãó íà ñïåöèôі÷íó âëàñòèâіñòü äàâíüîї іíäіéñüêîї êóëüòóðè   – ñèíå-
ñòåçіþ ÷óòòіâ, ïîâ’ÿçàíèõ іç çîðîì і ñëóõîì. Іäåòüñÿ ïðî òàê çâàíå
êîëüîðîâå ñïðèéìàííÿ ìóçèêè.  Ìóçè÷íі òîíè ìàëè ÷іòêî âèçíà÷åíèé
êîëіð, ñòàíîâèëè ñâîєðіäíó êîëüîðîâó ãàìó; ìіæ äâîìà òèïàìè ñïðèé-
ìàííÿ – âіçóàëüíèì і ñëóõîâèì – іñíóâàëà êîðåëÿöіéíà çàëåæíіñòü. 
Êîæíà іç ñåìè ñâàð (çâóêіâ ãàìè – äî, ðå, ìі, ôà, ñîëü, ëÿ, ñі) âіäïîâіäà-
ëà ïåâíîìó êîëüîðó-îáðàçó: áëіäî-ðîæåâîìó (êîëіð ïåëþñòêіâ ëîòîñà),
æîâòî-çåëåíîìó (êîëіð ïàïóãè), çîëîòîìó, êîëüîðó æàñìèíó, ÷îðíîìó,
ÿñêðàâî-æîâòîìó, à îñòàííіé – ñüîìèé – ñèìâîëіçóâàâ ñèíòåç óñіõ
êîëüîðіâ.

У трактаті Бгарати «Ґіталанкара» (І ст. до н. е.) виділено дев’ять раса: зди-
вування, любов, героїзм, відраза, гнів, сміх, страх, співчуття, умиротворення;
усі разом вони охоплювали духовний світ людини. (У деяких джерелах згаду-
ється лише вісім раса, без останньої – умиротворення, яку вважали притаман-
ною не всім, а лише обраним.) Поняття «раса» виконувало роль своєрідної
емоційної домінанти: воно поширювалося на музику (використовувалося для
характеристики ступенів звукоряду, ладів, мелодійних моделей) та образотвор-
чі мистецтва –  живопис, скульптуру. Кожний із семи музичних тонів розглядав-
ся як носій певного емоційного смислу, кожному з них відповідав символічний
кольоровий аналог, а також голос тварини (павич, бик, козел, кроншнеп, зозу-
ля, кінь, слон), небесне тіло Сонячної системи (Сатурн, Венера, Місяць, Сонце,
Меркурій, Юпітер, Марс), знак зодіаку (Водолій, Терези, Риба, Лев, Діва, Стрі-
лець, Скорпіон) тощо. 

В єдності вербальної, пластичної та музичної інтонацій, притаманній індій-
ському мистецтву на всіх етапах його історичного розвитку, специфічним є те, 
що слово – носій знання, а звук – емоції. Отримання естетичної насолоди 
забезпечує саме емоція, виражена різними засобами, зокрема рухопластични-
ми (семантика образу-жесту). Органічна єдність музики, танцю і драми дістала
спеціальну назву «сангіт» – своєрідний поліхудожній феномен національної 
культури. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Іíäіéñüêіé âèõîâíіé ñèñòåìі ïðèòàìàííà єäíіñòü åñòåòè÷íîãî òà 
åòè÷íîãî. Çâóê ðîçãëÿäàâñÿ ÿê åíåðãіÿ êîñìîñó, à ðèòì – îñíîâà ðîç-
âèò êó Âñåñâіòó. Çìіíà ïîç і æåñòіâ іíäіéñüêèõ òðàäèöіéíèõ òàíöіâ – 
ìóäðà   – ïîäіáíà äî êëàñèôіêàöії ïîç, ðîçðîáëåíèõ äëÿ ñêóëüïòóðè. 
Ïîêàçîâèì ùîäî öüîãî є îáðàç Øèâè Íàòàðàäæі, ùî â òàíöі âòіëþє 
âåëè÷ і áåçêіíå÷íіñòü óñåñâіòíüîãî ðóõó.

Ó íàéäàâíіøèõ öèâіëіçàöіÿõ Ìåñîïîòàìії òà Єãèïòóà  àêöåíòóâàëîñÿ 
ïëàíåòàðíå ÷èñëî ñіì. Îòîæ âèíèêëà ñåìèñòðóííà àðôà, çãîäîì 
ç’ÿâëÿëèñÿ íàâіòü àíñàìáëі, ùî ñêëàäàëèñÿ іç ñåìè àðôіñòіâ і ñåìè 
ôëåéòèñòіâ.  «Íàïåâíî, іñíóâàëî ÿêåñü ìàãі÷íå óÿâëåííÿ ïðî ìóçèêó, 
çà ÿêèì êîæíà íîòà ìàëà ïåâíå êîñìі÷íå çíà÷åííÿ», – òàê óâàæàє 
Äæ. Ëіíäñåé.

Ó öàðñüêèõ ãðîáíèöÿõ ì. Óð (Ìåæèðі÷÷ÿ) àðõåîëîãè âіäíàéøëè 
äåðåâ’ÿíі àðôè ç ðåçîíàòîðîì ó âèãëÿäі ìàéñòåðíî âèêîíàíîї ïîçîëî÷å-
íîї ãîëîâè áèêà. Öå ðіäêіñíèé çðàçîê ïîëіõóäîæíüîãî ïіäõîäó äàâíіõ 
ìàéñòðіâ. Êîðïóñ ìóçè÷íîãî іíñòðóìåíòà íàãàäóє ñêóëüïòóðó òâàðèíè, 
çі ñïèíè ÿêîї íіáè âèðîñòàþòü ñòðóíè. Íå ìåíø îðèãіíàëüíà é ïåðëà-
ìóòðîâà іíêðóñòàöіÿ åìàëі, ùî ïðèêðàøàє іíñòðóìåíò.

Шива Натараджа – Шива-танцюрист, 
символ культури Індії

В індійському мистецтві ніщо не 
існує випадково, усі деталі мають 
свій духовний зміст, сповнений гли-
бокого космічного символізму. Бог 
Шива – владика танцю, зображував-
ся у вогняній арці, що символізує 
руйнування ілюзорного світу та ство-
рення нового циклу життя. Музика 
викликає транс, танець – екстаз рит-
мічного руху. Це акт творіння, що 
народжує божественну енергію.

У Шиви чотири руки, жест кожної 
з них має сенс, світоглядно-виховні 
значення. Дві нижні руки завмерли в 
мудрах (жести рук). Права, навколо х
якої звивається кобра, показує за -
ступницький жест, що означає захист 
від зла й невігластва, безстрашність і 
спокій. Ліва вказує на підняту ногу, 
що спирається на спину демона 
Апасмара; це символізує перемогу
над невіглаством, спасіння від ілю-
зорного сприйняття реальності.

Верхня права рука тримає маленький барабанчик у формі пісочного годин-
ника – символ космічного ритму й звуку, а на долоні іншої верхньої руки палає
вогник.

Натараджа втілює радість життя, грацію та гармонію. Великий французький
скульптор О юст Роден уважав, що Шива Натараджа – найгеніальніша скуль-
птура, яку створила людина.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1 2
    

3

1. Арфа цариці Пуабі. 2. Арфіст. Фрагмент штандарта з м. Ур. 3. Голова бика. 
Оздоба арфи із царської гробниці. Бл. 2550 –2450 рр. до н. е.

 

Жінки грають на арфі, лютні, гобої та лірі. У центрі – малий учень. Фреска
в гробниці чиновника Джесеркарасенеба. Бл. 1400 –1390 рр. до н. е.

Арфіст співає хвалу фараону перед богом Шу. Фреска в гробниці Рамсеса ІІІ.
Бл. 1185 –1070 рр. до н. е.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Àíàëîãі÷íі іíòåðïðåòàöії ãåíåòè÷íîї ñïîðіäíåíîñòі ÿâèù  ïðèðîäè é 
ìèñòåöòâà ñïîñòåðіãàєìî â êèòàéñüêіé ôіëîñîôії. Òàê, ñëîâî «þå» 
(ìóçèêà) ó Êèòàї, ÿê і â äåÿêèõ іíøèõ ñõіäíèõ êðàїíàõ, є ïîíÿòòÿì, 
ÿêå îá’єäíóє ïîåçіþ, òàíöі, æèâîïèñ, ãðàâþðó, àðõіòåêòóðó, à òàêîæ 
öåðåìîíіàë, ïîëþâàííÿ òà ñåðâіðóâàííÿ ñòîëó. Öåé òåðìіí îçíà÷àє 
«ðàäіñòü», òîáòî âñå òå, ùî äàє ëþäèíі íàñîëîäó. Ó êîíôóöіàíñüêîìó 
òðàêòàòі «Þå öçі» («Çàïèñêè ïðî ìóçèêó») âèêëàäåíî êîíöåïöіþ ìèñ-
òåöòâà ÷åðåç äіàëîãè ç Êîíôóöієì. ×èòà÷ òðàêòàòó çìîæå âіäêðèòè äëÿ 
ñåáå ìóçèêó ÿê äèâîâèæíèé ñâіò, ÿêèé âèÿâëÿєòüñÿ íàáàãàòî áëèæ÷å 
äî íàñ, íіæ íàì öå іíîäі çäàєòüñÿ. Ïåäàãîãі÷íèì ëåéòìîòèâîì òðàêòàòó 
ìîæíà ââàæàòè ôðàçó «âñі ìóçè÷íі çâóêè íàðîäæóþòüñÿ â ëþäñüêîìó 
ñåðöі».

Êèòàéöі ââàæàëè, ùî «ìóçèêà – öå ãàð-
ìîíіÿ íåáà і çåìëі». Ðîçóìіííÿ ãàðìîíії
ïîëÿãàëî â ñïіâçâó÷÷і ïðîòèëåæíîñòåé –
ãîëîñіâ іíü òà ÿí. ßêùî äëÿ єãèïòÿí òà іíäіé-
öіâ ñèìâîëі÷íèì, ñàêðàëüíèì áóëî ÷èñëî
ñіì, òî äëÿ êèòàéöіâ ìàãі÷íèì ñòàëî ÷èñëî
ï’ÿòü. Íîòè ïåíòàòîííîãî çâóêîðÿäó (ãóí,
øàí, öçþå, ÷æі, þé) ñòàíîâèëè «ïðåêðàñíå
öіëå» ç ï’ÿòè êîëüîðіâ: æîâòîãî, áіëîãî, çåëå-
íîãî, ÷åðâîíîãî, ÷îðíîãî. Âîíè âіäïîâіäàëè
ï’ÿòè ïåðøîåëåìåíòàì (äåðåâî, ìåòàë, âîãîíü,
âîäà, çåìëÿ), ï’ÿòè ïëàíåòàì (Ñàòóðí, Âåíå-
ðà, Þïіòåð, Ìàðñ, Ìåðêóðіé), ï’ÿòè ÿâèùàì
ïðèðîäè (âіòåð, õîëîä, ñïåêà, ñâіòëî, äîù),
ï’ÿòè ÷àñòèíàì ñâіòó (öåíòð, çàõіä, ñõіä, ïіâ-
íі÷, ïіâäåíü). Óñå öå âðіâíîâàæóâàëîñÿ ìóçè-
êîþ, ÿêà ùå é ãàðìîíіçóâàëà ç ï’ÿòüìà ÷åñíî-
òàìè: ëþäÿíіñòþ, ñïðàâåäëèâіñòþ, âèõîâà-
íіñòþ, ïåðåäáà÷ëèâіñòþ і ùèðіñòþ.

Îñâіòíüî-âèõîâíå çíà÷åííÿ ìàëè ïîãëÿäè
ó÷íіâ і ïîñëіäîâíèêіâ Êîíôóöіÿ ùîäî äåòàëü-
íîї ðîçðîáêè ñèìâîëіêè, ïðèòàìàííîї ñõіäíîìó ñâіòîáà÷åííþ. Íàïðè-
êëàä, ïîëіõóäîæíі іäåї ùîäî «êîëüîðîâîãî áà÷åííÿ» ìóçèêè: òîíè 
çàáàðâëþâàëèñÿ â ïåâíі êîëüîðè íå çà çîâíіøíüîþ ôîðìàëüíîþ îçíà-
êîþ, à çà ðåàëüíèì åìîöіéíî-ïñèõîëîãі÷íèì ñïðèéìàííÿì. Ïîïðè âñþ 
«íàїâíіñòü» öèõ ìіôîëîãі÷íèõ óÿâëåíü, âîíè òîíêî âëîâëþâàëè óíіâåð-
ñàëüíі çàêîíîìіðíîñòі, ùî іñíóâàëè ìіæ âèäàìè ìèñòåöòâà.

Íà âèòîêè іäåé ïîëіõóäîæíüîãî âèõîâàííÿ íàòðàïëÿєìî â àðòåôàê-
òàõ êóëüòóðè àíòè÷íîї öèâіëіçàöії. Ó Ñòàðîäàâíіé Ãðåöії ôîðìóєòüñÿ 
êîñìîëîãі÷íà êîíöåïöіÿ ñâіòîñïðèéíÿòòÿ, çãіäíî ç ÿêîþ Âñåñâіò ïîáó-
äîâàíî çà çàêîíàìè ãàðìîíії, äîöіëüíîñòі é êðàñè. Âîäíî÷àñ çíà÷ íà 
óâàãà ïðèäіëÿëàñÿ âäîñêîíàëåííþ ëþäèíè: ðіçíîáі÷íèé ðîçâèòîê îñî-
áèñòîñòі ïåðåäáà÷àâ äîëó÷åííÿ äî âèùèõ íàóêîâèõ і ìèñòåöüêèõ äîñÿã-
íåíü.

Ãðåöüêі ìèñëèòåëі îáґðóíòóâàëè ïîíÿòòÿ êàëîêàãàòії – єäíîñòі ї
äîáðà é êðàñè, òðàêòóâàëè її ÿê ãàðìîíіþ çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüîãî 
â ëþäèíі. Ïîÿñíþþ÷è çíà÷åííÿ öüîãî ñêëàäíîãî òåðìіíà – «ïðåêðàñ-

Конфуцій передає Лао-цзи 
немовля Ґаутаму. 

фу р
Картина 

часів династії Мін
(1368–1644)
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íî-äîáðå», Îëåêñіé Ëîñєâ çàñòîñîâóє àíàëîãіþ ç ìіôîëîãі÷íèì îáðàçîì 
êåíòàâðà, íàðîäæåíîãî ÷óäåðíàöüêîþ ôàíòàçієþ ãðåêіâ. Êåíòàâðіâ
íåðіäêî çîáðàæàëè íà àíòè÷íèõ âàçàõ і ðåëüєôàõ, ó ñêóëüïòóðі é æèâî-
ïèñі, ÿê, íàïðèêëàä, ëåãåíäàðíîãî Õіðîíà â ðîëі ïåäàãîãà, ÿêèé íàâ÷àє
Àõіëëà ãðàòè íà ëіðі.

      
Хірон учить Ахілла грати на лірі.

Фреска з національного
археологічного музею в Неаполі, 

Італія. І ст.

Поєдинок Геракла з кентавром
Нессом. Фрагмент розпису 

грецької амфори. VII ст. до н. е.

Ñåðåä õàðàêòåðíèõ îçíàê ãðåöüêîãî ñâіòîãëÿäó – êîñìîëîãіçì, ÿêèé 
çóìîâèâ ôîðìóâàííÿ åñòåòè÷íèõ ïîãëÿäіâ. ×èìàëî àâòîðіâ òðàêòàòіâ
áóëè ïåðåêîíàíі â òîìó, ùî ÷èñëàìè é çâóêàìè ìîæíà âèðàçèòè êðàñó 
òà ãàðìîíіþ Âñåñâіòó. Àíàëîãі÷íî çà äîïîìîãîþ ÷èñåë îñìèñëþâàëîñÿ
óÿâëåííÿ ïðî ðèòìіêó ÿê ñïіâìіðíèé ðóõ.

Ó ìèñòåöòâі, ÿê і â óñüîìó äîâêіëëі, ãðåêè øóêàëè óíіâåðñàëüíі 
çàêîíè ãàðìîíії, óçàãàëüíþþ÷è ôàêòè ç ðіçíèõ íàóê: ôіçèêè, áîòàíі-
êè, çîîëîãії. Ñèìâîëіêà êîëüîðіâ ïîєäíóâàëàñÿ ç ïåðøîåëåìåíòàìè,
ïåðøîñòèõіÿìè, íåáåñíèìè òіëàìè (íàïðèêëàä, Ñîíöå – æîâòå,
Ìіñÿöü  – áіëèé, Ìàðñ – ÷åðâîíèé, Ìåðêóðіé – áëàêèòíèé, Âåíåðà –
çåëåíà, Þïіòåð – ïîìàðàí÷åâèé, Ñàòóðí – ÷îðíèé).

Калокагатіаа яіі – поєднання етичного та естетичного; ідеал, що вплинув на 
пізнішу ідею гармонійно розвиненої особистості.

З античних міфів ми дізнаємося про уявлення греків щодо видів мистецтва,
які поділяли на «божественні» та «низькі» (міф про Арахну), про музичні інстру-
менти: флейту Пана  (міф про Пана й Сірін у), ліру (міф про Орфея). Міф про 
прекрасного Аполлона – бога сонця, світла, гармонії та краси, символом якого 
була ліра (кіфара), – свідчить, що в ті далекі часи  види мистецтва сприймали
в багатоманітності та єдності. З огляду на сучасні міжгалузеві інтеграційні про-
цеси в освіті заслуговує на увагу також ідея зв’язку мистецтва з наукою. Як 
відомо, грецькі музи були покровительками таких галузей: 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Рафаель Санті. Аполлон і музи на Парнасі.
Фрагмент фрески з палацу у Ватикані. 1509–1511 рр.

ßê åñòåòèêà çâ’ÿçêó ìіæ ÷èñëîì і çâó÷àííÿì âïëèíóëà íà ñòàíîâ-
ëåííÿ ïåäàãîãі÷íèõ ïîãëÿäіâ? ßê áóäóâàëàñÿ ñèñòåìà çàãàëüíîї îñâіòè 
â Ñòàðîäàâíіé Ãðåöії? ßêå ìіñöå â íіé ïîñіäàëî ìèñòåöòâî?

Ïіñëÿ äîìàøíüîãî âèõîâàííÿ õëîï÷èêè іç ñåìè ðîêіâ ïî÷èíàëè
â÷èòèñÿ â íèæ÷іé øêîëі, äå âîíè îïàíîâóâàëè ãðàìîòó, ìóçèêó, àðèô-
ìåòèêó, іíîäі – ìàëþâàííÿ. Öі ïðåäìåòè ïîãëèáëþâàëèñÿ íà äðóãîìó 
ðіâíі â ãðàìàòè÷íіé øêîëі é äîïîâíþâàëèñÿ îñíîâàìè àñòðîíîìії òà 
ôіëîñîôії. Çàâåðøóâàëàñÿ çàãàëüíà îñâіòà â ãіìíàçії, äå âèêëàäàëèñÿ 
ðèòîðèêà, åòèêà, ëîãіêà, ãåîãðàôіÿ, ãіìíàñòèêà.

КліоКК – історії, 
Талія – комедії,я
Мельпомена – трагедії,
Евтерпа – ліричної поезії,
Ерато – любовної лірики,
Терпсихора – танців,
Полігімнія – гімнів,я
Каліопа – епічної поезії,
Уранія – астрономії.я
Нагадаємо, що дев’ять муз – це результат пізньої міфотворчості. Спочатку

була одна-єдина Муза (богиня наук і мистецтв, про яку згадується в першій
пісні «Одіссеї» Гомера). Потім – три, лише пізніше їх стало дев’ять (історію та
астрономію відносили до мистецтв). Отже, як бачимо, поступово посилювала-
ся диференціація галузей, що врешті-решт зруйнувала природний  синкретизм
і цілісність античної художньої картини світу.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Çàíÿòòÿ ãіìíàñòèêîþ ñóïðîâîäæóâàëèñÿ çâó÷àííÿì àâëîñà, ìóçèêà
ìàëà іìïðîâіçàöіéíèé õàðàêòåð, ÷àñîì ñïåöіàëüíî ñòâîðþâàëàñÿ äëÿ
ïëàñòè÷íèõ ðèòìі÷íèõ âïðàâ. Íà áàãàòüîõ äàâíüîãðåöüêèõ âàçàõ, òåìà-
òèêà ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ãіìíàñòèêîþ, ìîæíà ïîáà÷èòè çîáðàæåííÿ 
ìóçèêàíòà ç àâëîñîì. Îòæå, çàðîäæóþòüñÿ і íàáóâàþòü ðîçâèòêó ïåäà-
ãîãі÷íі іäåї íå ëèøå єäíîñòі íàóê і ìèñòåöòâ, à é іíòåãðàöії ìóçè÷íîãî 
òà ôіçè÷íîãî âèõîâàííÿ.

Íàéáіëüøå ïðîñëàâèëàñÿ Ïëàòîíîâà àêàäåìіÿ â Àôіíàõ, ÿêà ïðîіñ-
íóâàëà ïîíàä òèñÿ÷ó ðîêіâ, і Ëіêåé, ÿêèé çàñíóâàâ Àðіñòîòåëü.

Âèäàòíі àíòè÷íі ôіëîñîôè Ñîêðàò, Ïіôàãîð,
Ïëàòîí, Àðіñòîòåëü òà іíøі çàëèøèëè ñâіòîâі áåç-
öіííі äóìêè ùîäî íàóêè òà ìèñòåöòâà, îñâіòè é 
âèõîâàííÿ. Êóëüò ãàðìîíії і áåçìåæíà âіðà â ÷èñ-
ëî ïåðåïëåëèñü ó ñâіòîãëÿäі â÷åíèõ, ÿêі ïîíàä óñå 
øàíóâàëè âïîðÿäêîâàíіñòü ñâіòó. Öå ïîçíà÷èëîñÿ
і íà òåîðіÿõ ìóçèêè, і íà êîíöåïöіÿõ ñïðèéìàííÿ 
êîëüîðіâ.

Ôіëîñîô, ìàòåìàòèê, àñòðîíîì і òåîðåòèê
ìóçèêè Ïіôàãîð (áë. 570–490 ðð. äî í.   å.) òà éîãî
÷èñëåííі ïîñëіäîâíèêè ïðîïîâіäóâàëè ãàðìîíіþ
ñôåð – ó÷åííÿ, ùî  ïîÿñíþâàëî ìóçè÷íî-ìàòåìà-
òè÷íèé óñòðіé êîñìîñó. Ïіôàãîð áóâ àáñîëþòíî
âïåâíåíèé, ùî «çåìíà» ìóçèêà є ïðîÿâîì «êîñ-
ìі÷íîї» ìóçèêè, òîìó çâó÷àííÿ ïіäíåñåíîї «ëþä-
ñüêîї» ìóçèêè çäàòíå ñòâîðþâàòè òàêèé ñàìèé
ãàðìîíіéíèé ïîðÿäîê ó âíóòðіøíüîìó ñâіòі ëþäè-
íè, ÿêèé «ñâіòîâà» ìóçèêà ñòâîðþє â ïðîñòîðі

Âñåñâіòó çàâäÿêè ðóõó íåáåñíèõ ñâіòèë. 
Àíàëîãі÷íèõ ïîãëÿäіâ íà ãëèáèííó ïðèðîäó ìóçèêè äîòðèìóâàëèñÿ

é іíøі âіäîìі ìèñëèòåëі àíòè÷íîñòі âіä Ïëàòîíà äî Àðіñòîòåëÿ.  
Ïëàòîí (áë. 427–347 ðð. äî í. å.) íàäàâàâ âåëèêîãî çíà÷åííÿ âèõî-

âàííþ, óâàæàþ÷è, ùî ñëіä çàáåçïå÷èòè «äëÿ òіëà ãіìíàñòèêó, à äëÿ
äóøі ìóçèêó». Ó ìîëîäі ðîêè âіí çàõîïëþâàâñÿ æèâîïèñîì і ïîåçієþ, 
ñòâîðþâàâ  äèôіðàìáè, åïіãðàìè, òðàãåäії. Ïëàòîí ïåðøèé îïèñàâ іäåþ
«íåáåñíîї ãàðìîíії» ó âèãëÿäі îêòàâè çâóêіâ íåáåñíèõ òіë: Ñàòóðí, Þïі-
òåð, Ìàðñ, Ìåðêóðіé, Âåíåðà,  Ñîíöå, Ìіñÿöü (âіä âèñîêîãî äî íèçüêî-
ãî òîíіâ). Çâóêè, ÿêі íàðîäæóþòü çіðêè ïіä ÷àñ ñâîãî ðóõó, â àíòè÷íî-
ìó ñâіòі çіñòàâëÿëèñÿ çі ñòðóíàìè ëіðè àáî êіôàðè.

Íà çíàìåíèòіé ôðåñöі Ðàôàåëÿ íå âñі 50 ôіãóð ìîæíà òî÷íî іäåíòèôі-
êóâàòè. Ó öåíòðі çîáðàæåíî Ïëàòîíà òà Àðіñòîòåëÿ, ÿêèõ íåâàæêî âïіç-
íàòè çà íàçâàìè êíèæîê ó ðóêàõ. Ïіôàãîðà, ÿêèé ïèøå ìàòåìàòè÷íі
ôîðìóëè ãàðìîíії ñôåð, õóäîæíèê ðîçòàøóâàâ ïіä ñòàòóєþ Àïîëëîíà.

Ó â÷åííі Àðіñòîòåëÿ (384–322 ðð. äî í. å.) – êóëüìіíàöії àíòè÷íîї 
ôіëîñîôії – ñâîєðіäíî âіäîáðàçèëàñü åñòåòèêà êîñìîñó, ÿêèé ïîáà÷èëè
î÷і ëþäèíè. Ó òðàêòàòі «Ïîåòèêà» ôіëîñîô êëàñèôіêóâàâ ìèñòåöòâî íà
ðîäè é æàíðè, çàêëèêàâ äî óçàãàëüíåííÿ õóäîæíüîãî äîñâіäó òà éîãî
ïåðåäà÷і â ïðîöåñі íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ. Ñòâîðåíèé â Àôіíàõ ëіêåé 
âіí î÷îëþâàâ 12 ðîêіâ. Íà äóìêó ìèñëèòåëÿ, ôіçè÷íà òà åñòåòè÷íà

Бюст Піфагора. 
Римська копія 

грецького оригіналу. 
VII–I ст. до н. е.
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êóëüòóðà ìàéáóòíüîãî ãðîìàäÿíèíà áóëè îäíà-
êîâî öіííі, àäæå «âèõîâàííÿ òіëà ñïðèÿëî
âèõîâàííþ äóõó».

Ó òâîðàõ «Òîïіêà» é «Òðàêòàò ïðî äóøó» 
Àðіñòîòåëü çðîáèâ ñïðîáó ïîðіâíÿòè ñâіòëі é 
òåìíі òîíè ó çâóêàõ і áàðâàõ. Çà Àðіñòîòåëåì,
ïðîïîðöіéíіñòü – îñíîâà ïðåêðàñíîãî. Ó÷åíèé 
íàìàãàâñÿ ïîáóäóâàòè øêàëó іç ñåìè êîëüîðіâ,
àíàëîãі÷íó  äî ìóçè÷íîї îêòàâè. Ç òèõ ÷àñіâ 
çáåðåãëèñÿ ñïіëüíі äëÿ òåîðії ìóçèêè òà êîëî-

Рафаель Санті. Афінська школа. Фреска з палацу у Ватикані, фраг-
менти. 1511 р.

Бюст Арістотеля. Римська копія грецького бронзового 
оригіналу Лісіппа. Після 330 р. до н. е.
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ðèñòèêè òåðìіíè «òîí», «õðîìàòè÷íèé», «ãàðìîíіÿ». Àðіñòîòåëü óâà-
æàâ, ùî ìóçèêà çäàòíà âïëèâàòè íà åòè÷íèé áіê äóøі, òîìó її ïîòðіáíî
äîäàòè äî ïðåäìåòіâ, ÿêі âèõîâóþòü ìîëîäü.

Ó äàâíüîãðåöüêіé åñòåòèöі ñèíòåç ìèñòåöòâ ÿñêðàâî é ñàìîáóòíüî 
âèÿâèâñÿ â òåàòðі, äå òіñíî âçàєìîäіÿëè ìèñòåöòâî ñëîâà òà õîðîâèé
ñïіâ, ùî ñóïðîâîäæóâàâ (êîìåíòóâàâ) òåàòðàëüíó äіþ. Àêòîð ìóñèâ óìі-
òè  ñïіâàòè é òàíöþâàòè, äîñêîíàëî âîëîäіòè ìèñòåöòâîì ïàíòîìіìè.

Ïîðіâíÿííÿ îñîáëèâîñòåé ìîâè ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà: ìóçè÷íîãî,
îáðàçîòâîð÷îãî, õîðåîãðàôі÷íîãî òîùî – â àíòè÷íіé ôіëîñîôії çäіéñíþ-
âàëîñÿ ÷åðåç åñòåòè÷íó êàòåãîðіþ ðèòìó. Ó òðàêòàòі «10 êíèã ïðî
àðõіòåêòóðó» (єäèíà ïðàöÿ ç àíòè÷íîї àðõіòåêòóðè, ùî äіéøëà äî íàñ) 
Âіòðóâіé âèîêðåìëþє îñíîâíі êàòåãîðії öüîãî âèäó ìèñòåöòâà. Âіí çóïè-
íÿєòüñÿ äåòàëüíî íà ïîíÿòòі «ñïіâìіðíіñòü» і ïðîâîäèòü àíàëîãіþ ìіæ
ïðîïîðöіÿìè òіëà ëþäèíè òà åâðèòìієþ (õî÷à â îñòàííіé òåðìіí àâòîð
óêëàäàє íåòðàäèöіéíèé çìіñò і ðîçóìіє éîãî ÿê ñóá’єêòèâíèé ìîìåíò
ñïðèéíÿòòÿ).

Â àíòè÷íіé ñèñòåìі âèõîâàííÿ âàæëèâó ðîëü âіäіãðàâàëè íå òіëüêè 
é íå ñòіëüêè àâòîíîìíі ìèñòåöòâà, ñêіëüêè òðèєäíіñòü ïîåçії, ìóçèêè, 
òàíöþ. Ïіä íàâ÷àííÿì ìóçèêè ìàëîñÿ íà óâàçі çàëó÷åííÿ äî âñіõ 
«ìóñè÷íèõ» ìèñòåöòâ – äî  «ìèñòåöòâà ìóç». Ñëîâî îñìèñëþâàëî ïîòіê 
ìóçè÷íîãî ðóõó, à òàíîê ïåðåêëàäàâ éîãî íà ìîâó, íàáëèæåíó äî âіçó-
àëüíîãî ìèñòåöòâà.

Îñíîâè ðèòîðèêè ÿê íàóêè ïðî ìèñòåöòâî êðàñíîìîâñòâà çàêëàâ
Ìàðê Òóëëіé Öèöåðîí (106–43 ðð. äî í.   å.) – ïåðøèé îðàòîð àíòè÷íîãî
Ðèìó. Ó äåñÿòè òåçàõ âіí ñêîíöåíòðóâàâ ñâîє ðîçóìіííÿ ìèñòåöòâà ñëî-
âà. Ñóòü éîãî ïîãëÿäіâ ïîëÿãàëà â íåîáõіäíîñòі âîëîäіòè ôіëîñîôñüêîþ
îñâіòîþ, íàóêîâèì çíàííÿì, çîêðåìà іñòîðієþ, ùîá âïëèâàòè íà äóøó
ëþäèíè ñëîâîì, «çàñïîêîþâàòè àáî çáóäæóâàòè äóøі ñëóõà÷іâ». Îðà-
òîð ïîâèíåí óäîñêîíàëþâàòè ïàì’ÿòü – «ñêàðá óñіõ çíàíü» – і âîëîäіòè
òðüîìà ñòèëÿìè ìîâè (ïðîñòèì, ùî ñëóæèòü òіëüêè äëÿ ïåðåêîíàííÿ,
ñåðåäíіì – ùå é äëÿ âòіõè ñëóõà÷à, âèñîêèì, ùîá õâèëþâàòè é çàõîï-
ëþâàòè ïóáëіêó), à òàêîæ ðèòîðè÷íîþ òåõíіêîþ òà àêòîðñüêîþ ìàé-
ñòåðíіñòþ (æåñòè, çâóê і òîí ãîëîñó, âèðàç îáëè÷÷ÿ, ðèòì, æàðò). Íîâà-
òîðñòâî Öèöåðîíà â òîìó, ùî âіí ïðèâíіñ ó ìîâó ïîåòè÷íó õóäîæíіñòü
é àðãóìåíòóâàâ óíіâåðñàëüíå çíà÷åííÿ ðèòìó, óâàæàþ÷è, ùî «ïðèєì-
íіñòü ðèòìіâ» òàê ñàìî âàæëèâà, ÿê і ïðèєìíіñòü ñëіâ, ùî ðèòì çáàãà-
÷óє «ôіãóðè äóìêè». Іäåї Öèöåðîíà, ùî ñèíòåçóâàëè åëåìåíòè ñëîâåñ-
íîñòі é òåàòðó, íå âòðàòèëè àêòóàëüíîñòі é ó íàø ÷àñ. Âîíè ñïðèÿëè
ôîðìóâàííþ òåîðії àêòîðñüêîї ìàéñòåðíîñòі, òåõíîëîãіé íå ëèøå òåà-
òðàëüíîї, à é ïåäàãîãі÷íîї äіÿëüíîñòі, íàñàìïåðåä ó ãàëóçі ìèñòåöüêîї
îñâіòè (ôóíäàìåíòàëüíі ïðàöі óêðàїíñüêîãî ôіëîñîôà é ïåäàãîãà Іâàíà
Çÿçþíà).

Ðåçþìóþ÷è, çàçíà÷èìî, ùî â êîæíіé ç âåëèêèõ öèâіëіçàöіé ìèíó-
ëîãî ïðîñòåæóþòüñÿ ñïåöèôі÷íі ðèñè é ïåâíі ñïіëüíі îçíàêè, äåòåðìі-
íîâàíі îñíîâîïîëîæíèìè ïðèíöèïàìè ñâіòîñïðèéíÿòòÿ ëþäèíè. Çàâäÿ-
êè öіëіñíîìó ìіôîëîãі÷íîìó áà÷åííþ ôåíîìåíіâ ìèñòåöòâà ìèñëèòåëі
Ñòàðîäàâíüîãî ñâіòó íàãîëîøóâàëè íà ãëèáèííіé åñòåòè÷íіé ñïîðіäíå-
íîñòі, âçàєìîóçãîäæåíîñòі éîãî âèäіâ ÷åðåç åìîöіþ, ñèíåñòåçіþ, óÿâ-
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Статуя Цицерона перед Палацом правосуддя в Римі

ëåííÿ ïðî ãàðìîíіþ Âñåñâіòó é êîñìі÷íі ðèòìè. Àñïåêò ïîëіõóäîæíüî-
ãî âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі ñòàâ êðîêîì óïåðåä, ÿê ïîðіâíÿòè ç ïåðâіñ-
íîþ ôîëüêëîðíî-ìèñòåöüêîþ ïåäàãîãіêîþ. Äàëåêîãëÿäíіñòü öèõ іäåé і 
íèçêè âіäïîâіäíèõ ïîíÿòü: «êàëîêàãàòіÿ», «ìіìåñèñ» (íàñëіäóâàííÿ
äіéñíîñòі â ìèñòåöòâі), «êàòàðñèñ» (âíóòðіøíє î÷èùåííÿ ÷åðåç åìî-
öіþ)   – ñïðè÷èíèëà їõíіé äîâãîòðèâàëèé âïëèâ íà ïîäàëüøó åâîëþöіþ 
åñòåòè÷íèõ і ïåäàãîãі÷íèõ ïîãëÿäіâ, çîêðåìà é ó öàðèíі ïîøóêó õóäîæ-
íіõ óíіâåðñàëіé.

  1.2. Поліхудожні орієнтири 
мистецької освіти та виховання 
епохи середньовіччя

Íà çìіíó àíòðîïîöåíòðèçìó àíòè÷íîñòі é êóëüòó ÷óòòєâîñòі â Єâðî-
ïó ïðèéøëî õðèñòèÿíñòâî ç íîâèìè ñâіòîãëÿäíèìè іäåàëàìè, õóäîæ-
íüî-òâîð÷èì òà îñâіòíüî-âèõîâíèì ïîòåíöіàëàìè. Êîñìîëîãі÷íà êîí-
öåïöіÿ åñòåòè÷íîãî ñâіòîñïðèéíÿòòÿ ïîñòóïèëàñÿ ìіñöåì òåîëîãі÷íіé.
Åñòåòè÷íі іäåї àíòè÷íèõ ìèñëèòåëіâ íàäàëі ðîçâèâàëè ôіëîñîôè é áîãî-
ñëîâè ñåðåäíüîâі÷÷ÿ òà Âіäðîäæåííÿ, ç-ïîìіæ ÿêèõ Àâðåëіé Àâãóñòèí 
і Ñåâåðèí Áîåöіé, Âàñèëіé Êåñàðіéñüêèé і Ãðèãîðіé Íіññüêèé, Ìèêîëà 
Õîðåçìñüêèé òà Åðàçì Ðîòåðäàìñüêèé.

Åïîõà ñåðåäíüîâі÷÷ÿ ç її íåâïèííèì ñõîäæåííÿì äî Áîãà ñïðèÿëà 
ðîçêâіòó ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâ, íàñàìïåðåä êîìïîíåíòіâ õðàìîâîãî
ñèíòåçó: àðõіòåêòóðè, ñêóëüïòóðè (çàõіäíîõðèñòèÿíñüêà òðàäèöіÿ),
æèâîïèñó (çîêðåìà, ïðàâîñëàâíîãî іêîíîïèñó), äåêîðàòèâíî-óæèòêîâî-
ãî ìèñòåöòâà, ìóçèêè – õîðîâîї òà îðãàííîї (ó ðèìî-êàòîëèöüêîìó 
îáðÿäі), ïîåòèêè òà ðèòîðèêè. Âîíà ïîðîäèëà ñâîєðіäíèé òèï îñâіòè – 
öåðêîâíó øêîëó ç ìîðàëüíî-ðåëіãіéíèìè ïðіîðèòåòàìè âèõîâàííÿ, äå 
ìèñòåöòâî âèêîíóâàëî âàæëèâó ôóíêöіþ åìîöіéíî-åñòåòè÷íîãî âïëèâó 
íà ñâіäîìіñòü і ïіäñâіäîìіñòü ç ìåòîþ çàëó÷èòè ëþäèíó äî âіðè, âèñîêîї 
äóõîâíîñòі. Öåðêîâíі õîðè òієї äîáè âèêîíóâàëè ôóíêöії ìóçè÷íî-ïåäà-
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ãîãі÷íèõ îñåðåäêіâ, äå íà ïðàêòèöі êðèñòàëіçóâàëèñÿ ìåòîäè é ïðèéî-
ìè íàâ÷àííÿ ñïіâó òà ìóçè÷íîї ãðàìîòè.

Ó ðåëіãіéíîìó ñâіòîãëÿäі òà õóäîæíіé êàðòèíі ñâіòó єâðîïåéñüêîãî 
ñåðåäíüîâі÷÷ÿ  ïåðåâàæàє ñïîãëÿäàëüíіñòü. Îá’єäíóâàëüíèì íà÷àëîì ó
÷èñëåííèõ òåîöåíòðè÷íèõ òåîðіÿõ âèñòóïàє ïîíÿòòÿ «õðàì» ÿê îáðàç
ñâіòó é ôåíîìåí õóäîæíüîãî ñèíòåçó. Ó ïðîñòîðі õðèñòèÿíñüêîãî õðà-
ìó іíòåãðóâàëèñÿ âïëèâè àðõіòåêòóðè, æèâîïèñó, äåêîðàòèâíî-óæèò-
êîâîãî ìèñòåöòâà, ìóçèêè, ìèñòåöòâà ñëîâà (ðèòîðèêà, ñâÿùåííі êíè-
ãè), òåàòðàëüíîї äії. І öåé âèùèé äóõîâíèé ñèíòåç, ó ÿêîìó îá’єäíóâàëüíó
ðîëü âіäіãðàâàëà àðõіòåêòóðà ç її îñîáëèâîþ àðõіòåêòîíіêîþ, ñèìâîëі-
çóâàâ ñâіòîñïðèéìàííÿ єâðîïåéöÿ, ìàâ íі ç ÷èì íå çðіâíÿííå çà ïîòóæ-
íіñòþ åñòåòèêî-âèõîâíå çíà÷åííÿ. Íà äóìêó ôіëîñîôà òà áîãîñëîâà
Ïàâëà Ôëîðåíñüêîãî, öåðêîâíå ìèñòåöòâî – ïðàáàòüêî ñèíòåçó ìèñ-
òåöòâ; îêðåìî âіä öüîãî ñèíòåçó äóõîâíà ìóçèêà ÷è іíøі ñêëàäíèêè íå
ñïðèéìàþòüñÿ ïîâíîöіííî. Âîäíî÷àñ ó çìàãàííі ñëóõó é çîðó â ñåðåä-
íüîâі÷÷і âіääàєòüñÿ ïåðåâàãà âіçóàëüíîìó. Çìіñò ñëîâ’ÿíñüêîї іêîíè ç 
êëåéìàìè ñâіä÷èòü ïðî òåíäåíöіþ äîëàòè ñòàòè÷íіñòü òà îäíîìіðíіñòü
æèâîïèñíîãî çîáðàæåííÿ: ó ñþæåòàõ іç æèòіÿ ñâÿòèõ ïîåòàïíî, ÿê ó 

êíèçі äëÿ íåïèñüìåííèõ, ðîçãîð-
òàєòüñÿ «äіÿ â îáðàçàõ» (àíàëî-
ãі÷íî äî ðîçêðèòòÿ ïîäіé ó òå -
àòðі). 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Прикладом є перша в українському 
іконописі вціліла ікона з клеймами 
«Архангел Михаїл з діяннями» із церк-
ви Св. Миколая в Сторонній. Фігура в 
центрі композиції оточена з трьох 
боків клеймами, які мають характер
наративу, візуальні сюжети сцен 
читаються зліва направо, вони послі-
довно розповідають про діяння архан-
гела.

Іäåÿ ãàðìîíії ñâіòó ïðîäîâæè-
ëà іñíóâàííÿ â çàõіäíîєâðîïåé-
ñüêіé ôіëîñîôії òà ìóçè÷íіé òåî-
ðії ñåðåäíіõ âіêіâ і Âіäðîäæåííÿ.

Ó â÷åííі îòöіâ õðèñòèÿíñüêîї
öåðêâè ñïîñòåðіãàєìî ðîçâèòîê
ñèìâîëі÷íî-÷èñëîâîї åñòåòèêè,
àëåãîðè÷íі òëóìà÷åííÿ ìèñòåöü-
êèõ ÿâèù, íàïðèêëàä àëåãîðії
ìіæ ìóçèêîþ і ÷èñëàìè (îñîáëè-
âî âèäіëÿëè ÷èñëî òðè, ùî îçíà-
÷àëî Ñâÿòó Òðіéöþ), ïîðàìè
ðîêó, ÿâèùàìè ïðèðîäè, ïëàíå-
òàìè.

Архангел Михаїл з діяннями. Ікона 
із церкви Св. Миколая в Сторонній. 

Друга половина XIV ст.
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Çáàãà÷åííÿ ìèñòåöüêèìè çàñîáà-
ìè êóëüòîâèõ îáðÿäіâ і âïðîâàäæåí-
íÿ їõ ó øêіëüíó ïðàêòèêó ñïðè÷èíè-
ëî äîñòàòíüî âàãîìó ðîëü õóäîæíüî-
åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷íіâ ó ñèñòå-
ìі îñâіòè. Ìóçèêà é òåàòð áóëè
îáîâ’ÿçêîâèì êîìïîíåíòîì íàâ÷àííÿ
òà âèõîâàííÿ â єçóїòñüêèõ øêîëàõ 
êðàїí Єâðîïè. Öåðêîâíèì ñïіâîì,
ñïðèéìàííÿì іêîíîïèñíèõ îáðàçіâ 
íàïîâíþâàëîñÿ ùîäåííå æèòòÿ ó÷íіâ
ó ïðàâîñëàâíèõ øêîëàõ Óêðàїíè òà
ñóñіäíіõ êðàїí.

Öåðêîâíå ìèñòåöòâî ðîìàíñüêîãî,
ãîòè÷íîãî, âіçàíòіéñüêîãî ñòèëіâ (ç
äàâíüîðóñüêèì âêëþ÷íî) çíà÷íîþ
ìіðîþ âèêîíóâàëî äèäàêòè÷íó ôóíêöіþ – ôóíêöіþ ðåòðàíñëÿöії êóëü-
òóðíèõ òðàäèöіé. Ó ñåðåäíüîâі÷íèõ ìîíàñòèðñüêèõ øêîëàõ, ÿêі áóëè â 
îñâіòі ìîíîïîëієþ, âèâ÷àëèñÿ «ñіì âіëüíèõ ìèñòåöòâ» (àâòîð òåðìіíà    – 
Êàññіîäîð): ïî÷àòêîâèé «òðèâіóì»    – ãðàìàòèêà, ðèòîðèêà, äіàëåêòè-
êà   – і «êâàäðіóì» – àðèôìåòèêà, ãåîìåòðіÿ, àñòðîíîìіÿ, ìóçèêà. 

Ó ñåðåäíüîâі÷íó åïîõó êóëüòóðíî-ïðîñâіòíèöüêó äіÿëüíіñòü î÷îëþ-
âàëî äóõîâåíñòâî. Àëå ïàðàëåëüíî ç ìîíàñòèðñüêèìè øêîëàìè â Єâðî-
ïі ðîçâèâàєòüñÿ ñâіòñüêèé òèï îñâіòè. Õóäîæíüî-ñèíòåòè÷íà äіÿëüíіñòü 
æîíãëåðіâ, òðóáàäóðіâ, òðóâåðіâ, ìåíåñòðåëіâ, øïіëüìàíіâ, ìіíåçèíãå-
ðіâ âèñîêî ïіäíіìàëà ïëàíêó é óòâåðäæóâàëà іäåàëè ëèöàðñüêîї îñâіòè, 
åòèêè òà åñòåòèêè. Їõíÿ ó÷àñòü ó ïóáëі÷íèõ òóðíіðàõ і òâîð÷èõ çìàãàí-
íÿõ áóäóâàëàñÿ íà іìïðîâіçàöії, äåìîíñòðàöії âîëîäіííÿ âèñîêèì ðіâ-
íåì ìàéñòåðíîñòі ïîåòà, ìóçèêàíòà é àêòîðà îäíî÷àñíî.

Якщо найдавніша математична теорія «гармонії сфер» охоплювала пропор-
цію тільки чотирьох чисел 6 : 8 : 9 : 12 (у версії Піфагора) або октавний звукоряд
з восьми різновисотних звуків «небесної гармонії» (у філософсько–літературно-
му варіанті Платона), то Боецій, інтерпретуючи й модифікуючи античних поперед-
ників, зокрема й Цицерона, об рунтував зв’язок «світової музики» (musica
mundana) з «музикою інструментальною» (musica instrumentalis), в основу якої
покладено систему ладів. У такий спосіб теорія набула наукової універсальності.

Спадщина Боеція (бл. 480–524) містить понад двадцять літературних тво-
рів: навчальні посібники з «вільних наук», твори з логіки, теологічні праці,
художньо-філософський трактат «Розрада філософією», коментар (у семи
книгах) до праці Цицерона «Топіка» тощо. Світоглядні погляди мислителя
поклали початок середньовічному вченню про три взаємопов’язані «музики»,
заснованому на ідеї суміжності між релігійними символами, душевними стана-
ми людини та різними музичними елементами. У його теологічних працях поєд-
нано класичні уявлення античної філософії та християнські цінності.

Творчість Боеція – цінний внесок у розвиток науки, філософського тракту-
вання літератури та мистецтва, що згодом знайшло відображення у формуван-
ні основ середньовічної університетської освіти.

Боецій навчає студентів.
Мініатюра. 1385 р.
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Іñòîðèêî-ïåäàãîãі÷íі äæåðåëà ñâіä÷àòü ïðî òå, ùî âèòîêè âіò÷èçíÿ-
íîãî øêіëüíèöòâà, çîêðåìà öіëåñïðÿìîâàíîãî õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî
âèõîâàííÿ, ñëіä øóêàòè â øêîëàõ Êèїâñüêîї Ðóñі, äå çàïðîâàäæóâàëî-
ñÿ îáîâ’ÿçêîâå íàâ÷àííÿ ñïіâó ïîðÿä іç ÷èòàííÿì і ïèñüìîì. Îäíèì ç
ïåðøèõ íàâ÷àëüíèõ ïîñіáíèêіâ, çà ÿêèì íàâ÷àëèñÿ êíèæíîї ãðàìîòè,
áóâ Ïñàëòèð, ïіçíіøå òàêó ðîëü âіäіãðàâàëè é іíøі áîãîñëóæåáíі êíè-
ãè, çîêðåìà іðìîëîãіîíè. Âèíèêàє íîâèé ðіçíîâèä õóäîæíüîї òâîð÷îñ-
òі   – âèãîòîâëåííÿ ðóêîïèñíèõ êíèã, і â òàêèé ñïîñіá çàïî÷àòêîâóєòüñÿ 
ùå îäíà ôîðìà ñèíòåçó ìèñòåöòâ – ñëîâåñíîãî òà îáðàçîòâîð÷îãî.
Ùîéíî êíèæêà ñòàëà îñíîâíèì îñâіòíіì çàñîáîì, âîíà ïî÷àëà âèêîíó-
âàòè ôóíêöіþ ïîëіõóäîæíüîãî âèõîâàííÿ, àäæå ðóêîïèñíà êíèãà íàñè-
÷óєòüñÿ âіçóàëüíèìè îáðàçàìè: ãðàôі÷íèìè òà æèâîïèñíèìè é äåêîðà-
òèâíèìè.

Ïåðåòâîðåííÿ ñòàòè÷íîї âіçóàëüíîї ìîâè â çàñіá ôіêñàöії ïðîöåñó-
àëüíîãî ìèñòåöòâà ñïîñòåðіãàєìî â іñòîðії íîòîïèñó.

Íåâìè – ãðàôі÷íі çíàêè äîíîòíîї, äîáóêâåíîї ãðàìîòíîñòі áåçëіíіé-
íîї ñèñòåìè íîòàöії – çàñòîñîâóâàëèñÿ äëÿ çàïèñó öåðêîâíîї ìóçèêè â 
ñåðåäíüîâі÷íіé Єâðîïі (ç ІÕ ñò.) òà çáåðåãëèñÿ і â ïіçíіøі ÷àñè. Íàïðè-
êëàä, ó äàâíüîðóñüêèõ öåðêîâíèõ ðóêîïèñíèõ êíèãàõ, çà ÿêèìè âіä-
áóâàëîñÿ íàâ÷àííÿ ñïіâó â öåðêîâíèõ øêîëàõ, òðàïëÿþòüñÿ çíàêè-çíà-
ìåííÿ (êðþêè) ç іäåíòè÷íèìè âіçóàëüíèìè îáðàçàìè. Íàçâè çíàìåíü
ïåâíîþ ìіðîþ ââіáðàëè â ñåáå çìіñò ïîíÿòòÿ, âіä ÿêîãî âîíè ïîõîäÿòü; 
ñêàæіìî, âèêîíàííÿ «ãîëóá÷èêà» îçíà÷àëî íіæíèé ñïіâ, çíàê «äâîє â 
÷îâíі» – õâèëåïîäіáíèé ðóõ ìåëîäії (ãîéäàííÿ ÷îâíà íà õâèëÿõ),  
«ìå÷èê» – äèíàìі÷íèé ðóõ ìåëîäії âíèç, «òðóáà» – çàêëè÷íî-âèñõіäíå 
çâó÷àííÿ òîùî. Ñõîæі îáðàçíі ñèñòåìè íîòàöії іñíóâàëè â äàâíіõ êóëü-
òóðàõ Єãèïòó, Іíäії, Ïàëåñòèíè, Ñèðії, Ïåðñії, Âіðìåíії, ùî ñâіä÷èòü
ïðî їõíіé іíòåðíàöіîíàëüíèé õàðàêòåð.

 Ó ïåäàãîãі÷íîìó ñåíñі іíòåðåñ ñòàíîâèòü ÿâèùå õåéðîíîìії (õіðîíî-
ìії) – óìîâíîї æåñòèêóëÿöії, ùî çàñòîñîâóâàëàñÿ â ñòàðîäàâíіõ ìóçè÷-
íèõ êóëüòóðàõ äëÿ êåðóâàííÿ õîðîâèì ñïіâîì. Óñïіõè â íàâ÷àííі çàëå-

Трубадури, трувери, мінезингери, менестрелі. Середньовічні мініатюри
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æàëè âіä òîãî, ÷è ïðàâèëüíî ñïіâàêè ðîçóìіëè öþ «íіìó ìîâó», òîìó â 
ðóêîïèñíèõ ïîñіáíèêàõ, à òàêîæ íà öåðêîâíèõ ôðåñêàõ і ìîçàїêàõ 
ìîæíà ïîáà÷èòè ìàëþíêè, ùî âіäòâîðþþòü ðó÷íі çíàêè. Іç ÷àñîì 
ìàëþíêè ïåðåòâîðèëèñÿ íà ñïåöіàëüíі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ, ùî ôіêñó-
âàëè ïåâíі âêàçіâêè, і, ÿê óâàæàþòü äåÿêі äîñëіäíèêè, öå âïëèíóëî íà 
ñòàíîâëåííÿ äàâíüîãðåöüêèõ, âіçàíòіéñüêèõ òà іíøèõ âèäіâ çàïèñó 
ìóçèêè.

                     Крюкове письмо.                                Квадратна нотація.
             Сторінка октоїха ХІХ ст.                  Сторінка рукопису ХV ст.

Воздвиження Чесного Хреста з родиною Яна Собеського. Хористи.
Фрагмент ікони 1670–1680 рр. Львівський національний музей
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У галузі філософії музики поєднання глибини 
теоретичного аналізу й художньої інтуїції спостері-
галося в працях італійського теоретика музики,
педагога та композитора Джозеффо Царліно (1517–
1590). Він написав трактат «Основи гармонії» в
чотирьох    книгах, що належить до значних наукових 
досягнень ХVІ ст. Відроджуючи античне вчення про 
гармонію звучання чисел, теоретик обґб рунтувавґґ
естетику мажорного та мінорного тризвуку, заклав 
підвалини мажоро-мінорної системи в музиці. Теорія 
музики Дж. Царліно мала суттєвий вплив на західно-
європейську науку періоду пізнього Відродження і 
бароко.

* * *
Â åïîõó ñåðåäíüîâі÷÷ÿ íà óëàìêàõ іðàíî-

ñåðåäíüîàçіéñüêîї, çîðîàñòðіéñüêîї òà іíøèõ
ñóáöèâіëіçàöіé ñôîðìóâàëàñÿ àðàáî-ìóñóëü-

ìàíñüêà äóõîâíà òðàäèöіÿ, ó êîíòåêñòі ÿêîї âіäáóâàëîñÿ ñòàíîâëåííÿ
ïðèíöèïіâ åñòåòè÷íîãî, çîêðåìà ïîëіõóäîæíüîãî, âèõîâàííÿ â áàãà-
òüîõ êðàїíàõ Áëèçüêîãî Ñõîäó. Íà âіäìіíó âіä іíøèõ ñòàðîäàâíіõ ñõіä-
íèõ êóëüòóð, â àðàáіâ ïåðåâàæàє ñèíòåç ïîåçії òà ìóçèêè é âîäíî÷àñ íå
ñïîñòåðіãàєòüñÿ âèïàäêіâ ñèíòåçó ñïіâó, òàíöþ, òåàòðó, æèâîïèñó.
Åñòåòè÷íà ñïîðіäíåíіñòü âèäіâ ìèñòåöòâà ìàëî öіêàâèëà àðàáñüêèõ
ìèñëèòåëіâ. Çíà÷íîþ ìіðîþ öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî òåîðіÿ ìóçèêè
áóëà ñêëàäíèêîì ìàòåìàòèêè, ÿê і àñòðîíîìіÿ, ãåîëîãіÿ òà іíøі íàóêè. 
Àíàëîãі÷íî äî іíäіéöіâ, єãèïòÿí, êèòàéöіâ і ãðåêіâ íà Àðàáñüêîìó Ñõî-
äі íàøòîâõóєìîñÿ íà ÷èñëîâó ìіñòèêó, ïðîòå òóò іíøå ÷èñëî – ÷îòèðè,
ùî ïîäіëÿëî ñâіò íà êàòåãîðії, ÿê-îò: ÷îòèðè ïåðøîåëåìåíòè (çåìëÿ,
âîäà, ïîâіòðÿ, âîãîíü), ÷îòèðè ïîðè ðîêó, ÷îòèðè òåìïåðàìåíòè òîùî.

Åñòåòè÷íі іäåї àðàáñüêèõ ìèñëèòåëіâ: ôіëîñîôà àëü-Ôàðàáі, éîãî
ïîñëіäîâíèêà åíöèêëîïåäèñòà Іáí Ñіíè òà іí. – ґðóíòóâàëèñÿ íà åìïі-
ðèöі. Íà âіäìіíó âіä àíòè÷íèõ ó÷åíèõ, ùî ñïîâіäóâàëè ðàöіîíàëіñòè÷íі
ïðèíöèïè, ñõіäíі ôіëîñîôè áóäóâàëè åñòåòè÷íі òåîðії íà îñíîâі ñåí-
ñóàëіçìó.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У ІХ–Х ст. в Багдаді працювала група дослідників на 
чолі з великим ученим аль-Фарабі (870–950) – представ-
ником перської філософії та теології. У цьому науково-
му середовищі з’явилися рунтовні трактати, що міс-
тили погляди на мистецтво, узагальнювали тривалу 
попередню практику, зокрема й античну.

Фарабі розрізняв у людині красу зовнішню (природну 
або штучну, що досягається одягом, прикрасами) і вну-

Джозеффо Царліно.
Портрет невідомого 
художника. 1599 р.

Г. Комлєв. Аль-Фарабі. Зображення з поштової марки. 
1975 р.
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трішню – моральну (учинки). У розробці питань гармонії та ритміки він увів 
поняття «ритмічна міміка», пов’язане з ритмічними рухами танцюристів, що 
підпорядковані музичному задуму.

Êóëüòîâі îáðÿäè ìóñóëüìàí óïðîäîâæ áàãàòîâіêîâîї åâîëþöії íå 
çàçíàëè іñòîòíèõ çìіí. Âåðøèíà ñõіäíîãî ïðîôåñіîíàëіçìó – ìàêàìàò
(âàðіàíòè íàçâè: ìàêîì, ìóãàì, ìóêàì òîùî) –  ÿâèùå, ùî ñòîëіòòÿìè 
ôîðìóâàëîñÿ íà âåëèêіé òåðèòîðії Áëèçüêîãî Ñõîäó, Ñåðåäíüîї Àçії, 
Çàêàâêàççÿ.

Ïîäіáíî äî іíäіéñüêîї ñèñòåìè ðàñà ðіçíі ìàêàìè òàêîæ âèêëèêàëè 
ïåâíі åìîöіéíі ñòàíè: îäèí – ðàäіñòü, äðóãèé – ñóì,  òðåòіé – áåçñòðàø-
íіñòü. Òóò çíîâó ìàєìî ñïðàâó іç öèôðîâîþ ñèìâîëіêîþ: äâàíàäöÿòè
ìàêàìàì (ðіçíèì çà õàðàêòåðîì) âіäïîâіäàëè äâàíàäöÿòü ìіñÿöіâ ðîêó, 
äâàíàäöÿòü ãîäèí äíÿ і äâàíàäöÿòü ãîäèí íî÷і. Ïðèðîäà ìàêàìàòà 
ïîòðåáóє âèñîêîãî ðіâíÿ ïðîôåñіéíîї ìàéñòåðíîñòі, òâîð÷îñòі ìèòöÿ òà 
ïåðåäáà÷àє ãëèáîêі îáðàçíі ôіëîñîôñüêі óçàãàëüíåííÿ. Çà åñòåòè÷íèì
ïàôîñîì äóõîâíî-ðåëіãіéíà ìóçèêà ñóãîëîñíà ç âіçóàëüíèìè îáðàçàìè 
Àðàáñüêîãî Ñõîäó, íàñàìïåðåä ç àðõіòåêòóðíèìè êóëüòîâèìè ñïîðóäà-
ìè (âèøóêàíèé äåêîð, ðîçìàїòà îðíàìåíòèêà, âèòîí÷åíà êîëüîðîâà
ãàìà òîùî).

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Східний дидактичний трактат «Кабус-
наме» (ХІ ст.), що вважається зразком 
мусульманської педагогіки та складається з
життєвих порад юнацтву, уміщує досить 
своєрідні рекомендації щодо вибору музики й 
характеру її виконання відповідно до аудито-
рії, пір року. Автор радить обирати різні 
мелодії для людей похилого віку й молоді,
дітей і жінок, військових і закоханих; він пере-
конаний, що одну музику треба грати восе-
ни, а іншу – узимку. Такий підхід свідчить про
витончену диференціацію музичних смаків,
він вражає багатобарвністю нюансування 
кожного емоційного стану, що не характер-
но для європейської традиції. Так, наприклад,
шкала стану «ніжність» має таку градацію:
«просто ніжність», «ще більша ніжність»,
«величезна ніжність» тощо. Тобто це інша
система мислення, відповідно й художньо-
педагогічного. 

Àíàëîãі÷íî äî ìóçè÷íîãî â îáðàçî-
òâîð÷îìó ìèñòåöòâі àðàáî-ìóñóëüìàí-
ñüêîї òðàäèöії ñïîñòåðіãàєòüñÿ äåòàëіçî-
âàíå êîëîðèñòè÷íå íþàíñóâàííÿ, ùî ÿñêðàâî âèÿâèëîñÿ â îðíàìåíòàõ 
і âіçåðóíêàõ (êíèæêîâà ãðàôіêà, êèëèìàðñòâî, àðõіòåêòóðíèé äåêîð 
òîùî). 

Остання сторінка рукопису
«Кабус-наме»
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Арабський філософ аль-Кінді (бл. 801–873) в
одному з трактатів намагався об рунтувати 
спільність в естетичному сприйманні мелодій, 
кольорів і запахів з огляду на ідею гармонійності 
світу. Він писав, що між емоціями, які  виклика-
ють окремі кольори, і мелодіями існує певна спо-
рідненість. Так само відбувається із запахами – 
своєрідною «беззвучною музикою»: один аромат 
може розбудити гордість, інший –  пристрасть.  

Çàãàëîì õóäîæíüî-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ
â àðàáî-ìóñóëüìàíñüêèõ êðàїíàõ, íà âіäìі-
íó âіä ñòàðîäàâíіõ єâðîïåéñüêèõ і äàëåêî-
ñõіäíèõ öèâіëіçàöіé, ìàëî ñóïåðå÷ëèâèé
õàðàêòåð, îñêіëüêè çàáîðîíà çîáðàæàòè â 
õóäîæíіõ îáðàçàõ Áîãà, ëþäåé і òâàðèí
çíà÷íî îáìåæóâàëà îñâіòíüî-âèõîâíі ìîæ-
ëèâîñòі õóäîæíüîї òâîð÷îñòі, ÿêà äîñÿãëà
âåðøèí ïåðåäóñіì â àðõіòåêòóðі (ìå÷åòі,
ìіíàðåòè) і äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîìó ìèñ-

òåöòâі,  çðàçêè ÿêèõ ùåäðî ïðèêðàøàëèñÿ áàãàòîþ îðíàìåíòèêîþ, à 
òàêîæ êàëіãðàôії òà ïîåçії. Ïåðåâàãà åòè÷íîãî íàä åñòåòè÷íèì ñïðè÷è-
íèëà âіäñóòíіñòü ñòðóíêèõ åñòåòèêî-âèõîâíèõ òåîðіé.

* * *
Â åïîõó Âіäðîäæåííÿ ðîçïî÷èíàєòüñÿ ïîñòóïîâà äèôåðåíöіàöіÿ 

ìèñòåöòâ, õî÷à âîäíî÷àñ ó ñôåðó ïåâíèõ âèäіâ õóäîæíüîї òâîð÷îñòі
ïðèâíîñÿòüñÿ åëåìåíòè ñïîðіäíåíèõ ìèñòåöòâ. Ó єâðîïåéñüêіé åñòåòè-
êî-ôіëîñîôñüêіé äóìöі âіäáóâàєòüñÿ ðіøó÷èé ïîâîðîò âіä àáñòðàêòíîãî
òåîðåòèçóâàííÿ äî óçàãàëüíåííÿ âèõîâíîї ïðàêòèêè. Ðîçïî÷àëàñÿ äåñà-
êðàëіçàöіÿ ìèñòåöòâà òà îñâіòè, ùî ñïðèÿëî âіëüíîìó ðîçâèòêó òåîðå-
òè÷íîї äóìêè. Ó ìåæàõ çàãàëüíîãî òåîëîãі÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ óíіâåð-
ñèòåòñüêîї îñâіòè ïåâíîþ ìіðîþ ðîçâèâàëàñÿ òåîðіÿ ìèñòåöòâà òà åñòå-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ, ç’ÿâèëèñÿ ôіëîñîôñüêî-ïåäàãîãі÷íі òðàêòàòè.

Ó ãóìàíіñòè÷íіé åñòåòèöі Âіäðîäæåííÿ âіäáóâñÿ ïåðåõіä äî íîâîãî 
ñâіòîñïðèéìàííÿ, îðієíòîâàíîãî íà ÷óòòєâіñòü. Ó ïðàöÿõ ïðåäñòàâíè-
êіâ íàïðÿìó Ars nova îñìèñëþєòüñÿ çâ’ÿçîê ìèñòåöòâà іç ÷óòòєâîþ
ñôåðîþ, çîêðåìà ìóçèêè – ç àêóñòèêîþ.

Öåíòðàëüíå ïîíÿòòÿ «ãàðìîíіÿ» (òà ïîâ’ÿçàíå ç íèì – «ïðîïîðöіÿ»), 
ùî ´ðóíòóâàëîñÿ íà  íîâîìó ðîçóìіííі ïðèðîäè òà áóòòÿ ëþäèíè, 
äіñòàє òåîðåòè÷íå îñìèñëåííÿ â ïðàöÿõ âèäàòíèõ ìèòöіâ і ôіëîñîôіâ,
ÿêі ïîєäíóþòü åñòåòè÷íó òåîðіþ ç õóäîæíüîþ ïðàêòèêîþ. Íàðîäæó-
єòüñÿ «Êíèãà ïðî æèâîïèñ» âåëèêîãî Ëåîíàðäî äà Âіí÷і.

Ëåîíàðäî äà Âіí÷і (1452–1519) – îäèí ç òèòàíіâ ìèñòåöòâà Âèñîêîãî 
Âіäðîäæåííÿ, іòàëіéñüêèé õóäîæíèê (æèâîïèñåöü, ñêóëüïòîð, àðõі-
òåêòîð), ó÷åíèé (àíàòîì, íàòóðàëіñò), âèíàõіäíèê, ïèñüìåííèê, ìóçè-
êàíò – ÿñêðàâèé ïðèêëàä «óíіâåðñàëüíîї ëþäèíè».

Аль-Кінді.
Мініатюра ХІІІ ст.
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Íà ïðèðîäó ìèñòåöòâà Ëåîíàðäî äà Âіí÷і äèâèâñÿ «î÷èìà â÷åíîãî»:
çà âèïàäêîâіñòþ âіí âіäêðèâàâ çàêîíè çàãàëüíîãî çâ’ÿçêó. Âіçóàëüíå 
ïіçíàííÿ ìèòåöü öіíóâàâ ïîíàä óñå («îêî îáіéìàє êðàñó âñüîãî ñâіòó») 
і ñòàâèâ æèâîïèñ íà âåðøèíó ієðàðõі÷-
íîї êëàñèôіêàöії ìèñòåöòâ. Ìóçèêó âіí
íàçèâàâ «ñåñòðîþ æèâîïèñó». Âîäíî-
÷àñ óñі ìèñòåöòâà ââàæàâ ïåâíîþ ôîð-
ìîþ ãàðìîíії, ùî âèÿâëÿєòüñÿ â ìóçè-
öі òà ïîåçії ÷åðåç ðèòìè, à â æèâîïèñ-
íèõ êîìïîçèöіÿõ – ÷åðåç ïðîïîðöії 
êîëüîðіâ, ôіãóð òîùî.

Ó òðàêòàòàõ ïðî æèâîïèñ òà àðõі-
òåêòóðó õóäîæíèêà, àðõіòåêòîðà, ôіëî-
ñîôà, òåîðåòèêà ìèñòåöòâà Ëåîíà Áàò-
òіñòà Àëüáåðòі (1404–1472) ñïîñòåðіãàє-
ìî îñïіâóâàííÿ ãîëîâíîãî çàêîíó ìèñ-
òåöòâà – ãàðìîíії, ùî ïðîíèçóє âñå: 
ïðèðîäó, æèòòÿ ëþäèíè, óñі âèäè ìèñ-
òåöòâà. 

Ó ðåíåñàíñíі ÷àñè âèäè ìèñòåöòâà 
îñòàòî÷íî âіäîêðåìëþþòüñÿ âіä ñòàðî-
äàâíüîї ñèíêðåòè÷íîї єäíîñòі, à їõíÿ 
âçàєìîäіÿ íàäàëі ðîçâèâàєòüñÿ íà 
іíøèõ çàñàäàõ. Íàïðèêëàä, äîñÿãíåí-
íÿ õóäîæíèêіâ Âіäðîäæåííÿ â öàðèíі
æèâîïèñó – âіäêðèòòÿ ÿâèùà ïåðñïåê-

Леонардо да Вінчі. Імовірний 
автопортрет. Бл. 1510–1515 рр.

Дж. Лузіні. Статуя Л. Б. Альберті. 
Галерея Уффіці у Флоренції. ХІХ ст.

Фронтиспис «Книги про живопис» 
Л. да  Вінчі. 1651 р.
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òèâè – ìîâáè ïіäøòîâõóâàëî ìóçèêàíòіâ-òåîðåòèêіâ äî ïîøóêó ïîäіá-
íèõ çàêîíîìіðíîñòåé ó ìóçè÷íіé êîìïîçèöії (çàðîäæåííÿ ãîìîôîííîãî 
ñòèëþ â íàäðàõ ïîëіôîíії).

Ç  ïðàãíåííÿì ìèòöіâ Ðåíåñàíñó çâіëüíèòèñÿ âіä ðåìіñíè÷î-öåõîâîї 
çàëåæíîñòі é âіäñòîÿòè ñòàòóñ ëþäåé âіëüíîї äóõîâíî-іíòåëåêòóàëüíîї
ïðàöі ïîâ’ÿçàíî çàñíóâàííÿ іòàëіéñüêèõ àêàäåìіé ìèñòåöòâ. Ïåðøîþ â 
Єâðîïі ñòàëà Àêàäåìіÿ ó Ôëîðåíöії (1562), à çãîäîì âèíèêëè àíàëîãі÷-
íі àêàäåìії â Ðèìі (1593) і Áîëîíüї (1598).

Галерея Академії мистецтв у Флоренції

Íà âіäìіíó âіä ñåðåäíüîâі÷íîї ôîðìè ïіäãîòîâêè õóäîæíèêіâ – 
ó÷íіâñòâà – â àêàäåìіÿõ ñòâîðþâàëàñÿ ñèñòåìà íàâ÷àííÿ, ÿêó çäіéñíþ-
âàëè ïåäàãîãè ðіçíèõ ôàõîâèõ äèñöèïëіí; âàæëèâå çíà÷åííÿ íàäàâàëî-
ñÿ ôіëîñîôñüêîìó ðîçâèòêó ìîëîäèõ õóäîæíèêіâ ó ïðîöåñі äèñïóòіâ 
ïðî ïðèçíà÷åííÿ ìèñòåöòâà, ðîëі éîãî ðіçíèõ âèäіâ і æàíðіâ.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Ідея взаємозв’язку мистецтв проникає в музично-теоретичні трактати. На 
думку відомого теоретика тих часів Йоганна де Ґарландія, мелодика повинна 
випромінювати «колір» – красу звуків, мелодичних візерунків. Виникає окрема
галузь книжкової «музики-графіки» (засновник Ґійом де Машо), у якій використо-
вується кольоровий нотний запис та різні символічні форми його відображення: 
коло, серце, ромб, пофарбовані в чорний та червоний кольори.

З ім’ям німецького філософа й педагога Філіппа Мелангтона (1497–1560) 
пов’язані ідеї реформування загальної освіти, уведення риторики й логіки в шко-
ли. У праці «Про вільні мистецтва» він порівнює музичну гармонію з математич-
ною і з поняттям пропорції.
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Îòæå, â åïîõó ñåðåäíüîâі÷÷ÿ ïіä âïëèâîì ðåëіãіéíîї êàðòèíè ñâіòó, 
äî ôîðìóâàííÿ ÿêîї ïðè÷åòíі íàñàìïåðåä ôіëîñîôè-áîãîñëîâè, ïîëіõó-
äîæíє âèõîâàííÿ çäіéñíþâàëîñÿ çàâäÿêè ñèíòåçó ìèñòåöòâ ó õðàìі. 
Âèÿâëÿëàñÿ ãåíåòè÷íà ñïîðіäíåíіñòü âåðáàëüíîãî, âіçóàëüíîãî òà àóäі-
àëüíîãî õóäîæíüîãî ìîâëåííÿ. Ðåíåñàíñíå õóäîæíє ìèñëåííÿ ïîñèëè-
ëî ïðîöåñè äèôåðåíöіàöії âèäіâ õóäîæíüîї òâîð÷îñòі, ÿêі íàáóëè àâòî-
íîìíîãî ñòàòóñó. ßê íàñëіäîê – ïîäàëüøà ìîäåðíіçàöіÿ іäåї іíòåãðàöії 
â ìèñòåöüêіé îñâіòі çàãàëüìóâàëàñÿ, õî÷à ïîøóêè ìіæâèäîâîї єäíîñòі 
ìèñòåöòâ ïîãëèáèëèñÿ â òåîðåòè÷íèõ òðàêòàòàõ, ó ÿêèõ êëþ÷îâîþ ñòà-
ëà êàòåãîðіÿ «ãàðìîíіÿ».

  1.3. Ідеї поліхудожнього 
розвитку особистості в культурі 
Нового часу 

Ó Íîâèé ÷àñ (ç ïî÷àòêó ÕVІІ ñò.) íà òåðåíàõ Єâðîïè ïî÷àëè íàðî-
ùóâàòèñÿ òåìïè ðîçâèòêó íàóêè é òåõíіêè, çáіëüøóþ÷è іíòåëåêòóàëü-
íèé ïîòåíöіàë єâðîïåéñüêèõ íàöіé. Ïîñòóïîâî ñôîðìóâàâñÿ ñöієíòèñò-
ñüêèé ìåíòàëіòåò, ÿêèé çóìîâëþâàâ íîâèé òèï êóëüòóðè òà îñâіòè. 
Â åïîõó ðîçóìó òà íàóêîâî-òåõíі÷íîãî ïåðåâîðîòó, àáñîëþòèçàöії ðàöіî-
íàëüíîãî ìèñëåííÿ îñâіòó ïî÷àëè ðîçãëÿäàòè ÿê ñêëàäíèê êóëüòóðè, і 
â òàêèé ñïîñіá çàêëàäåíî ôóíäàìåíò êóëüòóðíî-àíòðîïîëîãі÷íîãî ïіä-
õîäó. Òðèâàëèé ÷àñ çáåðіãàâñÿ ïîãëÿä íà êóëüòóðó, її òðàêòóâàííÿ â 
îïîçèöії «êóëüòóðà – ïðèðîäà», äå êóëüòóðà ðîçãëÿäàëàñÿ ÿê óñå òå, 
ùî çðîáëåíî ëþäèíîþ, íà âіäìіíó âіä òîãî, ùî іñíóє íåçàëåæíî âіä íåї. 
Íàóêîâî-ðàöіîíàëіñòè÷íà ñâіäîìіñòü ñïðè÷è-
íèëà ôîðìóâàííÿ ëþäñüêèõ óÿâëåíü ïðî ìåõà-
íіñòè÷íó êàðòèíó ñâіòó, ðîçïî÷àâñÿ  äîâãîòðè-
âàëèé ïåðåõіä äî ñâіòñüêîãî òèïó ñóñïіëüñòâà é 
âіäïîâіäíîї ñåêóëÿðèçîâàíîї îñâіòè.

Іäåþ «ãàðìîíії ñôåð» іç çàõîïëåííÿì ðîç-
âèâàâ íіìåöüêèé àñòðîíîì і ìàòåìàòèê Éîãàíí 
Êåïëåð (1571–1630). Öåé âåëèêèé íіìåöüêèé
ó÷åíèé ó òðàêòàòі «Ãàðìîíіÿ ñâіòó» (1619), 
ÿêèé óâàæàâ âåðøèíîþ ñâîєї íàóêîâîї òâîð-
÷îñòі, îáґðóíòóâàâ çàêîíè ðóõó ïëàíåò íàâêî-
ëî Ñîíöÿ. Âіí äîâіâ іäåíòè÷íіñòü ñïіââіäíî-
øåííÿ àñòðîíîìі÷íèõ і ìóçè÷íèõ âåëè÷èí ïіä 
÷àñ óòâîðåííÿ ãàðìîíії. Ïîєäíàííÿ òåîðії
ìóçèêè ç âіäêðèòòÿìè â ãàëóçі àñòðîíîìії çíà-
ìåíóâàëî êðîê äî іíòåãðàëüíîãî áà÷åííÿ ñâіòó, 
íîâîãî óñâіäîìëåííÿ òåçè ïðî ãàðìîíіþ ÿê 
óíіâåðñàëüíèé ñâіòîâèé çàêîí.

Йоганн Кеплер. 
Портрет невідомого 
художника. 1610 р.

Трактат Кеплера складається з п’яти книг: перша присвячена правильним
багатогранникам, друга – порівнянню фігур, третя – виникненню гармонійних
зв’язків у музиці, четверта – гармонічній конфігурації в астрології, п’ята – гар-
монії руху планет.
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Ôðàíöóçüêèé ìàòåìàòèê, ôіçèê, âèêëàäà÷
ôіëîñîôії òà òåîëîãії Ìàðåí Ìåðñåíí (1588–
1648) áóâ îäíèì çі ñâîєðіäíèõ êîîðäèíàòîðіâ
íàóêîâîãî æèòòÿ Єâðîïè Íîâîãî ÷àñó. Âіí
æâàâî ëèñòóâàâñÿ ç áàãàòüìà âèäàòíèìè єâðî-
ïåéñüêèìè â÷åíèìè òîãî ÷àñó: Äåêàðòîì,
Ãàëіëåєì, Ïàñêàëåì òà іí.

Ôіëîñîôñüêèé òðàêòàò ó÷åíîãî «Çàãàëüíà
ãàðìîíіÿ» (Traite de l’harmonie universelle,
1637) – çðàçîê «óíіâåðñàëüíîї íàóêè»
XVII ñòîëіòòÿ, àäæå âіí ñèíòåçóє ìóçèêîçíàâ-
ñòâî ç ôóíäàìåíòàëüíèìè âіäêðèòòÿìè åêñïå-
ðèìåíòàëüíîãî ïðèðîäîçíàâñòâà. Çíà÷íèìè
ââàæàþòüñÿ éîãî äîñëіäæåííÿ â ãàëóçі àêóñ-
òèêè, ÿêі іñòîòíî âïëèíóëè íà òåîðіþ ìóçèêè. 
Ìåðñåíí ïåðøèì ñôîðìóëþâàâ çàêîíè âіáðà-
öії ñòðóíè, âèÿâèâ ïðèðîäó îáåðòîíіâ, âèçíà-

÷èâ øâèäêіñòü çâóêó (ïîøèðåííÿ àêóñòè÷íèõ õâèëü ó ñåðåäîâèùі),
ñòàâ âèâ÷àòè ôåíîìåíè ëóíè é ðåçîíàíñó, âіäñòîþâàâ ðіâíîìіðíó òåì-
ïåðàöіþ, çàïðîïîíóâàâ âëàñíó êëàñèôіêàöіþ ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ –
ÿê çàõіäíèõ, òàê і ñõіäíèõ. Òàêîæ ïðèäіëÿâ óâàãó âïëèâó ìóçèêè íà 
ëþäèíó. Äîñëіäíèê, ÿêèé íå áóâ ïðîôåñіéíèì ìóçèêàíòîì, çàëèøèâ ó 
öіé ãàëóçі íàïðàöþâàííÿ, ùî âèêëèêàþòü іíòåðåñ ôàõіâöіâ і ñüîãîäíі.

ßê æå ïіä âïëèâîì ðàöіîíàëіçàöії ñâіòîãëÿäó é ñåãìåíòàöії íàóêî-
âèõ çíàíü çìіíþâàëèñÿ ïîãëÿäè íà ìèñòåöüêó îñâіòó?

Âèðіøàëüíîþ îçíàêîþ øêîëè òієї äîáè – âèùîї і ñåðåäíüîї – ñòàëà
її ïðåäìåòíà ñòðóêòóðà, ÿêà âіäîáðàæàëà ìåõàíіñòè÷íèé ñâіòîãëÿä,
ïðіîðèòåò ïðèðîäíè÷î-íàóêîâîї êàðòèíè ñâіòó. Âîíà ïîçèòèâíî âïëè-
íóëà íà ðîçâèòîê íàóêîâîãî çíàííÿ, ñïîíóêàëà äî âіäêðèòòіâ ó áàãàòüîõ 
ñôåðàõ íàóêè é òåõíіêè, õóäîæíіõ äîñÿãíåíü, àëå íåãàòèâíî ïîçíà÷èëà-
ñÿ íà îñâіòíüîìó ñòàòóñі ìèñòåöòâà. Ìèñòåöüêà îñâіòà ðîçäіëèëàñÿ íà 
àâòîíîìíі ÷àñòèíè – ïðîôåñіéíó òà çàãàëüíóà , ÿêі ñòàëè äåäàëі áіëüøå 

Тимчасом як середньовічні філософи використовували поняття «музика 
сфер» лише метафорично, Кеплер розраховував математичні співвідношення в
русі планети та пов’язав їх з музичними інтервалами. Він установив сім основ-
них гармонійних інтервалів (консонансів): октаву (2/1), велику сексту (5/3), малу 
сексту (8/5), чисту квінту (3/2), чисту кварту (4/3), велику терцію (5/4) і малу тер-
цію (6/5), з яких далі вивів увесь звукоряд, як мажорний, так і мінорний.

На думку Кеплера, планети утворюють своєрідний хор, до якого входять
тенор (Марс), два баси (Сатурн і Юпітер), сопрано (Меркурій) і два альти (Вене-
ра й Земля). За ідеєю астронома, усі співвідношення максимальної та міні-
мальної швидкості планети становлять гармонійні інтервали, за винятком орбіт 
Марса та Юпітера, що створюють дисонанс (через 200 років після смерті
Кеплера з’явилося наукове підтвердження гіпотези вченого).  

Науковий спадок Й. Кеплера будив думку багатьох дослідників наступних 
поколінь. Один з провідних композиторів ХХ ст. Пауль Гіндеміт присвятив уче-
ному свою останню оперу «Гармонія світу».

К. Дюфлос.
Портрет Марена
Мерсенна. 1700 р.
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âіääàëÿòèñÿ і ðîçâèâàòèñÿ ïîäіáíî äî çàêîíіâ ïàðàëåëüíèõ ëіíіé, ùî íå 
ïåðåòèíàþòüñÿ. 

Ïðîôåñіéíà ìèñòåöüêà îñâіòà îòðèìàëà іñòîðè÷íèé øàíñ, ÿêèé áëèñ-
êó÷å âèêîðèñòàëà. Âîíà ïîñòóïîâî òðàíñôîðìóâàëàñÿ â åëіòàðíó; її ñòà-
íîâëåííÿ, ðîçïî÷àòå â åïîõó Âіäðîäæåííÿ, çàâåðøèëîñÿ ðîçãàëóæåíîþ 
ñèñòåìîþ ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ðіçíîãî ðіâíÿ і òèïó. Àêàäå-
ìії ìèñòåöòâ і êîíñåðâàòîðії âіäêðèòî â áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ. 
І öå, áåçïåðå÷íî, âåëüìè ïîçèòèâíî âïëèíóëî íà ðîçêâіò ðіçíèõ ãàëóçåé 
ìèñòåöòâà. Ùî æ ñòîñóєòüñÿ çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè, òî âîíà ïîñòó-
ïîâî âòðàòèëà ïðіîðèòåòíіñòü ó ìèñòåöüêî-êóëüòóðíîìó ðîçâèòêó ó÷íіâ, 
âèêîíóþ÷è ðîëü çàñîáó ïåðåâàæíî ðåëіãіéíîãî âèõîâàííÿ, à çãîäîì – 
ñâîєðіäíîãî åñòåòè÷íîãî äîäàòêà äî ïàíіâíîї іäåîëîãії.

Íà ïî÷àòêó ñòàíîâëåííÿ ìèñòåöüêîї îñâіòè Íîâîãî ÷àñó íà її ðîç-
âèòêó ïîçíà÷èëèñÿ õóäîæíі íàïðÿìè áàðîêî òà êëàñèöèçìó, àäæå ìèñ-
òåöüêî-ïåäàãîãі÷íі ïðîöåñè  âàæêî âіäîêðåìèòè âіä êóëüòóðè òà âëàñíå 
ìèñòåöòâà. 

Äëÿ óíіâåðñàëüíîãî єâðîïåéñüêîãî ñòèëþ áàðîêî õàðàêòåðíèé ñèí-
òåç ïëàñòè÷íèõ ìèñòåöòâ: îáðàçè àðõіòåêòóðíèõ ñïîðóä äîïîâíþâàëè-
ñÿ ñêóëüïòóðíèìè òà æèâîïèñíèìè, ùåäðî çáàãà÷óâàëèñÿ äåêîðàòèâ-
íèì ìèñòåöòâîì. Õóäîæíіé ñèíòåç â àðõіòåêòóðíèõ àíñàìáëÿõ äîñÿãà-
єòüñÿ çàâäÿêè єäèíîìó ñòèëþ â îðãàíіçàöії çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüî-
ãî ïðîñòîðó. Òèïîâі îçíàêè áàðîêî: òåàòðàëüíіñòü, äèíàìіçì, äåêîðà-
òèâíіñòü – ñïåöèôі÷íî âèÿâëÿëèñü ó ðіçíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà. Íà ïîëі-

Фравенкірхе – барокове серце Дрездена, праворуч – орган
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ôîíі÷íå ìóçè÷íå ìèñëåííÿ âïëèâ ìàëè âіçóàëüíі îáðàçè é àðõіòåêòîíі-
êà ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà òієї åïîõè, à íà ìåëîäèêó – òåàòðàëüíî-ðèòî-
ðè÷íі ôîðìè âèñëîâëþâàííÿ. Óÿâëåííÿ, ùî «àðõіòåêòóðà – öå çàñòèã ëà 
ìóçèêà», íàäèõàëî ìèòöіâ íà îðèãіíàëüíі àíàëîãії â õóäîæíіé òâîð÷îñ-
òі. Ïîêàçîâèì ùîäî öüîãî є ìóçèêà Éîãàííà Ñåáàñòüÿíà Áàõà (1685–
1750), íà ÿêіé ïîçíà÷èëàñÿ ñàêðàëüíà àðõіòåêòóðà òîãî ÷àñó. Ëåãåí-
äàðíèé ïіàíіñò-ðîìàíòèê Ôåðåíö Ëіñò (1811–1886), ÿêèé ìàâ  âèòîí÷å-
íå ìèòåöüêå ÷óòòÿ, îïèñóþ÷è ñâîї âðàæåííÿ âіä ñïðèéìàííÿ êîìïîçè-
öії îäíієї ç ôóã Áàõà (äî-äієç ìіíîð ç І-ãî òîìó ÄÒÊ), ïîðіâíþâàâ її ç 
àðõіòåêòóðíèì îáðàçîì ñîáîðó. 

Àíãëіéñüêèé ó÷åíèé Іñààê Íüþòîí 
(1643–1727) çàêëàâ ôóíäàìåíò ñó÷àñíîãî
ïðèðîäîçíàâñòâà. Òâîðåöü êëàñè÷íîї ôіçè-
êè іç çàõîïëåííÿì äîñëіäæóâàâ ôåíîìåí
êîëüîðó, íà îñíîâі ñïîñòåðåæåíü çäіéñíèâ
ðîçùåïëåííÿ ñâіòëà íà ñіì êîëüîðіâ ñïåê-
òðà, ïðîäåìîíñòðóâàâ öåé äîñëіä ç âèêî-
ðèñòàííÿì ïðèçìè. Åêñïåðèìåíòè ç êîëüî-
ðîì òðèâàëè âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ.
Ìîíîãðàôіÿ Íüþòîíà «Îïòèêà» âèçíà÷èëà
ðîçâèòîê öієї íàóêè äî ïî÷àòêó XIX ñòî-
ëіòòÿ.

Ãóìàíіñòè÷íі іäåàëè Ïðîñâіòíèöòâà
ñòèìóëþâàëè ïîÿâó íîâèõ æàíðîâèõ ðіç-

íîâèäіâ ó ãàëóçі òåàòðó: ìіñòåðії, ìіðàêëþ, ìîðàëіòå, êîìåäії-ôàðñó. 
Ðіçíîìàíіòíі ôîðìè òåàòðàëіçîâàíèõ ìàñîâèõ âèäîâèù ìîæíà áóëî 
ïîáà÷èòè íà ìіñüêèõ çìàãàííÿõ ç ðèòîðèêè, àìàòîðñüêі ìóçè÷íî-òåà-
òðàëüíі âèñòàâè ðîçіãðóâàëèñÿ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

Ó Ôðàíöії – áàòüêіâùèíі êëàñèöèçìó, ÿêèé ïîñòóïîâî ïîøèðèâñÿ â 
áàãàòüîõ êðàїíàõ Єâðîïè, çíà÷íîãî
ðîçïîâñþäæåííÿ íàáóëè ðіçíі òåà-
òðàëüíі, çîêðåìà õîðåîãðàôі÷íі, ôîð-
ìè ñèíòåçó ìèñòåöòâ. Âèõîâíі ìîæ-
ëèâîñòі òåàòðàëüíîãî ñèíòåçó, ñêàæі-
ìî, çäàòíіñòü âèêëèêàòè àôåêòè 
(íàâіþâàòè), ïðèâàá ëþþòü òàêîæ
öåðêîâíîñëóæèòåëіâ, òîìó òåàòð áóâ
âàæëèâèì êîìïîíåíòîì ìîðàëüíî-
åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ â єçóїòñüêèõ 
øêîëàõ і êîëåãіóìàõ, äóõîâíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, à ïîòіì і â ðіç-
íèõ òèïàõ çàêëàäіâ ñâіòñüêîї îñâіòè.

Êëàñèöèçì, çãіäíî ç ïðîñâіòíèöü-
êèìè іäåàëàìè, ñïèðàєòüñÿ íà óíі-
âåðñàëüíі ìèñòåöüêі çðàçêè, àíòè÷íі
é ðåíåñàíñíі åñòåòè÷íі êàíîíè. Çâіä-
ñè éîãî ðàöіîíàëüíî-ëîãі÷íі îðієíòà-
öії íà ãàðìîíіþ ç îçíàêàìè ïðîïî-
ðöіéíîñòі, ÷іòêîãî ÷ëåíóâàííÿ ÷àñ-

Ґ. Кнеллер. Портрет Ісаака 
Ньютона. 1689 р.

Французький класицизм:
Пантеон у Парижі
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òèí, ñèìåòðії, ïîðÿäêó â óñüîìó. Öåé ñòèëü 
ÿñêðàâî âèÿâèâñÿ â ëіòåðàòóðі, ìóçèöі, àðõі-
òåêòóðі, æèâîïèñі, ñêóëüïòóðі.

Çíà÷íèé åñòåòèêî-âèõîâíèé ïîòåíöіàë ìàëà
êíèæêà ôðàíöóçüêîãî ôіëîñîôà-ïðîñâіòèòåëÿ і 
ïåäàãîãà Æàí-Æàêà Ðóññî (1712–1778) «Ìіð-
êóâàííÿ ïðî íàóêè é ìèñòåöòâà», äå íàòðàïëÿє-
ìî íà öіêàâі ìіæâèäîâі ìèñòåöüêі ïîðіâíÿííÿ,
ÿê-îò: ìåëîäіÿ â ìóçèöі – ìàëþíîê ó æèâîïè-
ñі, ìóçè÷íà ãàðìîíіÿ – êîëüîðè â æèâîïèñі.

Іíøèé âèäàòíèé ôіëîñîô-ïðîñâіòèòåëü Äåíі
Äіäðî (1713–1784) ïîðóøóє ïèòàííÿ âèõîâíèõ
ôóíêöіé ìèñòåöòâà, îáґðóíòîâóє íåîáõіäíіñòü
âèêëàäàííÿ ìèñòåöüêèõ äèñöèïëіí (ìóçèêè,
òàíöþ, æèâîïèñó) äëÿ ïîãëèáëåííÿ ãóìàíіòàð-
íîї îñâіòè, âèñóâàє іäåþ ñòâîðåííÿ ñèíòåòè÷íî-
ãî ìèñòåöòâà – ìóçè÷íîї äðàìè.

Ïîøóê ìèñòåöüêèõ àíàëîãіâ, à òàêîæ âçà-
єìîçâ’ÿçêіâ ìіæ ìèñòåöòâîì é іíøèìè äèñöèïëіíàìè áóâ õàðàêòåðíèé 
äëÿ íіìåöüêèõ òà àíãëіéñüêèõ ó÷åíèõ, ÿêі â ðóñëі òåîðії àôåêòіâ òà 
òåîðії íàñëіäóâàííÿ îáґðóíòîâóþòü ïîëîæåííÿ ïðî ïîñèëåííÿ âèõîâíî-

ãî âïëèâó ìèñòåöòâ çà óìîâè îá’єäíàííÿ
їõíüîãî åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíöіàëó (ïå -
ðåäóñіì ìóçèêè òà ïîåçії).

Àíãëіéñüêèé õóäîæíèê Âіëüÿì Ãî´àðò 
(1697–1764) ó òðàêòàòі «Ïðî êðàñó» çâåð-
òàâñÿ äî ìіæâèäîâèõ ìèñòåöüêèõ 
çâ’ÿçêіâ. Âіí äîâîäèâ íåîáõіäíіñòü ïîєä-
íàííÿ êëàñè÷íîї äîöіëüíîñòі ôîðìè ç ðіç-
íîìàíіòòÿì ïðèðîäè, çíà÷íó óâàãó ïðèäі-
ëÿâ ðóõîâі – ðіçíîâèäó õóäîæíüîї ìîâè, 
іëþñòðàöіÿì-ïàðàëåëÿì ç ïîåçієþ òîùî.

Ïî÷èíàþ÷è ç êіíöÿ ÕVІІІ ñò. åñòåòè÷-
íà äóìêà ðîçâèâàєòüñÿ â êіëüêîõ íàïðÿ-
ìàõ, àëå â öåíòðі óâàãè â÷åíèõ   – ëþäèíà 
ÿê ñóá’єêò äіÿëüíîñòі, óòіëåííÿ ðîçóìó, 
ìîðàëі é êðàñè, çäàòíà äî ñàìîïіçíàííÿ 
(Êàíò, Ãå´åëü, Ôіõòå). Êóëüòóðîëîãі÷íèé
äèñêóðñ, ñòàíîâëåííÿ ïîíÿòü «êóëüòóðà» 

òà «êóëüòóðîâіäïîâіäíіñòü îñâіòè» óìîæëèâëþâàëèñÿ òîìó, ùî ïðåä-
ñòàâíèêè íіìåöüêîї êëàñè÷íîї ôіëîñîôії îñìèñëþâàëè ñóòíіñòü ëþäè-
íè, ñòàâëåííÿ äî íåї íå ÿê äî çàñîáó, à ÿê äî àáñîëþòíîї öіííîñòі, 
іíäèâіäóàëüíîñòі.

Îðèãіíàëüíà êîíöåïöіÿ êîëüîðó (ñüîãîäíі її ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê 
åñòåòèêî-ôåíîìåíîëîãі÷íó) íàëåæèòü Éîãàííó Âîëüô´àí´ó Ґåòå (1749–

(

1832) – îñíîâîïîëîæíèêó íіìåöüêîї êëàñè÷íîї ïîåçії. «Êîëüîðè âèêëè-
êàþòü ó ëþäÿõ âåëèêó ðàäіñòü» – ïèñàâ Ґåòå, ÿêèé ïåðøèì çâåðíóâ 

)

óâàãó íà çâ’ÿçîê êîëüîðó ç åìîöіÿìè ëþäèíè. Âіí îïóáëіêóâàâ ñâîþ 
ïðàöþ «Íàóêà ïðî êîëіð»  – ïëіä êіëüêîõ äåñÿòèëіòü âèâ÷åííÿ öüîãî 

Л.-М. ван Лоо. 
Портрет Дені Дідро. 1767 р.

М. К. де Латур. Портрет
Жан-Жака Руссо.

Бл. 1750 р.
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ïèòàííÿ. Ôіçèêè ïîñòàâèëèñÿ äî íåї ñêåïòè÷íî, óâàæàþ÷è äèëåòàíò-
ñüêîþ, ïðîòå ôіëîñîôè, çîêðåìà Àðòóð Øîïåíãàóåð, îöіíèëè ñõâàëüíî.
Іäåї Ґåòå ìàëè ñóòòєâå çíà÷åííÿ äëÿ ñòàíîâëåííÿ â ìàéáóòíüîìó ïñè-
õîëîãії ìèñòåöòâà, âîíè ñòèìóëþâàëè ðîçâèòîê àðòòåðàïії.

Óïðîäîâæ ÕVІІІ ñò. â ñóïåðå÷êàõ ôіëîñîôіâ âèñëîâëþþòüñÿ ðіçíі 
ïîãëÿäè íà ÿâèùå ñèíåñòåçії ÿê ðåçóëüòàòó âçàєìîçâ’ÿçêó òà âçàєìî-
âïëèâó ëþäñüêèõ ïî÷óòòіâ. Ç’ÿâëÿþòüñÿ îðèãіíàëüíі ñïðîáè íàóêîâî 
äîâåñòè àíòè÷íó ãіïîòåçó ùîäî ïàðòèòóðè «ìóçèêè ñôåð» òà ïðîâåñòè 
àíàëîãіþ «ñïåêòð – îêòàâà» (àíàëîãіÿ Ë.-Á. Êàñòåëÿ: «ñіì íîò – ñіì 
êîëüîðіâ»).

Òàêèé ôåíîìåí äîñèòü ïîøèðåíèé, àëå éîãî ïñèõîëîãі÷íà êàðòèíà
ñâîєðіäíà â êîæíîї ëþäèíè, à ñåíñîðíі âіä÷óòòÿ – ñóá’єêòèâíі.

Âèîêðåìëþþòü ðіçíі òèïè ñèíåñòåçії: ãðàôі÷íî-êîëüîðîâà, çâóêîâî-
êîëüîðîâà, òåìïåðàòóðíî-íþõîâà, çâóêîâî-íþõîâà, êîëüîðîâî-÷àñîâà,
÷àñîâî-ïðîñòîðîâà òîùî. Íàéáіëüø âèâ÷åíèì òèïîì є ãðàôі÷íî-êîëüî-
ðîâà.

Ó âіò÷èçíÿíіé îñâіòі, ùî óñïàäêóâàëà âіçàíòіéñüêó êîíöåïöіþ, òðà-
äèöії і íîâіòíі çàõіäíîєâðîïåéñüêі äîñÿãíåííÿ â öàðèíі ãóìàíіòàðíîї 
äóìêè ïåðåîñìèñëþþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì íàöіîíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé. 
Ãðåêî-ëàòèíî-ñëîâ’ÿíñüêі øêîëè, äå îñíîâó íàâ÷àííÿ ñòàíîâèëè ñіì
âіëüíèõ íàóê і ìèñòåöòâ, ñòâîðèëè ìіöíå ãóìàíіòàðíå ïіäґðóíòÿ ðîçâèò-
êó âіò÷èçíÿíîãî øêіëüíèöòâà. Îñíîâîïîëîæíі ïðèíöèïè òà íàöіî-
íàëüíі îñîáëèâîñòі ïåäàãîãіêè ìèñòåöòâà åïîõè áàðîêî ôîðìóâàëèñÿ â 
áðàòñüêèõ і êîçàöüêèõ øêîëàõ, à ïîòіì – ó êîëåãіóìàõ òà àêàäåìіÿõ, 
ùî çàãàëîì ñïðèÿëî ðîçêâіòó óêðàїíñüêîї êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà.

Синестезія в психології – явище, за якого сенсорна реакція одного з орга-
нів чуття стимулює інший орган чуття, наприклад явище «кольорового слуху».
Здатність може бути спадковою або набуватися роками.

Вільям Го арт.
Автопортрет. 1745 р.

Й. Г. В. Тішбейн.
Ґете в Римській Кампанії. 1787 р.
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Ïðè óêðàїíñüêèõ ìîíàñòèðÿõ і äóõîâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
çàñíîâóâàëèñÿ äðóêàðíі (Ëüâіâñüêà, Êèїâñüêà, Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêà,
ïåðå  âåäåíà çãîäîì äî ×åðíіãîâà), ÿêі âèïóñêàëè êíèæêè êóëüòîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, ïîëåìі÷íі òðàêòàòè, ïîåòè÷íі òâîðè, à òàêîæ áóêâàðі òà 
іíøó íàâ÷àëüíó ëіòåðàòóðó. Ïðè äðóêàðíÿõ ôîðìóâàëèñÿ øêîëè 
õóäîæíèêіâ-ãðàâåðіâ (áðàòè Ë. òà Î. Òàðàñåâè÷і, Ë. Êðùîíîâè÷,
І. Ùèðñüêèé), óïðîâàäæóâàâñÿ êîëіðíèé äðóê, ðіçíîìàíіòíі øðèôòè é 
îðíàìåíòè. Îòæå, öі çàêëàäè ñòàâàëè ñâîєðіäíèìè êóëüòóðíî-ìèñòå-
öüêèìè é îñâіòíіìè îñåðåäêàìè.

Ó Ãëóõîâі – ãåòüìàíñüêіé ðåçèäåíöії – çàñíîâàíî ñïåöіàëüíó ìóçè÷-
íó øêîëó (1738). Ïðîòÿãîì êіëüêîõ äåñÿòèëіòü ó íіé íàâ÷àëè ñïіâó òà 
ãðè íà ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòàõ (ñêðèïêà, áàíäóðà, ãóñëі) õëîï÷èêіâ ç 
áàãàòüîõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè, ÿêèõ ïіñëÿ îäíîãî-äâîõ ðîêіâ íàâ÷àííÿ âіä-
ïðàâëÿëè äî ñïіâî÷îї êàïåëè â Ïåòåðáóðçі, ÿêó î÷îëþâàëè óêðàїíöі 
Ì.  Ïîëòîðàöüêèé, ïîòіì Ä. Áîðòíÿíñüêèé.   

Åñòåòè÷íîìó âèõîâàííþ ó÷íіâ çàñîáàìè ìèñòåöòâà ïðèäіëÿëàñÿ 
óâàãà â Îñòðîçüêіé і Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêіé àêàäåìіÿõ; çà àêàäåìі÷íèì 

Києво-Могилянська академія

                   Острозька академія                                Чернігівський колегіум
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çðàçêîì ìèñòåöüêі ñòóäії âïðîâàäæóâàëèñÿ â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé 
ïðîöåñ ×åðíіãіâñüêîãî, Ïåðåÿñëàâñüêîãî é Õàðêіâñüêîãî êîëåãіóìіâ 
(øêіëüíèé òåàòð, õîðîâèé ñïіâ, іíñòðóìåíòàëüíå âèêîíàâñòâî, õóäîæ-
íі êëàñè).

Âèíèêíåííÿ â ñòіíàõ Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêîї àêàäåìії òà êîëåãіóìіâ
òàêîãî ïåäàãîãі÷íîãî ÿâèùà, ÿê «øêіëüíà äðàìà» – ïîêàçîâèé ïðèêëàä 
ïîëіõóäîæíüîãî âèõîâàííÿ ó÷íіâ. Øêіëüíèé òåàòð, äðàìàòè÷íèé і 
ëÿëüêîâèé (âåðòåï), âіäіãðàâàâ ðîëü ñâîєðіäíîãî ïðàêòèêóìó ç ïîåòèêè 
òà ðèòîðèêè. Âіí áóâ òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ìóçè÷íèì âèõîâàííÿì ó÷íіâ, 
ïðî ùî ñâіä÷èòü ïåäàãîãі÷íà äіÿëüíіñòü áàãàòüîõ ïðåäñòàâíèêіâ іíòåëі-
ãåíöії òієї äîáè.

Íîâі íàóêîâі âіäêðèòòÿ ÕІÕ ñò. ïîõèòíóëè ñòàáіëüíіñòü óÿâëåíü
ëþäåé ïðî ñâіòîáóäîâó, ïðèòàìàííèõ Ïðîñâіòíèöòâó ç éîãî ìåõàíіñ-
òè÷íîþ êàðòèíîþ ñâіòó. Àêòèâіçóâàëèñÿ ïðîöåñè íàöіîíàëüíîãî ñàìî-
óñâіäîìëåííÿ áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ íàðîäіâ. Â îáîõ ÷àñòèíàõ ðîçäі-
ëåíîї íàâïіë Óêðàїíè (ìіæ Àâñòðî-Óãîðñüêîþ ìîíàðõієþ òà Ðîñіéñüêîþ
іìïåðієþ) óêðàé íå âèñòà÷àëî ñïåöіàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ìèñ-
òåöüêîãî ïðîôіëþ, ùî ãàëüìóâàëî çðîñòàííÿ âіò÷èçíÿíèõ êàäðіâ ìèò-
öіâ-ïðîôåñіîíàëіâ, à îòæå, і õóäîæíüîї êóëüòóðè ñóñïіëüñòâà çàãàëîì.
Ùîá çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè ïðîìèñëîâîñòі ïðîòÿãîì ÕVІІІ–ÕІÕ ñò.,
óðÿäè áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ çàñíóâàëè øêîëè õóäîæíüî-ïðî-
ìèñëîâîãî íàïðÿìó. Ó öàðèíі ìèñòåöüêîї îñâіòè àêòèâіçóâàëàñÿ ïðè-
âàòíà іíіöіàòèâà. Ñóãîëîñíі òåíäåíöії âèÿâèëèñÿ â ïіäãîòîâöі ìóçèêàí-
òіâ-âèêîíàâöіâ (çàñíóâàííÿ êîíñåðâàòîðіé, øêіë òîùî).

Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. çà ïіäòðèìêè іíòåëіãåíöії ñòâîðåíî ìåðå-
æó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ äëÿ ïіäãîòîâêè ôàõіâöіâ ó ñôåðі ìèñòåöòâà: 
íèçêó øêіë õóäîæíüî-ïðîìèñëîâîãî òà îáðàçîòâîð÷îãî íàïðÿìіâ ó 
Ëüâîâі, Äðîãîáè÷і, Êîëîìèї, ×åðíіâöÿõ, Êèєâі, Îäåñі, Õàðêîâі, Ôåîäî-
ñії òîùî, ïðîôåñіéíі ìóçè÷íі øêîëè ïîñòóïîâî ïåðåòâîðåíî â ó÷èëèùà
â Êèєâі, Õàðêîâі, Îäåñі, Ïîëòàâі òîùî. 

Âèêëàäàííÿ ìèñòåöòâà â îñâіòíіõ çàêëàäàõ ó âñі ÷àñè îá’єêòèâíî
áóëî íåâіääіëüíå âіä ðîçâèòêó êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ ÿâèù. Ñêëàäíà é 
ñóïåðå÷ëèâà ñîöіîêóëüòóðíà ñèòóàöіÿ ÕІÕ ñò. ñïðè÷èíèëà çàðîäæåííÿ
íîâèõ õóäîæíіõ íàïðÿìіâ. Ó ìèñòåöòâі ïîðÿä ç êëàñèöèçìîì ðîçâèâà-
þòüñÿ іíøі çàãàëüíîєâðîïåéñüêі ñòèëі, ÿê-îò ðîìàíòèçì і ðåàëіçì. 
Âîíè òÿæіëè äî âèùèõ îðієíòèðіâ êðàñè, àëå ïî-ðіçíîìó âèðіøóâàëè
øëÿõè її äîñÿãíåííÿ. Ðîìàíòèçì, âіäìîâëÿþ÷èñü âіä êëàñè÷íèõ íîðì
âèòðèìàíîñòі é ñòðîãîñòі, êóëüòèâóє іíòóїòèâíî-÷óòòєâі çäàòíîñòі 
ëþäèíè. Äæåðåëî íàòõíåííÿ ðîìàíòèêè çíàõîäèëè â íàöіîíàëüíіé
іñòîðії, ôîëüêëîðі, íàðîäíîìó ïîáóòі. Íàäìіðíîìó ïðàêòèöèçìó é ðàöіî-
íàëіçìó â ìèñòåöòâі âîíè íàìàãàëèñÿ ïðîòèñòàâèòè åìîöіéíî áàãàòèé 
äóõîâíèé ñâіò ëþäèíè. Òîìó íå äèâíî, ùî ðîìàíòèçì íàäçâè÷àéíî
ÿñêðàâî âè  ÿâèâñÿ â ìóçèöі, äàâ ïîòóæíèé іìïóëüñ ðîçâèòêó ïðîãðàì-
íèõ òâîðіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ëіòåðàòóðîþ. Âіäïîâіäíî â íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ, îñîáëèâî â ãóìàíіòàðíèõ ãіìíàçіÿõ, ïîñèëèëèñÿ çâ’ÿçêè ìóçè÷-
íèõ, ëіòåðàòóðíèõ і òåàòðàëüíèõ ôîðì òâîð÷îñòі ó÷íіâ.

Романтичні та реалістичні досягнення в художній культурі ХІХ ст. спричини-
ли, з одного боку, глибше усвідомлення специфіки окремих видів мистецтва, з
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                                Ріхард Ва нер.                       Микола Лисенко.
                 Фото Ф. Ганфштен ля. 1871 р.              Фото 1875 р.

Âèêîðèñòàííÿ êîìïëåêñó ìèñòåöòâ ó ïåäàãîãі÷íіé ïðàêòèöі çäіé-
ñíþâàëîñÿ ðіçíèìè øëÿõàìè. Íàéïëіäíіøèé ðîçâèòîê, îñîáëèâî ïіä 
âïëèâîì ïіñåííî-ðîìàíñîâîї òâîð÷îñòі ðîìàíòèêіâ, öÿ іäåÿ îòðèìàëà ó 
âçàєìîäії ìóçè÷íîї òà âåðáàëüíîї ìîâ çàâäÿêè їõíіé ïðèðîäíіé іíòîíà-
öіéíіé ñïîðіäíåíîñòі íà ãåíåòè÷íîìó òà ôóíêöіîíàëüíîìó ðіâíÿõ. 
Øèðîêî çàñòîñîâóâàëèñÿ â ïåäàãîãі÷íіé äіÿëüíîñòі òåàòðàëüíі ôîðìè.

Âçàєìîäіÿ ìèñòåöòâ, ÿêó ðîçïî÷àëè ùå ðîìàíòèêè, ïîãëèáèëàñÿ â  
іìïðåñіîíіçìі (æèâîïèñ, ìóçèêà) òà ñèìâîëіçìі (ïîåçіÿ, òåàòð). Ïðîòå 
ÿêùî â ðîìàíòèçìі ïàíóє ñèíòåç ìóçèêè òà ëіòåðàòóðè, òî іìïðåñіîíіñ-
òіâ öіêàâëÿòü çâ’ÿçêè ìóçèêè é îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. Íàïðèêëàä, 
ó «ìóçè÷íîìó æèâîïèñі» Ê. Äåáþññі çàçâó÷àëè ïåéçàæі, âèÿâëÿþ÷è 
íîâі êîëîðèñòè÷íі íþàíñè ìóçè÷íîї ôàêòóðè é òåìáðіâ (ñàäè ïіä äîùåì, 
õìàðè, ìіñÿ÷íå ñÿéâî, õâèëі íà ìîðі, òóìàíè). Õóäîæíèêè (Êëîä Ìîíå, 
Êàìіëü Ïіñàððî, Ï’єð-Î´þñò Áåíóàð, Àëüôðåä Ñіñëåé òà іí.) øóêàëè 
ìóçèêàëüíіñòü ó ïîєäíàííі êîëüîðіâ, ó âіäîáðàæåííі їõíіõ íàéòîíøèõ 
âіäòіíêіâ. Çàâäÿ÷óþ÷è öüîìó «ðóõîâі ìèñòåöòâ íàçóñòðі÷», ìàєìî öіêà-
âі âçàєìîïðîíèêíåííÿ íå ëèøå òåì, à é çàñîáіâ.

Ïîøèðåííÿ ïîëіõóäîæíіõ òåíäåíöіé ó ìèñòåöòâі ñïîíóêàëî äî òåî-
ðåòèêî-ïåäàãîãі÷íèõ ðåôëåêñіé, ïіäøòîâõóâàëî àíàëîãі÷íі ïîøóêè â 
öàðèíі ïîëіõóäîæíüîãî âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі. Ïðîòå ðîçêâіò öèõ іäåé 
â îñâіòі ïðèïàäàє âæå íà íàñòóïíó åïîõó.

іншого – активні пошуки способів взаємодії мистецтв. Своєрідний романтичний
ренесанс пережила опера. Вона на новому рівні втілювала ідею синтезу мис-
тецтв, яку найпослідовніше відстоював німецький композитор Ріхард Ва нер
(1813–1883) у новаторській музично-театральній і літературній творчості. 

У діяльності українських митців оперний жанр отримав унікальний педаго-
гічний варіант – дитячу оперу-казку, яку започаткував Микола Лисенко (1842–
1912). Вона закріпила педагогічне значення ідеї синтезу мистецтв в єдності
слова, музики та театральної гри, сприяла її екстраполяції із загальноестетич-
ної в естетико-виховну площину.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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  1.4. Інтеграція в мистецтві
та освіті Новітнього часу

ÕÕ ñòîëіòòÿ – ÷àñ íåáà÷åíèõ êîíòðàñòіâ: ç îäíîãî áîêó, ïðîðèâ ó
êîñìîñ, ðîçùåïëåííÿ àòîìà é çäîáóòòÿ íîâîї åíåðãії, âіäêðèòòÿ і ïîøè-
ðåííÿ âèñîêèõ òåõíîëîãіé òà ãëîáàëüíèõ êîìóíіêàöіé, à ç іíøîãî – ñâі-
òîâі âіéíè, íàöіîíàëüíі òà ðåëіãіéíі êîíôëіêòè, íåáà÷åíі åêîëîãі÷íі
êàòàñòðîôè. Êóëüòóðà ïåðåñòàëà âèêîíóâàòè ñòàáіëіçàöіéíó ðîëü, à 
êðèçà êóëüòóðè ïðèçâåëà é äî êðèçè ëþäÿíîñòі. Ñóñïіëüñòâî îïèíèëî-
ñÿ ïåðåä ãëîáàëüíèìè ñóïåðå÷íîñòÿìè, ÿêі íåìîæëèâî âèðіøèòè áåç 
äîêîðіííèõ çìіí ó ñâіòîãëÿäі. Óñå öå çóìîâèëî ïîñòóïîâèé ïåðåõіä 
ëþäñòâà äî íîâîãî – іìîâіðíіñíîãî ñòèëþ ìèñëåííÿ, äåòåðìіíîâàíîãî 
іñíóâàííÿì ëþäèíè â ïîëі ïðîãíîñòè÷íèõ óÿâëåíü і òîòàëüíîї íåâèçíà-
÷åíîñòі.

Ìàòåìàòè÷íó òà êîñìîëîãі÷íó іíòåðïðåòàöіþ ãàðìîíії ñôåð, ÿêó
ïіôàãîðіéöі âèâîäèëè іç ÷èñëà òà çâó÷àííÿ ìóçèêè і ÿêà íàáóëà ïîäàëü-
øîãî ðîçâèòêó â ñåðåäíüîâі÷÷і (äî àíòè÷íîãî ïîíÿòòÿ ñèìåòðії äîäàíî   
ïðèíöèï ïðîïîðöіéíîñòі), ó ïåðіîä Ðåíåñàíñó âïåðøå åêñòðàïîëüîâàíî 
íà êóëüòóðíî-ñîöіàëüíó ñôåðó (ãàðìîíіéíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі). Öå
ñòèìóëþâàëî ðîçêâіò ìèñòåöòâà òà òåîðії ìèñòåöòâà, õóäîæíüîї îñâіòè
(âіäðîäæåííÿ і äîâåäåííÿ òåçè ïðî çîëîòèé ïåðåòèí ó æèâîïèñі òà іí.).
Ïî÷èíàþ÷è ç Íîâîãî ÷àñó ñâіòîãëÿäíі óÿâëåííÿ ïðî ãàðìîíіþ ñâіòó, 
ÿêі íåðіäêî ìàëè âèãëÿä іíòóїòèâíèõ і äåùî íàїâíèõ ãіïîòåç, ïî÷àëè 
çáàãà÷óâàòèñÿ íàóêîâèìè òåîðіÿìè (ó÷åííÿ Êåïëåðà, òåîðåòèêіâ ìóçè-
êè òîùî). Öÿ іäåÿ ñòàëà ëåéòìîòèâîì ðîçäóìіâ Àëüáåðòà Åéíøòåéíà 
(1879–1955) – òâîðöÿ òåîðії âіäíîñíîñòі, ÿêà çìіíèëà íå òіëüêè íàóêó,
à é õóäîæíіé ïðîñòіð Íîâіòíüîãî ÷àñó ç éîãî àâàíãàðäíèìè ïîøóêàìè 
é âіäêðèòòÿìè. Çàâäÿêè íîâіé íàóêîâіé êîíöåïöії ïðîñòîðó é ÷àñó â 
ëіòåðàòóðі, æèâîïèñі, ñêóëüïòóðі, ìóçèöі ç’ÿâèëèñÿ іíøі âèìіðè
(íàïðèêëàä, òðàäèöіéíî ïëîùèííèé æèâîïèñ íàáóâàâ ðèñ òðèâèìіð-
íîñòі). Òîæ ðіçíі âèäè ìèñòåöòâà òðåáà áóëî ñïðèéìàòè îðãàíàìè âñіõ 
ï’ÿòè âëàñòèâèõ ëþäèíі ÷óòòіâ, ùî ñïðèÿëî ðîçâèòêó ïñèõîëîãії
õóäîæíüîãî ñïðèéìàííÿ і àêòèâіçóâàëî ïîëіõóäîæíі òåíäåíöії â ìèñ-
òåöüêіé îñâіòі – çàãàëüíіé і ôàõîâіé.

                   

Çàðîäæåííÿ ñèíåðãåòèêè (І. Ïðèãîæèí òà іí.) âіäêðèëî åðó íåêëà-
ñè÷íîї àáî ïîñòêëàñè÷íîї íàóêè: âіäáóâàєòüñÿ ïðèìèðåííÿ êîñìîñó
(ïîðÿäêó) і õàîñó, ùî âíîñèòü äî ðîçóìіííÿ ñâіòó íîâó äèíàìіêó òà ðîç-

Тему гармонії сфер оспівували письменники В. Шекспір, Й. В. Ґете, О. Блок, 
П.Тичина, композитори Й. Штраус, М. Римський-Корсаков, П. Гіндеміт. Вона 
зазвучала в царині сучасної електронної музики в інтерпретації  композитора-
мінімаліста Ґре а Фокса (композиція «Пісня сфер», 2006),  британського муль-
тиінструменталіста, композитора й аранжувальника Майкла Олдфілда.  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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êðèâàє êðåàòèâíèé ïîòåíöіàë áîðîòüáè ïðîòèëåæíîñòåé. Ïðèãàäàéìî
ïðîâіäíå ïîëîæåííÿ ñèíåðãåòèêè – ìіæäèñöèïëіíàðíîãî íàïðÿìó íàó-
êè, ùî ïîÿñíþє ñàìîîðãàíіçàöіþ âіäêðèòèõ ñêëàäíèõ ñèñòåì: íåâïî-
ðÿäêîâàíіñòü (ñòðîêàòіñòü, áåçëàääÿ) – íå òèì÷àñîâå ÿâèùå ÷è íåäîëіê, 
à íîðìàëüíèé ñòàí ïðèðîäíèõ, ñîöіàëüíèõ і ïñèõі÷íèõ ïðîöåñіâ, ùî 
ãíó÷êî іíòåãðóþòüñÿ.

Íîâі ïîãëÿäè íà íàóêó, à òàêîæ ìèñòåöòâî òà îñâіòó, êðèñòàëі-
çóþòüñÿ ñüîãîäíі áóêâàëüíî íà íàøèõ î÷àõ, і âîíè ïîâ’ÿçàíі ç âіäêðèò-
òÿì ïîíÿòòÿ ôðàêòàëó (1975). Öå ìàòåìàòè÷íå âіäêðèòòÿ ñòèìóëþє 
äîñëіäæåííÿ ãàðìîíії ÿê óíіâåðñàëüíîї êàòåãîðії áóòòÿ, ó÷èòü áà÷èòè 
êðàñó òà âïîðÿäêîâàíіñòü ó âñüîìó, ñïîñòåðіãàòè é óñâіäîìëþâàòè ãëè-
áèííі іíòåãðàëüíі çâ’ÿçêè ìіæ óñіìà ãàëóçÿìè ëþäñüêîãî çíàííÿ.

Ôðàêòàëè ìàþòü ñêëàäíó ñòðóêòóðó, âîíè áóâàþòü íå ëèøå ïëî-
ùèííèìè (äâîìіðíèìè), à é îá’єìíèìè (òðèâèìіðíèìè). Çíà÷íå çáіëü-
øåííÿ ôðàãìåíòіâ çâè÷íèõ íàì ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð (êðóã, êâàäðàò,
òðèêóòíèê òîùî) âèÿâëÿє íåçâè÷àéíі, ôàíòàñòè÷íі êàðòèíè, ñïîðіäíå-
íі ç ìèñòåöòâîì. Áàãàòî îá’єêòіâ ó ïðèðîäі ìàþòü âëàñòèâîñòі ôðàêòà-
ëó, íàïðèêëàä ìîðñüêå óçáåðåææÿ, õìàðè  íà íåáі, ãіðñüêі âåðøèíè, 
êðîíè äåðåâ, ñíіæèíêè, êîðàëè, êâіòè, áëèñêàâêè â ãðîçîâîìó íåáі, 
êðèñòàëè, ñòàëàêòèòè.

Ôðàêòàëè øèðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ â êîìï’þòåðíіé ãðàôіöі äëÿ ïîáó-
äîâè çîáðàæåíü äåðåâ і êóùіâ, ãіð, ìîðñüêèõ õâèëü òîùî. Ó õóäîæíіé 
îñâіòі çàñòîñóâàííÿ ôðàêòàëіâ âіäêðèâàє íîâі äèäàêòè÷íі ãîðèçîíòè. 
Äîöіëüíî âæå â ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі ñòâîðèòè ôàíòàñòè÷íі, 
äèâîâèæíі çà êðàñîþ êîìïîçèöії: ìàëþâàòè ìîðîçíі âіçåðóíêè íà âіêíі 
é âèðіçóâàòè ñèìåòðè÷íі ñíіæèíêè, âèãîòîâëÿòè âèðîáè â òåõíіöі âèòè-
íàíêè, îðèãàìі é êâіëіíãó.

Òâîð÷іñòü Êàöóñіêà Õîêóñàÿ (1760–1849) – äîêàç òîãî, ùî ôðàê-
òàëüíі ñòðóêòóðè áóëè âіäîìі ëþäñòâó ç íåçàïàì’ÿòíèõ ÷àñіâ, àëå îïè-
ñóâàëèñÿ âîíè òіëüêè âіçóàëüíî – çà äîïîìîãîþ ìèñòåöòâà. Çíàìåíèòà 
«Âåëèêà õâèëÿ» ÿïîíñüêîãî ìèòöÿ íàâіòü ïîñëóæèëà ïðîîáðàçîì ãðà-
ôі÷íîї ôðàêòàëüíîї õâèëі, ÿêó çãåíåðóâàâ ìàòåìàòèê Áåíóà Ìàíäåëü-
áðîò (1924–2010). Ç òîãî ÷àñó âèÿâëåííÿ і íàñëіäóâàííÿ ôðàêòàëüíîñòі 
êëàñè÷íîãî æèâîïèñó ñòàëî çàõîïëèâîþ íàóêîâîþ òà õóäîæíüîþ ïðàê-
òèêîþ. Ïîñòóïîâî ïîíÿòòÿ «ôðàêòàëüíå ìèñòåöòâî» âèéøëî äàëåêî çà
ìåæі ìàòåìàòè÷íîãî, àëãîðèòìі÷íîãî, öèôðîâîãî ìèñòåöòâà.

Фрактáл (лат. fractus – подрібнений, зламаний, розбитий, поділений нал
частини) – це об’єкти (геометричні фігури), нескінченно самоподібні, складені
із частин, кожна з яких збігається (точно або приблизно) із частиною себе самої,
тобто ціле має ту саму форму, що й одна або більше частин.

Зв’язки мистецтв із фізикою, математикою, інформатикою та іншими точни-
ми науками переконливо виражаються в багатьох аспектах сучасної культури.
Художні артефакти піддаються алгоритмічному аналізу за допомогою іннова-
ційних технологій, завдяки чому виявляються нові, приховані раніше власти-
вості речей, які не можна сприймати просто візуально чи аудіально. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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К. Хокусай. Велика хвиля. 1829–1832 рр.

Л. Вейн. Кіт-калейдоскоп IV. Кіт-калейдоскоп VIІ. 1920-ті рр.

Дж. Салліван. Фрактальна
капуста романеско. 2004 р.

Х. Скербіш.
Фрактальна скульптура. 2003 р.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Іíòåðïðåòàöіÿ â ðіçíèõ òâîðàõ ìèñòåöòâà ïðàâèë ñèìåòðії, ïðîïî-
ðöіé, çîëîòîãî ïåðåòèíó òà іíøèõ çàãàëüíîåñòåòè÷íèõ çàêîíîìіðíîñ-
òåé, ùî âіêàìè òîðóâàëè ñâіé øëÿõ ÷åðåç ïåðåâàæíî іíòóїòèâíі ïðî-
çðіííÿ ìèòöіâ, íàáóâàє íàóêîâîї àðãóìåíòàöії, ùî âî÷åâèäü âïëèâàє íà 
îðãàíіçàöіþ ñïðèéìàííÿ ìèñòåöòâà â îñâіòі, íà ïîëіõóäîæíє âèõîâàí-
íÿ îñîáèñòîñòі.

Âіäêðèòòÿ â íàóöі é òåõíîëîãіÿõ ó âñі ÷àñè íàäàâàëè åíåðãії îíîâ-
ëåííþ ìèñòåöòâà, ñïðèÿëè ðîçâèòêó òåîðії õóäîæíüîї òâîð÷îñòі, âіä 
ïîñòóëàòіâ ÿêîї çàëåæàòü íàïðÿìè òðàíñôîðìàöії îñâіòíüî-âèõîâíèõ
ïðîöåñіâ ó ñóñïіëüñòâі.

ßêі æ ñàìå çìіíè âіäáóâàëèñÿ â ìèñòåöòâі âïðîäîâæ ñòîëіòòÿ, ùî 
ìèíóëî? Ùî êàðäèíàëüíî íîâîãî ïðèâíіñ ó ïåäàãîãіêó ìèñòåöòâà ÷àñ, 
ÿêèé íàçâàëè Íîâіòíіì? 

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â Çàõіäíіé Єâðîïі âèíèê ìîäåðíіçì ÿê ðåàêöіÿ 
íà íåñòàáіëüíіñòü ñóñïіëüíîãî æèòòÿ і ðîç÷àðóâàííÿ ó ñâіòîãëÿäíèõ 
óÿâëåííÿõ òà åñòåòè÷íèõ öіííîñòÿõ ìèíóëîãî. Êóëüòóðà åïîõè ìîäåð-
íіçìó, à çãîäîì і ïîñòìîäåðíіçìó (÷åðåç ïіâ ñòîëіòòÿ) õàðàêòåðèçóєòü-
ñÿ ìîçàї÷íіñòþ, ïëþðàëіçìîì, ïîëіôîíієþ õóäîæíüî-ñâіòîãëÿäíèõ óÿâ-
ëåíü. Ñâіò çàõîïèâñÿ íîâèì àóäіîâіçóàëüíèì ìèñòåöòâîì – êіíåìàòî-
ãðàôîì. Âîäíî÷àñ âèíèêàþòü íîâі ôîðìè ñèíòåçó ìèñòåöòâ: ñïî÷àòêó 
êîëüîðîìóçèêà, à çãîäîì íèçêà àðòïðàêòèê і õóäîæíіõ ðåàëіé, ùî 
ñôîðìóâàëèñÿ íà ïåðåòèíі ìèñòåöüêîї òà òåõíі÷íîї òâîð÷îñòі (іíñòàëÿ-
öії, ïåðôîðìàíñè, net-êóëüòóðà).



Êàëåéäîñêîï õóäîæíіõ ñòèëіâ і íàïðÿìіâ âèíèê íà іäåéíіé ïëàòôîð-
ìі çàïåðå÷åííÿ іäåàëіâ ðåàëіñòè÷íîãî ìèñòåöòâà òà ïðîòèñòàâëåííÿ 
їì іíøèõ ôîðì – àáñòðàêòíèõ àáî ïіäâèùåíî åêñïðåñèâíèõ. Òîáòî, 
íåçâàæàþ÷è íà âіäìіííі ðèñè, óñі âîíè ìàëè àíòèòðàäèöіéíèé õàðàêòåð.

   В. Кандінський. Контрастні звуки.                  М. Чюрльоніс. Фуга. 1908 р.
                        1924 р. 

Модернізміі (букв. – «осучаснений», від лат. modernus – сучасний) – сукуп-м
ність пов’язаних між собою авангардних стилів і напрямів мистецтва, що ви -
никли наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. і прагнули до кардинального оновлен-
ня форм художнього вираження.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Îäíî÷àñíî ç òðіóìôàëüíîþ õîäîþ êіíî àêòèâіçóâàëèñÿ é іíøі òåí-
äåíöії äî ñèíòåçó ìèñòåöòâ: íîâàòîðñòâî «ìóçèêàëüíîãî æèâîïèñó»
Âàñèëÿ Êàíäіíñüêîãî (1866–1944), óíіêàëüíіñòü òâîðіâ Ìіêàëîþñà
×þðëüîíіñà (1875–1911), ÿêі âðàçèëè ñó÷àñíèêіâ æèâîïèñîì ó ìóçèöі
é ìóçèêîþ â æèâîïèñі.

Ïåðåñі÷íà ëþäèíà çâèêëà ñïðèéìàòè ìóçèêó ñëóõîì, à îáðàçîòâîð-
÷å ìèñòåöòâî – î÷èìà. Ïðîòå â Íîâіòíіé ÷àñ äåÿêèõ ìèòöіâ îõîïëþє 
áàæàííÿ ïîäîëàòè öі ñòåðåîòèïè é âèéòè çà óñòàëåíі ìåæі â íîâèé
õóäîæíіé ïðîñòіð, äå ïàíóє іíøà ìîâà, іíøі ïðàâèëà, іíøі òðàäèöії.  

Õóäîæíèêіâ öіêàâèòü ðèòì і äèíàìіêà ðóõó â ïëîùèííèõ êîìïîçè-
öіÿõ. Ãîëëàíäñüêèé õóäîæíèê Ïіò Ìîíäðіàí (1872–1944) ó ñâîїõ 
àáñòðàêöіÿõ íàìàãàâñÿ âèéòè íà ìàêñèìàëüíèé ðіâåíü åñòåòè÷íîãî óçà-
ãàëüíåííÿ і ïåðåäàòè ðèòì, çîêðåìà é ñèíêîïîâàíèé, ÿê ó ìóçèöі 
(áðîäâåéñüêèé áóãі-âóãі).

Ïðåäñòàâíèêè îï-àðòó (îïòè÷íîãî ìèñòåöòâà) Âіêòîð Âàçàðåëі
(1906–1997) òà Õóëіî Ëå Ïàðê (íàð. â 1928 ð.) âèêîðèñòîâóþòü îñîáëè-
âîñòі çîðîâîãî ñïðèéíÿòòÿ äëÿ ñòâîðåííÿ îïòè÷íèõ іëþçіé àáî îïòè÷-
íèõ іãîð. Ëå Ïàðê ïðîâîäèâ áåçëі÷ åêñïåðèìåíòіâ ç ãëèáèíîþ, êîëüî-
ðîì, ìîáіëüíèìè îá’єêòàìè. Âіí ïðàãíóâ ïîäîëàòè ïàñèâíіñòü ãëÿäà÷à,
ðîçâèíóòè â íüîãî ñïðàâæíþ çäàòíіñòü äî ñïðèéíÿòòÿ, çìóøóâàâ âêëþ-
÷àòèñÿ â äіþ – ó ñèòóàöіþ òðàíñôîðìàöії і ïåðåòâîðåííÿ çîáðàæåíîãî. 
Òàê íàðîäæóâàëîñÿ іíòåðàêòèâíå ñîöіàëüíå ìèñòåöòâî, çîðієíòîâàíå íà 
âçàєìîäіþ ç àâòîðîì і ç іíøèìè ãëÿäà÷àìè, íà òâîð÷іñòü і ðåôëåêñіþ.  

    

                 П. Мондріан. Автопортрет.     П. Мондріан. Бугі-вугі на Бродвеї. 
                                 1930 р.                                      1942–1943 рр.

Живописне полотно М. Чюрльоніса «Фуга» має музичну назву – назву жан-
ру, поширеного в поліфонії. Картина дозволяє говорити про найвище втілення
ідеї синтезу мистецтв – однієї з ідей символізму. Відомо, що за допомогою різ-
них символів ми можемо пізнати сенс художнього твору, його глибинний зміст.
Лінійно побудовані ряди образів (ялини), розміщених на кількох рівнях, нагаду-
ють рух мелодій – чергування однакових або подібних елементів композиції
(голосів поліфонічного твору).  У  просторі картини ніби утворюється «партиту-
ра» з власним ритмом і гармонією. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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           В. Вазарелі. Вега-Нор. Імпровізація ІІ.       Х. Ле Парк. Поверхня – колір. 
                                  Бл. 1970 р.                                                 1970 р. 

Äèíàìіçì – ñèìâîë ñó÷àñíîї åïîõè. Âіí ïðîíèêàє і â ìèñòåöòâî 
ñêóëüïòóðè. Іòàëієöü Óìáåðòî Áî÷÷î-
íі (1882–1916) ñïðîáóâàâ âèÿâèòè â 
ïëàñòè÷íіé ôîðìі íàâіòü ðóõ ì’ÿçіâ
ëþäèíè, êîëè âîíà êðîêóє.

Àëåêñàíäð Êîëäåð (1898–1976)
ñòâîðèâ ñâîї çíàìåíèòі «ìîáіëі»: öå 
áóëè ïîâіòðÿíі ñêóëüïòóðè, ùî ñêëà-
äàëèñÿ ç äðîòó é ìåòàëåâèõ äåòàëåé 
ðіçíîї ôîðìè, ÿêі ïðèâîäèëèñÿ â ðóõ 
ïðèðîäíèìè ïîâіòðÿíèìè ïîòîêàìè,
іíîäі íàâіòü çâó÷àëè. Ó òàêèé ñïîñіá 
äîñÿãàëàñÿ äèíàìіêà â ïðîñòîðîâèõ 
ôîðìàõ, ÿêі íàëåæàëè äî íîâîãî
íàïðÿìó – êіíåòèçìó. Ìîáіëі ìèòåöü
òâîðèâ, ñïèðàþ÷èñü íà іíòóїöіþ, à îò 
ó ìàñøòàáíèõ âóëè÷íèõ іíñòàëÿöіÿõ 
âіí çàñòîñîâóâàâ ñòðîãèé ðîçðàõóíîê
òà іíæåíåðíі çíàííÿ. Ðàäèêàëüíèé
ïіäõіä ìèòöÿ âðàæàâ ñó÷àñíèêіâ, ÿêі
çâèêëè áà÷èòè ñòàòè÷íі ñêóëüïòóðè ç 
êàìåíþ, äåðåâà ÷è áðîíçè.

Óòіëþþ÷è â êàðòèíàõ âіëüíі àñîöіàöії, õóäîæíèêè íåòðèâіàëüíèìè 
ñïîñîáàìè ïåðåäàâàëè âіä÷óòòÿ іððàöіîíàëüíîñòі ñâіòó. Ñþððåàëіñòè÷íі 
êàðòèíè Ñàëüâàäîðà Äàëі (1904–1989) øîêóâàëè ÷óäåðíàöüêèìè îáðà-
çàìè é âèãàäëèâèìè ñþæåòàìè, íåéìîâіðíèìè ïіäòåêñòàìè. Òâîðè-
çàãàäêè іñïàíñüêîãî ñþððåàëіñòà íàäèõàþòü íà âëàñíі îïòè÷íі іëþçії 
óêðàїíñüêîãî æèâîïèñöÿ Îëåãà Øóïëÿêà (íàð. â 1967 ð.).

У. Боччоні. Унікальні форми
неперервності в просторі. 1913 р.

Кінетйчне мистецтво, або кінетйзм (грец. kinetikos – той, що рухає),   –
твори, які цілком або частково перебувають у русі – природному (вітер, гравіта-
ція тощо) або зі штучних причин (двигун, глядач). 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



44

Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3–4 класах

С. Далі. Невільничий ринок з появою
незримого бюста Вольтера. 1940 р.

Олег Шупляк. Та, що читає
Далі. 2011 р.

ßêі æ òðåíäè ïàíóâàëè âïðîäîâæ ñòîëіòíüîãî ðîçâèòêó ìóçè÷íîãî 
ìèñòåöòâà? Íàñêіëüêè çìіíèëàñÿ ìîâà ìóçèêè ïіä âïëèâîì íîâіòíіõ
íàóêîâèõ і õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ ðîçâіäîê і äîñëіäæåíü?

Öåíòðàëüíîþ ôіãóðîþ ðåâîëþöіéíèõ іíòåãðàòèâíèõ âіäêðèòòіâ ó 
ìóçèöі ñòàâ êîìïîçèòîð Îëåêñàíäð Ñêðÿáіí (1871–1915). Âіí óïåðøå
âíіñ ó ïàðòèòóðó ñèìôîíі÷íîї ïîåìè «Ïðîìåòåé» äîäàòêîâèé ðÿäîê – 
luñe («ñâіòëî», «ñâіòëîâà êëàâіàòóðà») і ðîçïî÷àâ óòіëåííÿ ñâîєї ïàíåñ-
òåòè÷íîї êîíöåïöії ñâіòëîìóçè÷íîãî ñèíòåçó. Òàê çàïî÷àòêîâàíî íîâèé
ðіçíîâèä ìèñòåöòâà – êîëüîðîìóçèêó.

Ôðàíöóçüêèé êîìïîçèòîð Îëіâ’є Ìåññіàí (1908–1992) óâіéøîâ â 
іñòîðіþ ñâіòîâîãî ìèñòåöòâà ÿê íîâàòîð ó ãàëóçі іíòîíàöіéíîãî ìèñëåí-
íÿ, âіäïîâіäíèõ çàñîáіâ ìóçè÷íîї ìîâè, ôóíäàòîð «íîâîї ñàêðàëüíîñòі»
â ìèñòåöòâі. Éîãî ñïàäîê  ìîæíà іíòåðïðåòóâàòè ÿê óòіëåííÿ òâîð÷îãî 
óíіâåðñóìó â ñó÷àñíîìó âèìіðі.

Ìèòåöü óïèñóâàâ ó íîòàõ ñâîїõ ïðîãðàìíèõ òâîðіâ ÷èñëåííі ðåìàð-
êè ç êîíêðåòíèìè âêàçіâêàìè, ó ÿêèõ ñàìå êîëüîðàõ âіí óÿâëÿâ çâó-
÷àííÿ òîãî ÷è òîãî ôðàãìåíòà ìóçèêè: «ñіðèé òðàâíåâèé ðàíîê»,
«ðîæåâі, îðàíæåâі, áóçêîâі òîíè ñõîäó ñîíöÿ», «æîâòі іðèñè» («Êàòà-
ëîã ïòàõіâ»). Íîâîìіôîëîãі÷íó іäåþ ñèíòåçó ìèñòåöòâ âèðàæåíî â 
«Ïîåìі äëÿ Ìі», ïіä ìóçè÷íèì êðèëîì ÿêîї îá’єäíàëèñÿ ïîåçіÿ, äðàìà,
îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî.

Ó Ìåññіàíà çâóêè ìóçèêè âèêëèêàëè êîëіðíі àñîöіàöії. Öі îñîáèñòі 
óÿâëåííÿ і ïåðåæèâàííÿ âіäîáðàæåíî â éîãî òâîðàõ. Ïðîòå õèñò, ÿêèé
ó ìàéáóòíüîãî êîìïîçèòîðà âèÿâèâñÿ ùå ç äèòèíñòâà, íå âëàñòèâèé 
áіëüøîñòі ïåðåñі÷íèõ ëþäåé.

Ìóçèöі Ìåññіàíà ïðèòàìàííі îñîáëèâі çîáðàæàëüíіñòü, ÿñêðàâіñòü і 
ïëàñòè÷íà êðàñà çâóêîîáðàçіâ, ùî ñòàëè ïðèêìåòàìè éîãî êàðòèííî-

Сюрреалізміі (букв. – надреалізм) – течія модернізму, апофеоз людської
фантазії, вирізняється парадоксальним поєднанням форм. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



45

Загальна мистецька освіта та поліхудожнє виховання особистості в історичній ретроспективі

æèâîïèñíîãî ñèìôîíіçìó. Äîñëіäíèöÿ Ê.  Ìåëіê-Ïàøàєâà ïîðіâíþє 
ñèñòåìíèé ïіäõіä êîìïîçèòîðà, âèòîí÷åíіñòü êîëîðèñòè÷íîãî íþàíñó-
âàííÿ, áàãàòñòâî òåìáðîâèõ ïîєäíàíü çі «çâóêîâèìè âіòðàæàìè».

Олів’є Мессіан. 
Фото Ф. Лошона. 1983 р.

Леся Дичко. Фото
Р. Ратушного. 2014 р.

Божественним даром «бачення музики очима» володіє і відома українська ком-
позиторка Леся (Людмила) Василівна Дичко (нар. в 1939 р.). Мисткиня написала 
чимало творів, яким притаманна синестезія – домінантна властивість її компози-
торського мислення та світогляду загалом. З-поміж них – опери, балети, хорові 
композиції, зокрема й дитячі кантати. У кольоровій інтерпретації хорових опер 
авторка відштовхується від релігійних жанрів: фрески, мозаїки, ікони, вітражу. 
Інструментальна музика сповнена аналогіями з образами архітектури (фрескові 
жанри), паралелями з декоративним мистецтвом («Писанки», сюїта «Катерина 
Білокур»). Такі твори, що вносяться до навчальних програм,  сприяють проникнен-
ню ідей синтезу мистецтв у вітчизняну педагогічну практику. 

Ïðîòÿãîì ÕÕ ñòîëіòòÿ êîìïîçèòîðè îïàíîâóþòü ãëèáèíè òåìáðîâîї
êîëîðèñòèêè é ôàêòóðíèé ïðîñòіð (ñîíîðèñòèêà, àëåàòîðèêà).

Íîâàöії â õóäîæíіé òâîð÷îñòі – âіçóàëüíіé і ìóçè÷íіé – âïëèíóëè 
íà ñòàíîâëåííÿ іíòåãðàòèâíèõ іäåé ó ïåäàãîãіöі ìèñòåöòâà.

Íà ïîëіõóäîæíüîìó ïіäõîäі äî åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ґðóíòóþòüñÿ 
âіäîìі çàðóáіæíі ïåäàãîãі÷íі ñèñòåìè ÕÕ ñò., ùî âèíèêëè â ðіçíèõ 
êðàїíàõ – Øâåéöàðії, Íіìå÷÷èíі, Àâñòðії, Ðîñії òà іí.:

У період розквіту різноманітних художніх течій модернізму й постмодерніз-
му чимало митців продовжували працювати в реалістичному стилі, який існу-
вав паралельно з авангардом, а деякі своєрідно поєднували традиції і новатор-
ство. Символічними щодо цього є постаті художника Пабло Пікассо (1881–
1973) та композитора Ігоря Стравінського (1882–1971)  митців світової слави,
які впродовж тривалої творчої діяльності зверталися до різних стилів і напря-
мів: від модерністських до неокласичних.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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– Åìіëÿ Æàêà-Äàëüêðîçà (äîìіíàíòà – õîðåîãðàôіÿ);
– Êàðëà Îðôà (äîìіíàíòà – çâ’ÿçîê «ñëîâî – ìóçèêà – ñöåíі÷íà 

äіÿ»);
– Ðóäîëüôà Øòàéíåðà (äîìіíàíòà – öіëіñíà âçàєìîäіÿ âñіõ ìèñ-

òåöòâ).
Їõíі іíòåãðàòèâíі іäåї, ÿê і ïåäàãîãі÷íі åêñïåðèìåíòè â öüîìó íàïðÿ-

ìі Áîëåñëàâà ßâîðñüêîãî òà Ìèêîëè Ëåîíòîâè÷à, ïîñіáíèê ïіñåíü-іãîð
Âàñèëÿ Âåðõîâèíöÿ òà іí., âèñâіòëåíі â ïîïåðåäíüîìó íàøîìó ìåòî-
äè÷íîìó ïîñіáíèêó äëÿ 1–2 êëàñіâ. Òîìó ïðèâåðíåìî  óâàãó äî ìàëî-
âіäîìîї ïîñòàòі óêðàїíñüêîãî ïåäàãîãà-äîñëіäíèêà ßêîâà Ìàìîíòîâà,
ÿêèé âèñóíóâ ïðèíöèï åñòåòèçàöії íàâ÷àííÿ òà îáґðóíòóâàâ éîãî â 
êіëüêîõ ñâîїõ ïðàöÿõ. Ó ñïåöіàëüíіé ðîáîòі «Õóäîæíüî-äèäàêòè÷íèé
ìåòîä» (1922) âіí ïðîâîäèòü ïàðàëåëü ìіæ ïåäàãîãіêîþ і ìèñòåöòâîì,
ÿêі ìàþòü òî÷êè ïåðåòèíó. Åñòåòèçàöіÿ (ïåäàãîãіêè) ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê
íàéáіëüø ñåðéîçíà ðåôîðìàöіéíà іäåÿ òîãî ÷àñó, àðãóìåíòóþòüñÿ ïåðå-
âàãè  òàê çâàíîãî õóäîæíüî-äèäàêòè÷íîãî ìåòîäó, ÿêèé:

1) äàє ïðàâî ïåäàãîãó íà âіëüíèé ïðîÿâ іíäèâіäóàëüíîñòі â ïåäàãî-
ãі÷íîìó àêòі,

2) âіäêðèâàє ìîæëèâіñòü óíèêàòè íóäíèõ ïîâòîðþâàíü і øàáëîíіâ,
3) ïîøèðþє і ïîãëèáëþє çìіñò ïåäàãîãі÷íîї äіÿëüíîñòі,
4) äîïîìàãàє áåçïåðåðâíîìó ðîçâîþ ïåäàãîãі÷íîї іíäèâіäóàëüíîñòі.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñòîëіòòÿ â îðèãіíàëüíіé ãóìàíіñòè÷íіé ñèñòå-

ìі âèõîâàííÿ Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî (1918–1970) ñóòòєâó ðîëü âіäі-
ãðàþòü åñòåòè÷íі ÷èííèêè – «âèõîâàííÿ êðàñîþ», ÿêі íàñêðіçíî ïðî-
íèçóâàëè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ Ïàâëèñüêîї «øêîëè ðàäîñòі».
Åìîöіéíî-åñòåòè÷íèé êîìïîíåíò ó öіé ïåäàãîãі÷íіé ñèñòåìі áóâ òіñíî 
ïîâ’ÿçàíèé ç ìîðàëüíèì âèõîâàííÿì. Âèäàòíèé ïåäàãîã óâàæàâ, ùî â 
øêîëі òðåáà íàñàìïåðåä ïëåêàòè äóøó äèòèíè, çäàòíó äî ãëèáîêèõ
ïåðåæèâàíü, і áóäü-ÿêі іäåї ìàþòü ñïðèéìàòèñÿ «ðîçóìîì і ñåðöåì», áî
âіäîáðàæåííÿ çíàíü â åìîöіÿõ – âàæëèâà óìîâà ïåðåõîäó çíàíü ó ïåðå-

   

        Яків Мамонтов.                     В. Сухомлинський з учнями. 1960-ті рр.
    Фото бл. 1940 р.
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êîíàííÿ і çàãàëîì ñòàíîâëåííÿ ñâіòîãëÿäó. Îçíàéîìëåííÿ ç ìîâîþ 
ïî÷óòòіâ (ìóçèêîþ, ïîåçієþ, òåàòðîì) ðîçïî÷èíàëîñÿ ç ôîëüêëîðíèõ 
äæåðåë: óêðàїíñüêîї íàðîäíîї ïіñíі òà êàçêè.

Ïåäàãîã çàêëèêàâ äî øèðøîãî âèêîðèñòàííÿ âñіõ çàñîáіâ ìèñòåöòâà 
â íàâ÷àííі: õóäîæíüîãî ñëîâà, ìóçèêè, ìàëþíêà, àðõіòåêòóðè òîùî. 
Îñîáëèâî Ñóõîìëèíñüêèé íàãîëîøóâàâ íà ïåäàãîãі÷íîìó çíà÷åííі òåà-
òðó ÿê ñèíòåòè÷íîї ôîðìè äóõîâíîї äіÿëüíîñòі, ùî çàâäÿêè ãðі ñòèìó-
ëþє ôàíòàçіþ, à òàêîæ ãîâîðèâ ïðî âàæëèâіñòü ðèòìó, òî÷íіøå – ðèò-
ìі÷íîñòі íàâ÷àííÿ.

Âіä ïîïåðåäíіõ ñòîëіòü ñó÷àñíà ïåäàãîãіêà óñïàäêóâàëà ïðîñâіò-
íèöüêі іäåàëè. Âîíà òðèìàëàñÿ íà îïòèìіñòè÷íіé âіðі â ñèëó ðîçóìó, 
ÿêèé ñïðèÿòèìå ïðèìèðåííþ òà єäíàííþ ðіçíîìàíіòíèõ êóëüòóð і öіí-
íîñòåé íà ґðóíòі íà÷åáòî єäèíî ïðàâèëüíîї – ïðîãðåñèâíîї – òðàєêòîðії 
ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó. Öÿ âіðà áóëà «çàòóìàíåíà ñêåïòèöèçìîì ïîñòìî-
äåðíó», ÿêèé çíà÷íî ïîñëàáèâ, àëå íå çíèùèâ ïåðåêîíàííÿ â íåîáõіä-
íîñòі äіàëîãó, ïîøóêó ñîöіàëüíîãî êîíñåíñóñó. Åïîõà ïîñòìîäåðíіçìó
òà ñòàíîâëåííÿ íîâîãî òèïó іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà, íà âіäìіíó âіä 
ïîïåðåäíіõ êóëüòóðíî-іñòîðè÷íèõ åïîõ, ïîðîäæóє íåäîâіðó äî ñïðîá 
äàòè єäèíå äëÿ âñіõ ðîçóìіííÿ іñòèíè.

Íàïðèêіíöі ÕÕ ñòîëіòòÿ ñòàëî î÷åâèäíèì, ùî ëþäñòâî âïåâíåíî 
ðóõàєòüñÿ äî íîâîãî òèïó ñóñïіëüñòâà – ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî, іíôîðìà-
öіéíîãî. Ó êóëüòóðі Çàõîäó âіäáóâñÿ ïåðåõіä âіä ìîäåðíіçìó äî ïîñòìî-
äåðíіçìó. Іìïóëüñè îñòàííüîãî âіä÷óòíі ó ôîðìóâàííі ðіçíèõ íàïðÿìіâ 
íîâіòíüîãî ìèñòåöòâà, ÿêі óòâîðþþòü ñòðîêàòó õóäîæíþ êàðòèíó, ó 
ÿêіé ïîєäíàëèñÿ ñòèëі íåî- (íåîáàðîêî, íåîêëàñèöèçì, íåîôîëüêëî-
ðèçì òîùî) і net ç êîëîñàëüíèìè õóäîæíіìè ìîæëèâîñòÿìè ñó÷àñíèõ 
òåõíîëîãіé. Âîäíî÷àñ ó íàäðàõ ñó÷àñíîї êóëüòóðè âèíèêàє áåçëі÷ êðè-
çîâèõ ìîìåíòіâ. Çàìіñòü єäèíîї ñâіòîãëÿäíîї îñíîâè ìèñòåöòâà – 
ðіçíîáàðâ’ÿ ñòèëіâ (åêëåêòèêà), ñïіâіñíóâàííÿ ðіçíèõ äóõîâíèõ ñâіòіâ, 
ùî âåäå äî íåïîðîçóìіííÿ, íåáàæàííÿ ñëóõàòè é ðîçóìіòè іíøîãî. 

Âіðà ó âñåìîãóòíіñòü íàóêè é òåõíіêè òà її âèðіøàëüíó ðîëü ó äèíà-
ìіöі êóëüòóðíîãî ïîñòóïó ñóòòєâî çàõèòàëàñÿ ç ïîøèðåííÿì ó ñâіòі 
ìàñîâîї êóëüòóðè – êîìåðöіàëіçîâàíîї êóëüòóðè ñïîæèâàííÿ, çàñèëëÿ 
ðåêëàìè òà іíäóñòðії ðîçâàã.

×åðåç ìàñêóëüò (êі÷) ïðîïàãóþòüñÿ êâàçіöіííîñòі: ãåäîíіçì,
ïðàãìàòèçì, ìåðêàíòèëüíіñòü, áåçäóõîâíіñòü. Äååñòåòèçàöіÿ ñâіäî-
ìîñòі âіäáóâàєòüñÿ çàâäÿêè ïîòóæíèì êàíàëàì ÇÌІ. Âëàäà ìåäіà
íàñàäæóє ñòàíäàðòèçîâàíó ìîâó ðåêëàìíèõ ñòåðåîòèïіâ, øòàìïіâ і
êëіøå. Ñèìóëÿêðè íîâîї âіðòóàëüíîї êóëüòóðè ïîòіñíèëè òðàäèöіé-
íèé õóäîæíіé îáðàç. Çà öèõ óìîâ âèñîêà ìіñіÿ ìèñòåöòâà ïîëÿãàє â
òîìó, ùîá ñòàòè îïîðîþ ëþäèíè â ïîøóêó ñåíñó æèòòÿ, à ìèòöÿ –
ìîðàëüíî-åñòåòè÷íèì êàìåðòîíîì ó ñòàíîâëåííі öіííіñíèõ îðієíòà-
öіé îñîáèñòîñòі. Ïðîòå ëіòåðàòóðíèé і òåàòðàëüíèé ïîñòìîäåðíіçì
ñëîâàìè ñâîїõ ãåðîїâ іðîíіçóє íàä ðåàëіÿìè ñâіòó, âèñìіþє òðàäèöії,
çàïåðå÷óє âі÷íі öіííîñòі. Öå ñïðè÷èíÿє áåçíàäіþ íåçàõèùåíîї
ìàëåíüêîї ëþäèíè íà ñöåíі æèòòєâîãî òåàòðó àáñóðäó, ñòðàõ ïåðåä
íåïåðåäáà÷åíèì ìàéáóòíіì і çàìêíåíіñòü ó âëàñíîìó «ß».

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïåäàãîãіêà ìèñòåöòâà, íà æàëü, íàäòî ïîâіëüíî ðåàãóє íà íîâіòíі
äîñÿãíåííÿ õóäîæíüîї êóëüòóðè. Ìåäіàòåõíîëîãії ïîâіëüíî ïðîíèêà-
þòü ó çàêëàäè çàãàëüíîї îñâіòè, äå íàâ÷àííÿ çîðієíòîâàíî ìàéæå âèíÿò-
êîâî íà íàðîäíó é êëàñè÷íó ñïàäùèíó. Îñîáëèâî öå âèÿâèëîñÿ íà
ïîñòðàäÿíñüêîìó îñâіòÿíñüêîìó ïðîñòîðі, äî ÿêîãî íàëåæèòü é Óêðàї-
íà, äå ñó÷àñíå ìèñòåöòâî (ç éîãî íåòðèâіàëüíèìè ïðîñòîðîâî-÷àñîâèìè
êîíñòàíòàìè é íåñïîäіâàíèìè íîíðåàëіñòè÷íèìè çëóêàìè, ç áåçïðåä-
ìåòíіñòþ і íåôіãóðàòèâíіñòþ, êóëüòîì äèñîíàíñó, ùî àæ íіÿê íå âèêëè-
êàє êàòàðòè÷íі åìîöії, îñîáëèâî â ïîñòìîäåðíіñòñüêèõ àðòïîøóêàõ) íå 
äîïóñêàëîñÿ â øêіëüíі ïðîãðàìè, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñàìå íà óêðà-
їíñüêіé çåìëі ñôîðìóâàëèñÿ âåëèêі àâàíãàðäèñòè ÕÕ ñòîëіòòÿ Êàçèìèð
Ìàëåâè÷ (1879–1935) òà Îëåêñàíäð Àðõèïåíêî (1887–1964).

Íà çëàìі ÕÕ–ÕÕІ ñòîëіòü ëþäñòâî ðîçïî÷èíàє íîâó ñòîðіíêó ñâîãî
õóäîæíüîãî ëіòîïèñó, ó ÿêîìó ïðîãëÿäàþòüñÿ êîíòóðè êіáåðïðîñòîðó 
ìàéáóòíüîãî. Éîãî ïàðîñòêè ñïîñòåðіãàþòüñÿ â іíòåãðàòèâíіé êóëüòóðі
ñüîãîäåííÿ. Ó ïåäàãîãіöі âèñóâàþòüñÿ ñìіëèâі ãіïîòåçè ïðî ñèíåñòåçіþ
ÿê åñòåòè÷íèé ôåíîìåí, ùî ñòèìóëþâàòèìå ìîòèâàöіþ äî áóäü-ÿêîї
òâîð÷îñòі, çîêðåìà é íàéñó÷àñíіøîї – іíôîðìàöіéíîї. Ïðî öå âæå ñüî-
ãîäíі ñâіä÷àòü óíіêàëüíі çà ãàðìîíієþ і êðàñîþ ôðàêòàëè. ×è íå òàêó
ãàðìîíіþ ñôåð – ôàíòàñòè÷íі àáñòðàêöії, ñòâîðåíі çà äîïîìîãîþ ìàòå-
ìàòè÷íèõ ôîðìóë, іíòóїòèâíî óÿâëÿëè â êîñìі÷íèõ ïðîñòîðàõ Óñåñâіòó 
ãåíіàëüíі ãðåêè?

Ìèñòåöòâî ïîëÿãàє â ìîæëèâîñòі çíàéòè ó âåëè÷åçíіé êіëüêîñòі 
ôðàêòàëüíèõ ôðàãìåíòіâ íåïîâòîðíå ïîєäíàííÿ ôîðìè òà êîëüîðó.
Ñïðîáóéòå çі ñâîїìè ó÷íÿìè ïî÷àòè öåé çàãàäêîâèé ïîøóê öèôðîâîї
êðàñè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Розділ 2

Ìåòîäîëîãі÷íі çàñàäè òà îñîáëèâîñòі ìåòîäèêè 
íàâ÷àííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Ìèñòåöòâî» 

ó 3–4 êëàñàõ
  Ãóìàíіçàöіÿ òà іíòåãðàöіÿ – ïðіîðèòåòè ìîäåðíіçàöії ìèñòåöüêîї 

îñâіòè
  Öіííіñíèé і êóëüòóðîëîãі÷íèé ïіäõîäè äî íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà  
  Äðàìàòóðãіÿ ïîáóäîâè óðîêіâ ìèñòåöòâà â 3–4 êëàñàõ 

Óíіêàëüíèé ñìèñë ñüîãîäíі ñòàє óíіâåðñàëüíîþ öіí-
íіñòþ çàâòðà. 

Âіêòîð Ôðàíêë, àâñòðіéñüêèé ïñèõîòåðàïåâò 

Ïåäàãîãіêà – íàéâèùå ç ìèñòåöòâ, âîíà ïðàãíå âèðà-
çèòè äîñêîíàëіñòü  íå íà ïîëîòíі ÷è â ìàðìóðі, à âäî-
ñêîíàëèòè ïðèðîäó ëþäèíè, її äóøó і òіëî.

Êîñòÿíòèí  Óøèíñüêèé, âèäàòíèé ïåäàãîã

  2.1. Пріоритети модернізації 
загальної мистецької освіти 

Â óìîâàõ êàðäèíàëüíèõ åêîíîìі÷íèõ, іäåîëîãі÷íèõ і ñîöіîêóëüòóð-
íèõ ïåðåòâîðåíü â Óêðàїíі òà ç óðàõóâàííÿì ñâіòîâèõ ãóìàíіñòè÷íèõ 
іäåé (Ø. Àìîíàøâіëі, À. Ìàñëîó, Ê. Ðîäæåðñ, Â. Ñóõîìëèíñüêèé,
Â. Ôðàíêë, Å. Ôðîìì) äîêîðіííèõ çìіí çàçíàє íàöіîíàëüíà ñèñòåìà 
îñâіòè, âіäáóâàєòüñÿ її ìîäåðíіçàöіÿ íà çàñàäàõ ãóìàíіçàöії. Ãóìàíі-
ñòè÷íà ïåäàãîãіêà, çîðієíòîâàíà íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі, ìàêñèìàëüíî
çàëó÷àє öіííіñíî-ñìèñëîâі, ïî÷óòòєâî-åìîöіéíі ÷èííèêè íàâ÷àííÿ і 
âèõîâàííÿ íà âіäìіíó âіä îäíîñòîðîííüîãî іíòåëåêòóàëіçìó êîãíіòèâíîї
ïåäàãîãіêè.

Ñàìå òîìó â îñâіòі çàêîíîìіðíî ïîñèëþєòüñÿ ðîëü åñòåòè÷íèõ êîì-
ïîíåíòіâ, îñîáëèâî ìèñòåöòâà ÿê іíòåãðàëüíîãî ìåõàíіçìó òðàíñëÿöії 
ñìèñëіâ êóëüòóðè é ñòèìóëþâàííÿ «îñîáèñòіñíèõ ñìèñëіâ», âіäòâîðåí-
íÿ íàöіîíàëüíèõ îáðàçіâ çàâäÿêè îáðàçíèì àðõåòèïàì, ùî çàêàðáóâà-
ëèñÿ â êóëüòóðі.

Ðîçðîáëåíà íàìè ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Ìèñòå-
öòâî» ґðóíòóєòüñÿ íà óñâіäîìëåííі íåçâîðîòíîñòі çìіí ó çàãàëüíіé  
ìèñòåöüêіé îñâіòі òà ïåðåîðієíòàöії її â íàïðÿìі ãóìàíіçàöії òà іíòåãðà-
öії.

Ó ìèíóëîìó â íàøіé êðàїíі ìåòîäîëîãі÷íі çàñàäè ïåäàãîãіêè âèçíà-
÷àëèñÿ ïàíіâíîþ іäåîëîãієþ і ââàæàëèñÿ îá’єêòèâíèìè, єäèíèìè і áåç-
ïîìèëêîâèìè äëÿ âñіõ äîñëіäíèêіâ, ÿêèì äîçâîëÿëèñÿ íàóêîâі ïîøóêè 
ëèøå â ìåæàõ çàäàíèõ ñîöіàëüíèì çàìîâëåííÿì ñõåì. Ó íàø ÷àñ âіä-
áóâàєòüñÿ ïåðåîðієíòàöіÿ ìåòîäîëîãії âіä ñîöіîëîãі÷íèõ äîãì, і ïîñòó-
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Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



50

Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3–4 класах

ïîâî çàïîâíþєòüñÿ ìåòîäîëîãі÷íèé âàêóóì, äîëàєòüñÿ іíåðöіÿ ïåäàãî-
ãі÷íîãî ìèñëåííÿ ç éîãî óñòàíîâêîþ íà іñíóâàííÿ íà÷åáòî єäèíî ïðà-
âèëüíèõ òà îá’єêòèâíèõ іñòèí.

Ñó÷àñíà îñâіòà ôîðìóє çíàííÿ і âìіííÿ ëþäèíè іíôîðìàöіéíîãî ñó -
ñïіëüñòâà ç âіäïîâіäíîþ ìåíòàëüíîþ ïіäãîòîâêîþ, äå íàâіòü âèðîáëåí-
íÿ íàâè÷îê ç іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé íå ñóïðîâîäæóєòüñÿ âìіííÿìè
ñèíòåçóâàòè çíàííÿ. Ó âіäïîâіäü íà ñóñïіëüíî-êóëüòóðíі âèêëèêè ñòâî-
ðþєòüñÿ íîâà ïåäàãîãіêà, âèçíà÷àëüíîþ îçíàêîþ ÿêîї є іííîâàöіéíіñòü
òà іíòåãðàöіéíіñòü (І. Äè÷êіâñüêà). Іíòåãðàëüíà îñâіòà ïåðåäáà÷àє îðãà-
íі÷íå ïîєäíàííÿ ôîðìàëüíîї і íåôîðìàëüíîї îñâіòè, âîíà ïîòðåáóє çìі-
ùåííÿ âåêòîðó âіä ìîäåëі, ùî çîñåðåäæóє óâàãó íà ïåðåäà÷і іíôîðìà-
öії, ó áіê ìîäåëі, ùî çáàëàíñîâóє ïåðåäà÷ó іíôîðìàöії òà її îáðîáêó/
âèêîðèñòàííÿ.

Ïðîöåñè ãëîáàëіçàöії, ç îäíîãî áîêó, çóìîâëþþòü íåîáõіäíіñòü çáëè-
æåííÿ, óíіôіêàöії ñèñòåì îñâіòè ðіçíèõ äåðæàâ, ùîá çàáåçïå÷èòè âіëü-
íèé ðóõ іäåé òà іíôîðìàöії, ç іíøîãî – âèìàãàþòü ñóòòєâîãî âðàõóâàí-
íÿ íàöіîíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé. Ãëîáàëіçàöіÿ ÿê ñóòíіñíà îçíàêà ñó÷àñ-
íîñòі âèêëèêàє ïîçèòèâíі іíòåãðàöіéíі òåíäåíöії, ÿêі ñïðèÿþòü âçàє-
ìîçáàãà÷åííþ, ðîçøèðåííþ íàóêîâîãî і ïðàêòè÷íîãî ïîòåíöіàëó îñâіò-
íіõ ñèñòåì ðіçíèõ êðàїí. Âîäíî÷àñ âîíà çàãîñòðþє íèçêó íàÿâíèõ
ñóïåðå÷íîñòåé â îñâіòі òà çóìîâëþє âèíèêíåííÿ íîâèõ. Òàê, ãëîáàëіçà-
öіÿ ñòàëà ñèíîíіìîì êóëüòóðíîї âіäêðèòîñòі, àëå âîäíî÷àñ âîíà íåñå
çàãðîçó ñâіòîâі îäíîìàíіòíіñòþ êóëüòóðè, ÿêùî íàöіîíàëüíі êóëüòóðíі
ñåãìåíòè ïî÷íóòü ðîç÷èíÿòèñÿ â ìåãàêóëüòóðíîìó ïðîñòîðі.

Ñëіä íàãîëîñèòè, ùî ñõèëüíіñòü ëþäåé äî çàìêíåíîñòі â ìåæàõ
âëàñíîї íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîї іäåíòè÷íîñòі íåðіäêî âåäå äî íåñïðèé-
íÿòòÿ іíøîãî ëèøå òîìó é ñàìå òîìó, ùî âіí іíøèé. Ãëîáàëіçàöіÿ
ïîñòàâèëà ëþäñòâî ïåðåä íåîáõіäíіñòþ ñïіâіñíóâàííÿ â óìîâàõ ðіçíî-
ìàíіòíîñòі êóëüòóðíèõ ôîðì æèòòÿ, ÿêèõ äîòðèìóþòüñÿ ïåâíі ãðóïè 
òà іíäèâіäè.

Ùå îäíà ñóïåðå÷íіñòü іñíóє ìіæ òèïîì êóëüòóðè íîâîãî іíôîðìà-
öіéíîãî ñóñïіëüñòâà òà òðàäèöіéíîþ ñèñòåìîþ îñâіòè ç її íåäîîöіíêîþ 
öіííіñíèõ àñïåêòіâ – ñóá’єêòíîñòі, äóõîâíîñòі, іíäèâіäóàëüíîñòі. Ïîäî-
ëàííÿ çàçíà÷åíîї ñóïåðå÷íîñòі äåòåðìіíóє ïîòðåáó çìіíè ñòàòóñó é 
ìåòîäîëîãі÷íèõ çàñàä åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ òà çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї
îñâіòè, âðàõîâóþ÷è, ùî ìåòîäîëîãіÿ ïåäàãîãіêè ñüîãîäåííÿ äîñëіäæó-
єòüñÿ íà ñòèêó ðіçíèõ ñôåð íàóêîâîãî çíàííÿ, çîêðåìà é ó ïëîùèíі 
îñâіòíüîї іíòåðïðåòàöії іäåé ñèíåðãåòèêè, àíòðîïîëîãії, ãåðìåíåâòèêè,
êóëüòóðîëîãії, àêñіîëîãії òà іí.

Глобальні питання світової освітньої політики розглядалися на Міжнарод-
ній конференції під егідою ЮНЕСКО, де узагальнено виступи 99 національних 
звітів, підготовлених державами – членами цієї організації. Міжнародна комісія
з питань освіти у ХХІ ст. на чолі з Жаком Делором прийняла пакет документів
щодо визначення головної ролі освіти в розвитку особистості, націй та людства
(їх опубліковано в колективній збірці матеріалів «Вчитися жити разом: чи вийде 
це в нас?»). У цій розгорнутій колективній праці проголошено гасло «Освіта
для всіх», виокремлено глобальну проблему – якість освіти, висловлено 
переконання, що існує «міжнародна освітня парадигма».

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ßê áà÷èìî, òðåòє ç ïðîãîëîøåíèõ ïîëîæåíü ñòîñóєòüñÿ, çîêðåìà, і 
ðîëі åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ, à îñòàííє ïåðåäáà÷àє ðàçîì ç íàöіîíàëü-
íèì çäіéñíþâàòè ïîëіêóëüòóðíå âèõîâàííÿ. Îòæå, ãàëóçü êóëüòóðè, 
çîêðåìà âçàєìîäії êóëüòóðíîãî і õóäîæíüîãî äîñâіäó, ðіøó÷å óâіéøëà 
â ïàðàäèãìó îñâіòè ÕÕІ ñò. ÿê áàçîâà öіííіñòü, ÿêà âêðàé ïîòðіáíà äëÿ 
çäàòíîñòі æèòè â öèâіëіçîâàíîìó ñâіòі, çäіéñíþâàòè äіàëîã êóëüòóð.

Ñåðåä ôóíäàìåíòàëüíèõ ñåãìåíòіâ çìіñòó îñâіòè ìіæíàðîäíі åêñïåð-
òè ñòàâëÿòü ïîðÿä çі çíàííÿìè é óìіííÿìè öіííîñòі é ñòàâëåííÿ, à äî 
âèðіøàëüíèõ її îçíàê çàðàõîâóþòü êóëüòóðíèé ïëþðàëіçì і çàëó÷åííÿ 
äî öіííîñòåé ñâіòîâîї êóëüòóðè. Ïîðÿä ç іíøèìè  çëîáîäåííèìè ïåäà-
ãîãі÷íèìè ïðîáëåìàìè (ìîâíèé ðîçâèòîê, êðèòè÷íå ìèñëåííÿ, åòèêà, 
òåõíîëîãії, ñàìîîñâіòà, äåöåíòðàëіçàöіÿ óïðàâëіííÿ òîùî) àêòèâíî äèñ-
êóòóâàëîñÿ ïèòàííÿ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ òà 
óíіâåðñàëüíèõ çíàíü і ëþäñüêèõ öіííîñòåé.  

Âèñíîâêè ìіæíàðîäíîãî îñâіòíüîãî ñïіâòîâàðèñòâà íàêðåñëþâàëè
îñâіòíþ ïîëіòèêó é îðієíòèðè äëÿ ïîäàëüøèõ äåðæàâíèõ іíіöіàòèâ íà 
íàöіîíàëüíèõ ðіâíÿõ òà ìàéáóòíіõ ðåôîðì, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ íå ÿê 
ðåçóëüòàò, à ÿê ïðîöåñ ïåðìàíåíòíèõ çìіí. Ó çìіñò «ïðîïîçèöіé äî äії» 
âêëþ÷åíî òåçó ïðî ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî âèêîðèñòàííÿ іíòåãðàòèâ-
íèõ òåõíîëîãіé ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ; ðîçâèòîê ïіäõîäіâ, ùî àêòóàëіçó-
þòü ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè òà âìіííÿ. Âîäíî÷àñ íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî 
íîâà ïîëіòèêà ïîòðåáóє íàïîëåãëèâîñòі é áåçìåæíîї åíåðãії.

«Освіта в мистецтві» , «освіта через мистецтво»

Íèíі ìèñòåöüêó îñâіòó íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê çàêðèòó ñèñòåìó, 
ùî ðîçâèâàєòüñÿ àâòîíîìíî ùîäî øèðîêèõ ñîöіàëüíèõ âіäíîñèí і ñâі-
òîâîãî êóëüòóðíîãî êîíòåêñòó. Âèíèêàє ïîòðåáà íàëàãîäèòè ìіæêóëü-
òóðíèé äіàëîã. Ó íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íіé ëіòåðàòóðі òðàïëÿþòüñÿ ðіçíî-
âèäè òåðìіíà «ïîëіêóëüòóðíèé», à ñàìå: «ìóëüòèêóëüòóðíèé» і «êðîñ-
êóëüòóðíèé». Ó øèðîêîìó  ðîçóìіííі – öå êîìïëåêñ çíàíü, óìіíü і 
öіííîñòåé, ùî ґðóíòóþòüñÿ íà âèçíàííі ñâîáîäè, äåìîêðàòії, ñîëіäàð-
íîñòі é ïðàâ ëþäèíè, ùî âåäå äî ðîçâèòêó, âçàєìîäії òà âçàєìîçáàãà-
÷åííÿ êóëüòóð.

У доповіді Ж. Делора лапідарно сформульовано погляди на освіту, що має
базуватися на 4 ступенях: 

1) «Вчитися пізнавати» (набуття загальних знань, «вчитися вчитися» як 
умова готовності до використання інших джерел освіти й підвищення її рівня
протягом життя); 

2) «Вчитися робити» (набуття вмінь і широких компетентностей, необхідних
для адаптації в плинних умовах); 

3) «Вчитися бути» (розвиток індивідуальності на грунті сукупності ціннос-
тей, вміння діяти самостійно і нести відповідальність за свої вчинки; розвивати
всі грані потенціалу особистості – пам’ять, мислення, естетичні почуття, емоції,
фізичні якості, здатність до спілкування); 

4) «Вчитися жити разом, вчитися жити з іншими» (толерантність, плюра-
лізм, взаємоповага, уникнення конфліктів).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ñó÷àñíі ôіëîñîôè (À. Àçàðõіí, Í. Êðèëîâà, Ì. Êàãàí, Â. Ìàëàõîâ
Â. Ìîâ÷àí òà іí.) îñíîâíèì ñòðèæíåì êóëüòóðè ââàæàþòü ñòàâëåííÿ
ëþäèíè äî ñâіòó, ùîäî õóäîæíüîї êóëüòóðè – åñòåòè÷íå ñòàâëåííÿ; à
êðàñó, ÿâëåíó â õóäîæíіõ îáðàçàõ, – çàñîáîì çáèðàííÿ ëþäñüêîãî äóõó
â öіëіñíіñòü, ùî çäàòíà ïðîòèñòîÿòè íåäîñêîíàëіé ðåàëüíîñòі. Îñêіëü-
êè ïåðåä ëþäñòâîì ñüîãîäíі ñòîїòü çàâäàííÿ íàäàòè ìîæëèâіñòü äîñòó-
ïó äî êóëüòóðè, ðіçíîàñïåêòíîї õóäîæíüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, çàãàëüíà
ìèñòåöüêà îñâіòà ìàє ïîçáóòèñÿ ñèíäðîìó äðóãîðÿäíîñòі é ñòàòè âàãî-
ìèì, ïîâíîöіííèì êîìïîíåíòîì îñâіòíіõ ïðîãðàì äëÿ âñіõ.  ßê öå çðî-
áèòè?

Âіëüíèé âèõіä ïіñëÿ äåñÿòèëіòü çàáîðîí íåêîíòðîëüîâàíîї åíåðãії
ìèòöіâ ïðèçâîäèòü äî ñèòóàöії ðîç÷èíåííÿ åòàëîííîãî àêàäåìі÷íîãî
ìèñòåöòâà â áàíàëüíîñòі ìàñîâîї êóëüòóðè. Ó òâîðàõ äîáè êіáåðïðîñòî-
ðó, íåçàëåæíî âіä їõ ìîâè – ìóçè÷íîї, æèâîïèñíîї ÷è åêðàííîї, äіє
íåðіäêî ïðèíöèï åïàòàæó («ùî ãіðøå – òî êðàùå»), âîíè íå ñïðîìîæíі 
âèêëèêàòè êàòàðñèñ, âèñîêі åìîöії, ÿêі є íîðìîþ êëàñè÷íîãî åñòåòè÷-
íîãî ñïðèéíÿòòÿ ç ÷àñіâ Àðіñòîòåëÿ. Òîìó ùî «ìåòàôîðîþ íîâîãî ìèñ-
òåöòâà» ñòàє íå òðàäèöіéíå «âіêíî» ó ðåàëüíèé ñâіò, à «åêðàí», àáî  
«іíòåðôåéñ» – øëÿõ â іëþçîðíó ðåàëüíіñòü.

Ó ñèñòåìі äóõîâíèõ õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñòі îäíå ç öåíòðàëüíèõ 
ìіñöü ïîñіäàє êðèòè÷íå ìèñëåííÿ і ñâіòîâіäíîøåííÿ ÿê ìàêñèìàëüíî
іíäèâіäóàëіçîâàíèé ïðîÿâ ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ, ïðèðîäè, ëþäåé і äî
ñåáå, çîêðåìà é åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ñâіòó â іíòóїòèâíèõ ôîðìàõ
éîãî ïіçíàííÿ.

ÕÕІ ñò. äåäàëі áіëüøå âèìàãàє êðåàòèâíèõ ëþäåé – ãíó÷êèõ òà  
іííîâàöіéíèõ, âіäïîâіäíî é îñâіòíі ñèñòåìè ìàþòü âðàõîâóâàòè ïîòðåáè
ñîöіóìó, à ìèñòåöüêà  îñâіòà – ðîçâèâàòè â ó÷íіâ öі êîìïåòåíòíîñòі 
øëÿõîì êðèòè÷íîãî îöіíþâàííÿ, åêñïðåñèâíîãî ñàìîâèðàæåííÿ. Öі 
ÿêîñòі є äóæå âàæëèâі íå òіëüêè â ìіíëèâîìó ñüîãîäåííі, à  é ó ìàé-
áóòíüîìó, àäæå êðåàòèâíіñòü, óÿâà, åìîöіéíіñòü òà іíòåëіãåíòíіñòü –
«êîìïàñ» äëÿ êðèòè÷íîї ðåôëåêñії, ñàìîñòіéíîñòі, ñâîáîäè äóìêè òà
áëàãîðîäíèõ â÷èíêіâ.

Ó÷èòåëü ìèñòåöòâà Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè îêðіì ñóòî ïðîôåñіé-
íèõ ÿêîñòåé і ôàõîâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ïîâèíåí ìàòè ãóìàíіñòè÷íî
çîðієíòîâàíå ìèñëåííÿ іíòåðäèñöèïëіíàðíîãî õàðàêòåðó, ùîá ñïðèé-
ìàòè ó÷íіâ öіëіñíî, іíòåãðàëüíî, â єäíîñòі âñіõ ãðàíåé îñîáèñòîñòі, íà
ùî íàöіëþє ôіëîñîôñüêî-ïåäàãîãі÷íà êîíöåïöіÿ «ëþäèíîöåíòðèçìó» і 
«äèòèíîöåíòðèçìó» (Â. Êðåìåíü). Ó ñó÷àñíіé ïåäàãîãіöі ìèñòåöòâà

Мистецтво є проявом культури й водночас засобом спілкування у сфері
культури. Кожна культура має унікальні мистецькі вираження та культурні прак-
тики. Розмаїття художніх цінностей, традиційних та інноваційних форм мис-
тецької творчості мають значний потенціал не тільки для розвитку шляхетнос-
ті,  аристократичності, елітарності. Як свідчить художньо-педагогічна літерату-
ра, здатність насолоджуватися мистецтвом уможливлює розвиток унікальних
перспектив у різних, і не лише естетичних, сферах. Художнє пізнання сприяє 
розумінню смисло-образів, які підносяться над звичайними образами й над
поняттями в осягненні різних аспектів життя. Це шлях до духовних вимірів у
злагоді розуму, волі й почуттів.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ñôîðìóâàëèñÿ äâà îñíîâíі íàïðÿìè õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ:
«îñâіòà â ìèñòåöòâі» (À) òà «îñâіòà ÷åðåç ìèñòåöòâî» (Á), ÿêі çäіéñíþ-
þòüñÿ ïàðàëåëüíî і ñòèìóëþþòü öіëіñíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі. Îáèäâà 
íàïðÿìè áóëè ïðîãîëîøåíі ÿê ïðіîðèòåòíі íà ìіæíàðîäíîìó ôîðóìі ç 
ìèñòåöüêîї îñâіòè ÕÕІ ñòîëіòòÿ â Ëіñàáîíі, ÿêèé âіäáóâñÿ 6–9 áåðåçíÿ 
2006 ðîêó. Çóïèíіìîñÿ íà íèõ äåòàëüíіøå.

À. Ìèñòåöòâà ìîæóòü âèâ÷àòèñÿ ÿê îêðåìі íàâ÷àëüíі ïðåäìåòè
Øëÿõîì íàâ÷àííÿ ðіçíèõ ìèñòåöüêèõ äèñöèïëіí ðîçâèâàþòüñÿ

õóäîæíі âìіííÿ і çäіáíîñòі ó÷íÿ, éîãî ñåíñèòèâíіñòü і çäàòíіñòü îöіíþ-
âàòè òâîðè ìèñòåöòâà. Öåé ïåðøèé íàïðÿì àêòèâіçóє ñïðîìîæíіñòü
ëþäèíè óÿâëÿòè, òâîðèòè, іíіöіþâàòè. Ìіæ öèìè òðüîìà ïðîöåñàìè 
іñíóє ïîòóæíèé çâ’ÿçîê. Çäàòíіñòü óÿâëÿòè – õàðàêòåðíà ðèñà ëþä-
ñüêîãî ðîçóìó, êðåàòèâíіñòü – ðåçóëüòàò çäàòíîñòі óÿâëÿòè, à іííîâà-
öіéíіñòü çàâåðøóє ïðîöåñ, âèêîðèñòîâóþ÷è êðèòè÷íі ñóäæåííÿ â ïðî-
öåñі âòіëåííÿ іäåї.

Â óçàãàëüíåííі âèìіðіâ ìèñòåöüêîї îñâіòè ìіæíàðîäíîþ ñïіëüíîòîþ 
çàïðîïîíîâàíî її ñòðóêòóðóâàííÿ íà òàêі ïåäàãîãі÷íі âåêòîðè:

● âèâ÷åííÿ õóäîæíіõ òâîðіâ, 
● áåçïîñåðåäíє ñïðèéíÿòòÿ ìèñòåöòâà (âèñòàâêè, êîíöåðòè, êíèãè, 

ôіëüìè, òîùî),
● «çààíãàæóâàííÿ» äî ìèñòåöüêèõ ïðàêòèê.
Ïðèðîäà íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâ ïåðåäáà÷àє òâîðåííÿ õóäîæíіõ îáðàçіâ,

à òàêîæ ðîçìіðêîâóâàííÿ ñòîñîâíî îöіíêè ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ/ñïî-
ãëÿäàííÿ òà іíòåðïðåòàöії.

Á. Ìèñòåöòâà ìîæóòü áóòè ìåòîäîì íàâ÷àííÿ òà ó÷іííÿ
Іäåòüñÿ ïðî êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé âèìіð, âêëþ÷åíèé äî çìіñòó 

іíøèõ áàçîâèõ øêіëüíèõ äèñöèïëіí. Öåé äðóãèé íàïðÿì êîìïåíñóє 
íåäîîöіíêó åìîöіéíèõ ïðîöåñіâ íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ, ïðèòàìàííó 
øêіëüíіé îñâіòі çàãàëîì, äå äîìіíóþòü ðàöіîíàëüíî-ïіçíàâàëüíі âìіííÿ
íàä ðîçâèòêîì êóëüòóðè ïî÷óòòіâ, óÿâè, іíòóїöії; âіí äåùî ìіíіìіçóє 
ïðîáëåìó òàêîї àñèìåòðії. Ïіäõіä «ìèñòåöòâà â îñâіòі» (Arts in Education) 
ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ ìèñòåöòâà (і ïðàêòèê, і êóëüòóðíèõ òðàäè-
öіé, ïîâ’ÿçàíèõ іç íèìè) ÿê øëÿõ ïîñèëåííÿ ìîòèâàöії,  ïіçíàâàëüíèõ 
іíòåðåñіâ ó÷íіâ, ïîãëèáëåííÿ ðîçóìіííÿ âñіõ øêіëüíèõ äèñöèïëіí. 
Çàçíà÷àëîñÿ, íàïðèêëàä, ùî, âèêîðèñòîâóþ÷è êîëüîðè, ôîðìè é ïðåä-
ìåòè ÿê åëåìåíòè ñôåðè âіçóàëüíîãî ìèñòåöòâà òà àðõіòåêòóðè, ìîæíà
íàâ÷àòè ôіçèêè, áіîëîãії, ãåîìåòðії; äðàìó òà ìóçèêó ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè ÿê ìåòîä íàâ÷àííÿ ìîâ.

Çàïðîïîíîâàíèé ïіäõіä ñïðÿìîâóєòüñÿ íà ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ
íàáóòèõ çíàíü ç ìèñòåöòâà â ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëóçÿõ (íàïðèêëàä,  ñïі-
âó – äëÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ êëþ÷îâèõ ñëіâ ó ìîâі, íàóêîâèõ ÷è ñóñïіëü-
íèõ ïðàâèë, ïåâíèõ ìàòåìàòè÷íèõ ïîíÿòü àáî ôîðìóë). Іíòåãðóâàííÿ
ìèñòåöòâ ó íàâ÷àííÿ  іíøèõ ïðåäìåòіâ, îñîáëèâî íà ðіâíі ïî÷àòêîâîї 
øêîëè, ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê îäèí іç øëÿõіâ óíèêíåííÿ ïåðåâàíòàæåííÿ,
àëå ñóòòєâіøå – ÿê ðîçâèòîê îñîáëèâîãî ñïîñîáó ìèñëåííÿ öіëіñíîї 
ëþäèíè, ó ñâіäîìîñòі ÿêîї íàóêîâå (äèñêðåòíå) ñïîëó÷àєòüñÿ ç õóäîæ-
íüî-îáðàçíèì (ñèíòåòè÷íèì). Åôåêòèâíіñòü òàêîãî ìåòîäó ìîæå çàëå-
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æàòè âіä òîãî, íàñêіëüêè âæå ðîçâèíóòà ñåíñèòèâíіñòü ó÷íіâ äî ìèñ-
òåöüêèõ ìîâ, ÿêі ïàðàëåëüíî îïàíîâóþòüñÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ìèñ-
òåöòâ çà ïåðøèì íàïðÿìîì.

Çàðàäè îá’єêòèâíîñòі òðåáà âèçíàòè, ùî äðóãèé íàïðÿì äîñèòü íåâè-
ðàçíî ïðîãëÿäàєòüñÿ â óêðàїíñüêіé øêîëі (îêðіì, ìîæëèâî, ëіòåðàòóðè 
òà іñòîðії, ÿêі åêñïëóàòóþòü ìàéæå âèêëþ÷íî іëþñòðàòèâíó ôóíêöіþ
âіçóàëüíîãî ìèñòåöòâà).

Ùîá áóòè åôåêòèâíèì ó ðåàëіçàöії ãîëîâíèõ  ñâіòîâèõ ñòðàòåãіé
ìèñòåöüêîї îñâіòè, òàêèé ìіæäèñöèïëіíàðíèé ïіäõіä ïîòðåáóє çìіí ó
ìåòîäàõ íàâ÷àííÿ òà ïіäãîòîâöі â÷èòåëіâ. Âèñîêà ÿêіñòü çàãàëüíîї ìèñ-
òåöüêîї îñâіòè ïîòðåáóє ÿê êîìïåòåíòíèõ ó÷èòåëіâ ìèñòåöòâà, òàê і 
ïіäãîòîâêè â÷èòåëіâ çàãàëüíèõ äèñöèïëіí, ÿêі ïîêëèêàíі ñïðèÿòè
óñïіøíîìó òâîð÷îìó ïàðòíåðñòâó, çîêðåìà і ç âèñîêîêâàëіôіêîâàíèìè
ïåäàãîãàìè-ìèòöÿìè. Ïîïðè òå, ùî êðåàòèâíіñòü âèñîêî îöіíþєòüñÿ â 
áіëüøîñòі ìіæíàðîäíèõ і âіò÷èçíÿíèõ îñâіòíіõ äîêóìåíòіâ, áðàêóє
ôóíäàìåíòàëüíîãî âèçíàííÿ âàæëèâîñòі ÿêіñíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè ÿê
ãîëîâíîãî «çàñîáó ñïðèÿííÿ êðåàòèâíîñòі». Âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì
ìèñòåöüêîї îñâіòè íå є âàæêèì і âèòðàòíèì, ÿêùî áàçóєòüñÿ íà ôіëîñî-
ôії ïàðòíåðñòâà. À äëÿ öüîãî ïîòðіáíà ñïіëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü äâîõ 
ìіíіñòåðñòâ – êóëüòóðè òà îñâіòè ç ÷іòêèì óñâіäîìëåííÿì ðîëі êîæíîãî
ç íèõ.

Ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ ìіæíàðîäíèìè 
ôàõіâöÿìè âèçíàíî äîöіëüíèì ãîòóâàòè â÷èòåëіâ íå ç îäíієї, à áіëüøå 
ìèñòåöüêèõ äèñöèïëіí, îïàíîâóâàòè ìåòîäîëîãіþ і ìåòîäèêó ìіæäèñ-
öèïëіíàðíîãî íàâ÷àííÿ, ìіæäèñöèïëіíàðíèõ ìèñòåöüêèõ ñàìîâèðà-
æåíü.

Çâåðíåíî óâàãó і íà âèêîðèñòàííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé ó ïåðåáіãó
âèêëàäàííÿ ìèñòåöüêèõ äèñöèïëіí (åëåêòðîííîї ìóçèêè, ìåäіà,
îíëàéí-òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ) ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè â÷èòåëіâ äëÿ ãàëóçі
ìèñòåöüêîї îñâіòè; íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî êîìï’þòåðíå ìèñòåöòâî âæå
âèçíàíå íå òіëüêè ÿê ìåòîä íàâ÷àííÿ, à і ÿê îäèí ç âèäіâ ìèñòåöòâà,
òîáòî ëåãіòèìíà ôîðìà õóäîæíüîї òâîð÷îñòі. Çíà÷åííÿ іíôîðìàöіéíî-
êîìóíіêàòèâíèõ òåõíîëîãіé  і äèñòàíöіéíîї îñâіòè çàãàëîì і ìîäåðíіçà-
öії ìèñòåöüêîї îñâіòè, ÿê ìè âæå âñі ïåðåêîíàëèñÿ,  çíà÷íî çðîñòàє â
óìîâàõ ïàíäåìії.

Ñåðåä òåì íàóêîâèõ äîñëіäæåíü ó ñôåðі ìèñòåöüêîї îñâіòè ôîðóìîì
ðåêîìåíäîâàíî ñïðèÿííÿ ìіæäèñöèïëіíàðíîìó ñïіâðîáіòíèöòâó â íà -
ïðàöþâàííі ìåòîäîëîãії ìèñòåöüêîї îñâіòè. Ðåêîìåíäàöії äëÿ ÞÍÅÑÊÎ
òà іíøèõ ìіæóðÿäîâèõ і íåóðÿäîâèõ îðãàíіçàöіé âêëþ÷àþòü âèìîãó
ïіäòðèìêè ìèñòåöüêîї îñâіòè â øêîëі, çîêðåìà àäåêâàòíîãî âіäîáðà-
æåííÿ âàæëèâîñòі ïîòåíöіéíîãî âêëàäó ìèñòåöüêîї îñâіòè â óñі ñôåðè
ñóñïіëüñòâà: іäåíòèôіêóâàòè ìèñòåöüêó îñâіòó ÿê ãîëîâíó êðîñ-ãàëóçåâó
ñòðàòåãіþ, ïîâ’ÿçàòè її ç íàëåæíèìè ðåñóðñàìè é òàêèìè ìіæíàðîäíè-
ìè ïðîãðàìàìè, ÿê «Îñâіòà äëÿ âñіõ» òà «Îñâіòà äëÿ ñòàëîãî ðîç   âèòêó».
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  2.2. Аксіологічний 
і культурологічний виміри
мистецької освіти 

Âіäîìî, ùî äèñöèïëіíè, çàâäÿêè ÿêèì ñâіò ïіçíàєòüñÿ ÷åðåç ëîãі÷íі
ñóäæåííÿ, àêñіîìè, ñõåìè é ìîäåëі («ùî äîâåäåíî, òî і є»), ñïðÿìîâàíі 
íà ïіçíàííÿ òî÷íèõ іñòèí, ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ðàöіîíàëüíî-ëîãі÷íîãî
(äèñêóðñèâíîãî) ìèñëåííÿ. Öå, ùîíàéïåðøå, ìàòåìàòèêà, ëîãіêà. Äèñ-
öèïëіíè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ñâіò ïіçíàєòüñÿ ïåðåâàæíî ÷åðåç êîíêðåò-
íі ôàêòè é ñïîñòåðåæåííÿ («ùî є, òå é äîâåäåíî»), ïåðåäáà÷àþòü ïåðå-
âàæíî åìïіðè÷íå ïіçíàííÿ, ôîðìóþòü ñïîñòåðåæëèâіñòü, äîïèòëèâіñòü.
Äî íèõ íàëåæàòü ôіçèêà, áіîëîãіÿ, õіìіÿ.

Äèñöèïëіíè, ìåòà ÿêèõ – ïðàêòè÷íå ïіçíàííÿ ñâіòó («ùî âìіþ, òå   – 
ðîçóìіþ»), îâîëîäіííÿ äîñâіäîì, ôîðìóâàííÿ óìіíü òà íàâè÷îê, – öå, 
íàïðèêëàä ïðàöÿ, òåõíîëîãії. Äèñöèïëіíè, çàâäÿêè ÿêèì ñâіò ïіçíà-
єòüñÿ öіííіñíî і öіëіñíî, â єäíîñòі  ïî÷óòòіâ і ìèñëåííÿ, îáðàçіâ і ñèì-
âîëіâ («ùî ìàє ñåíñ, òå – іñíóє»), – äèñöèïëіíè ãóìàíіòàðíî-åñòåòè÷íî-
ãî öèêëó, çîêðåìà  ìèñòåöòâî. Ñàìå âîíè ìàþòü çíà÷íі ðåçåðâè äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ãóìàíіçàöії îñâіòè, ïðîãîëîøåíîї â óñіõ îôіöіéíèõ äîêó-
ìåíòàõ ïðî øêîëó.

Íàðàçі öіëіñíіñòü ñâіòó ìàє îïàíóâàòè öіëіñíà ëþäèíà.

Âàæëèâèìè äëÿ îíîâëåííÿ ìåòîäîëîãії ìèñòåöüêîї îñâіòè â àêñіîëî-
ãі÷íîìó âèìіðі є ôіëîñîôñüêі іäåї ïðî ïіçíàííÿ ÿê  ö і í í і ñ í å  ñòàâ-
ëåííÿ ëþäèíè äî ñâіòó, ïðî ñâіòîãëÿäíó ñâіäîìіñòü ÿê єäíіñòü ôîðì її 
çäіéñíåííÿ – ñâіòîðîçóìіííÿ, ñâіòîñïðèéìàííÿ і ñâіòîâіäíîøåííÿ.

Òðàäèöіéíî â àêñіîëîãі÷íèõ îðієíòèðàõ íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ ó÷íіâ  
âèäіëÿþòüñÿ äâі îñíîâíі ãðóïè öіííîñòåé: çàãàëüíîëþäñüêі òà íàöіî-
íàëüíі. Îáèäâі ãðóïè öіííîñòåé ìàþòü áóòè ðåïðåçåíòîâàíі ó çìіñòі 
çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè. Àëå ìіñöå і çíà÷åííÿ õóäîæíіõ і øèðøå   – 
åñòåòè÷íèõ öіííîñòåé â îñâіòі ùå íåäîñòàòíüî óñâіäîìëåíі, ïîðіâíÿíî ç 
ìîðàëüíî-åòè÷íèì ñïåêòðîì öіííîñòåé, õî÷à âîíè íàëåæàòü äî óíіâåð-
ñàëüíèõ äóõîâíèõ öіííîñòåé ëþäñòâà і çàñëóãîâóþòü íà âіäïîâіäíèé 

Аксіологія (від. грец. ахіа – цінність) досить молода наукова галузь, що
досліджує цінності як сутнісні основи людського буття, що задають йому вмо-
тивованість і спрямованість. Творення аксіологічної системи людини, зокрема
формування ціннісних орієнтацій, належить до складних педагогічних проблем
світоглядного рівня.

У спадщині І. Беха об рунтовано особистісно орієнтований (гуманістичний)
підхід до виховання як нову філософію освіти, що стверджує людину як найви-
щу цінність, навколо якої згруповані всі інші суспільні пріоритети. Учений ґрун-
товно розробив особистісно зорієнтовані технології виховання, які реалізують
ідеї свободи, співпраці, співтворчості, діалогічного спілкування, ведуть до
самореалізації людини у вчинку.

Аксіологічний вимір естетичного виховання та мистецької освіти висвітлю-
вав І. Зязюн. Змістом освіти, як він слушно зазначає, має стати ціннісна свідо-
мість, ціннісне відношення, що зумовлюється естетичними переживаннями.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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îñâіòíіé ñòàòóñ і óâàãó ç áîêó òåîðåòèêіâ і ïðàêòèêіâ íàâ÷àííÿ ìèñòå-
öòâà.

Àìåðèêàíñüêèé ó÷åíèé Äàíіåëü Ãîóëìåí îïóáëіêóâàâ êíèæêó
«Åìîöіéíèé іíòåëåêò» (1995), ó ÿêіé ïåðåêîíëèâî äîâîäèòü, ùî ñïðàâ-
æíіì ïîêàçíèêîì іíòåëåêòó є åìîöіéíèé іíòåëåêò, à íå ëîãі÷íèé. Ñåðåä 
éîãî àðãóìåíòіâ òàêèé: íå іñíóє ìіöíîї êîðåëÿöіéíîї çàëåæíîñòі ìіæ 
ëîãі÷íèì іíòåëåêòîì òà óñïіõîì ó æèòòі, òèì÷àñîì ÿê îñòàííіé òіñíî
ïîâ’ÿçàíèé іç åìîöіéíèì іíòåëåêòîì. Ïîñòàє çàâäàííÿ çà äîïîìîãîþ
ìèñòåöòâ íàâ÷èòè ëþäèíó âèêîðèñòîâóâàòè åìîöіéíó åíåðãіþ íà áëàãî
іíøèõ ëþäåé і â ñòîñóíêàõ іç íèìè, ðîçâèâàòè â óñіõ äіòåé «åìîöіéíó
îáäàðîâàíіñòü». 

ßê ñâіä÷èòü àíàëіç íàóêîâèõ äæåðåë ó ãàëóçі ìèñòåöüêîї îñâіòè, 
íèíі äîìіíóþ÷èì, âіðîãіäíî, òðåáà âèçíàòè êóëüòóðîëîãі÷íèé ïіäõіä ó 
øèðîêіé ïàëіòðі àâòîðñüêèõ âàðіàöіé.

Êóëüòóðîëîãі÷íèé ïіäõіä, ÿêèé ìè îáðàëè ÿê áàçîâèé äëÿ êîíñòðó-
þâàííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Ìèñòåöòâî», ìè ðîç-
ãëÿäàєìî â ðîëі ìåòîäîëîãі÷íîãî ôóíäàìåíòó (ìåòàïðèíöèïó) çàãàëü-
íîї ìèñòåöüêîї îñâіòè. Àäæå ñàìå öåé ïіäõіä äåòåðìіíóє ñòðàòåãії
ìîäåðíіçàöії îñâіòè â íàïðÿìêó ïîñèëåííÿ âçàєìîçâ’ÿçêó і âçàєìîïðî-
íèêíåííÿ áåçìåæíèõ ðåñóðñіâ ñâіòîâîї õóäîæíüîї êóëüòóðè, ç îäíîãî 
áîêó, òà îñîáèñòіñíèõ ïîòåíöіàëіâ (ïіçíàâàëüíîãî, õóäîæíüî-òâîð÷îãî
òîùî) – ç іíøîãî.  

Ìåòîäîëîãіÿ çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè ôîðìóєòüñÿ íà ïåðåòèíі
ðіçíèõ íàóêîâèõ ïіäõîäіâ, àëå êîíñòèòóöіéíå çíà÷åííÿ ìàє ôіëîñîôіÿ
êóëüòóðè ç іíêðóñòàöієþ åñòåòè÷íèõ, ìèñòåöòâîçíàâ÷èõ òà іíøèõ êîîð-
äèíàò â її ôóíäàìåíò.

Çâіñíî, âèíèêàє çàïèòàííÿ: à ÷îìó ñó÷àñíå ìèñòåöòâîçíàâñòâî íå 
ìîæå âèêîíóâàòè ðîëü òàêîãî ôóíäàìåíòó, àäæå ìèñòåöòâî òіñíî 
âçàєìîäіє ç óñіìà ñôåðàìè ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі?

Ìèñòåöòâîçíàâñòâî ÿê ñôåðà íàóêîâîãî çíàííÿ âèâ÷àє íàñàìïåðåä
òàê çâàíі âòîðèííі ìîäåëþþ÷і ñèñòåìè, êîòðі ïåðåáóâàþòü çà ìåæåþ
ïðèðîäíèõ ìîâ і âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі çíàêîâі ñèñòåìè (âіçóàëüíî-îá-
ðàçíó, іíòîíàöіéíî-çâóêîâó, åêðàííó òîùî). Ðіçíі âèäè ìèñòåöòâ äîñëі-
äæóþòüñÿ ïåðåâàæíî â ðàêóðñі «÷èñòîї õóäîæíîñòі», ïîçà їõ êîìó-
íіêàòèâíèìè ôóíêöіÿìè â êóëüòóðі. Ïîíÿòòÿ êóëüòóðîëîãії ïîâ’ÿçàíі
ç âèçíà÷åííÿì ñìèñëіâ, à íå ç òієþ ÷è òієþ âóçüêîþ õóäîæíüî-ìîâíîþ 
ñôåðîþ, ùî äàє ïіäñòàâè äëÿ øèðîêîãî ãóìàíіòàðíîãî ïðîñòîðó. Òâî-
ðàì ìèñòåöòâà ïðèòàìàííà âіäêðèòіñòü іíòåðïðåòàöії, äå êîæíà ëþäè-
íà çàâäÿêè ìåõàíіçìàì êàòàðñèñó òà âíóòðіøíüîãî äіàëîãó ñòàє ñïіâ-
òâîðöåì ñìèñëіâ, òà ñìèñëè íå ìîæóòü âèðàæàòèñÿ ïîâíіñòþ ñóòî 
ëîãі÷íèì øëÿõîì òà îá’єêòèâîâàíîþ ìîâîþ ìèñòåöòâîçíàâöÿ. 

Ñó÷àñíà êóëüòóðîëîãіÿ çäàòíà ñèíòåçóâàòè ðіçíîìàíіòíі çíàííÿ,
àðòåôàêòè, íàðàòèâè â єäèíèé «ëîãîñ êóëüòóðè» é âіäíàéòè íà ñòèêó 
ðіçíîìàíіòíèõ ïðîñòîðіâ êóëüòóðîëîãі÷íó ìåòàìîâó (Î. Ñàìîéëåíêî).
Óíіâåðñàëії êóëüòóðè îõîïëþþòü іíòåëåêòóàëüíі (êóëüòóðà ðîçóìó),
ìîðàëüíі (êóëüòóðà ïî÷óòòіâ), åñòåòè÷íі (êóëüòóðà òâîð÷îñòі) òà іíøі
ñêëàäîâі. Óíіâåðñàëüíіñòü ñìèñëіâ ïðè îäíî÷àñíіé óíіêàëüíîñòі – íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâà îçíàêà êóëüòóðè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ÕÕ ñòîëіòòÿ, ùî ìèíóëî, ñòàëî ñâіäêîì ïîñòóïîâîãî ðîçïàäó єäèíîї 
єâðîïîöåíòðè÷íîї «êóëüòóðíîї âåðòèêàëі» é íàðîäæåííÿ іäåї ñàìî-
ñòâåðäæåííÿ ìíîæèííîñòі ðіâíîïðàâíèõ êóëüòóð («ìàëèõ âåðòèêà-
ëåé»), ùî ïðåòåíäóþòü íà ñòàòóñ ïàðòíåðіâ ó äіàëîçі. Äèñêóðñ ïîñòìî-
äåðíіçìó ïîñòàâèâ ïіä ïèòàííÿ ñàìó ìîæëèâіñòü óíіâåðñàëüíîї ëîãіêè. 
Íàðàçі ñòðóêòóðàëіçì (Ð. Áàðò, Ì. Ôóêî, Ê. Ëåâі-Ñòðîññ, Æ. Ëàêàí, 
Æ. Äåððіäà òà іí.) òієþ ÷è іíøîþ ìіðîþ ïîâåðòàєòüñÿ äî іäåї ïðî ìîæ-
ëèâіñòü âèÿâëåííÿ єäèíîї óíіâåðñàëüíîї ñìèñëîâîї ñòðóêòóðè âñіõ ÿâèù 
êóëüòóðè.

Êóëüòóðà âèçíà÷àєòüñÿ äâîìà ñïіââіäíåñåíèìè ãîðèçîíòàìè: ñâіò
ðîçãîðòàєòüñÿ â ãîðèçîíòі óíіâåðñàëüíîñòі áóòòÿ і â ãîðèçîíòі óíіêàëü-
íîñòі îñîáèñòîñòі. Ó ïåðåáіãó âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîäèê і òåõíî-
ëîãіé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ôîêóñóєòüñÿ íà ñóá’єêòі ç ïðèòàìàí-
íèì éîìó åâðèñòè÷íèì ïîòåíöіàëîì, ùî ñòèìóëþє ðåôëåêñèâíèé çëåò, 
åìïàòè÷íі ïî÷óòòÿ, ïðîÿâ іíñàéòó. Ñàìå öåé òèï îñâіòè ìàє óíіêàëüíі 
çàñîáè «âõîæäåííÿ» îñîáèñòîñòі â êóëüòóðó ïåâíîї åïîõè, íàöії, åòíî-
ñó, і ïðèäáàííÿ íåþ ðіçíîìàíіòíèõ îñîáèñòіñíèõ і íåïîâòîðíèõ ñòðàò. 
Òîæ íå ïðîñòî ñèìâîëі÷íîþ, à é êîíñòðóêòèâíîþ äëÿ ìåòîäîëîãії ïåäà-
ãîãіêè ìèñòåöòâà ñòàє çóñòðі÷ íà òåðåíàõ êóëüòóðîëîãії  óíіâåðñàëüíîãî 
òà îñîáèñòіñíîãî.

ßêùî ðàíіøå â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі îñîáèñòіñòü àâòîìàòè÷íî âèêî-
ðèñòîâóâàëà ìàíåðó æèòòєòâîð÷îñòі, ïðîäèêòîâàíó їé åòíîñîì, òðàäè-
öієþ, îñâіòîþ, òî â ñüîãîäåííі ëþäèíà, à îñîáëèâî äèòèíà, ïîçáàâëåíà 
çàäàíîї ñòàáіëüíîї ìàíåðè æèòòєäіÿëüíîñòі. Ïðè çіòêíåííі ç áàãàòîìà-
íіòíіñòþ æèòòєâèõ ñâіòіâ âîíà ñïîñòåðіãàє çàâäÿêè ìàñ-ìåäіà, іíôîðìà-
öіéíî-êîìóíіêàòèâíèì òåõíîëîãіÿì êàëåéäîñêîï ðàäèêàëüíî іíøèõ 
êóëüòóðíèõ ìіêðîñâіòіâ. Öå çóìîâëþє íåîáõіäíіñòü êðèòè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ і ñìіëèâîñòі ñàìîñòіéíîãî âèáîðó êîæíèì öіëåé і øêàë îöіíîê, 
ùî âіäòâîðþþòü çàãàëüíîâèçíàíі öіííîñòі â ïåðñîíàëüíîìó íåïîâòîð-
íîìó äîñâіäі.

Ãóìàíіñòè÷íî îðієíòîâàíіé ïåäàãîãіöі ñïіâçâó÷íå «ñêîâîðîäèíіâ-
ñüêå» ðîçóìіííÿ єäíîñòі òà íåïîäіëüíîñòі «ôіëîñîôії äóõó» і «ïåäàãîãі-
êè ñåðöÿ». Ç ïñèõîëîãі÷íîãî áîêó àêòóàëіçóþòüñÿ ìåõàíіçìè 
ñóá’єêòèâíîї àêòèâíîñòі òà ñàìîðåàëіçàöії, ïîâ’ÿçàíі ç іäåíòèôіêàöієþ, 
åìïàòієþ, ðåôëåêñієþ.

Європоцентризм, вищою цінністю якого є «людина освічена», вибудував
ідеал пріоритетності раціонального знання як єдиного шляху розуміння істини,
джерела людської думки. Релятивізм як особливість ментальності сучасної
людини – це втрата цього раціонального виміру, ніби єдино можливого та
об’єктивного, на який століттями спирався світовий порядок, і зокрема освіта.
Це – зміна типів мислення, новий спосіб співіснування ідей.

Він тяжіє до осмислення ситуації симультанності, взаємопроникнення різ-
них культурних сегментів, співіснування елітарного та повсякденного, реально-
го та віртуального, сакрального і профанного, шедевра и симулякра. Відповід-
но не треба вибирати один із безмежно можливих шляхів утвердження позиції,
тобто з альтернативності «або  – або».

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Íåçâàæàþ÷è íà âèçíàííÿ íàäçâè÷àéíî øèðîêîãî ñïåêòðà ìîæëè-
âîñòåé âïëèâó ìèñòåöòâà íà ó÷íіâ, ìàñîâà øêіëüíà ïðàêòèêà ïðîäî-
âæóє çàëèøàòèñÿ â ïîëîíі íàїâíî-ðåàëіñòè÷íèõ іäåîëîãåì, ÿêі ñïðîùå-
íî òðàêòóþòü øëÿõ âіäîáðàæåííÿ äіéñíîñòі â õóäîæíіõ îáðàçàõ і âèêî-
ðèñòàííÿ öіííîñòåé ìèñòåöòâà ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñі ÿê ñóòî 
«ïåðåäà÷ó» ó÷íÿì ïåâíîї àäàïòîâàíîї âіäïîâіäíî äî âіêó іíôîðìàöії
(ïåðåâàæíî ìèñòåöòâîçíàâ÷îї), ÿêó âîíè ìàþòü çàñâîїòè, íàáóâàþ÷è
ïîòðіáíèõ çíàíü, òà âêëþ÷åííÿ â ïðàêòè÷íó õóäîæíþ äіÿëüíіñòü ç
ìåòîþ îâîëîäіííÿ ïåâíèìè åëåìåíòàðíèìè âìіííÿìè. Àáñîëþòèçóþòü-
ñÿ ðàöіîíàëüíî-ëîãі÷íі ôîðìè íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà, ñïîðіäíåíі ç òèìè, 
ÿêі õàðàêòåðíі äëÿ íåãóìàíіòàðíîãî çíàííÿ, і íåäîîöіíþþòüñÿ іíòóї-
òèâíі, åìîöіéíî-îáðàçíі øëÿõè îñÿãíåííÿ іñòèíè, ÿêі íàëåæàòü äî ñôå-
ðè äóõîâíî-äóøåâíèõ çäіáíîñòåé і ïîòðåá ëþäèíè. Ìèñòåöòâî ìàє ñòà-
òè âіäêðèòîþ îáðàçíîþ ìîäåëëþ âõîäæåííÿ ó ñâіò, і íå ëèøå çàâäÿêè
éîãî ïіçíàííþ, àëå é іíäèâіäóàëüíîìó «ïåðåæèâàííþ» і «ïðîæèâàí-
íþ». Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà ìàє ïîñèëþâàòè, à íå ãàëüìóâàòè
âëàñíèé òâîð÷èé ïîòåíöіàë, àêòèâіçóâàòè ñàìîðåàëіçàöіþ, çäàòíіñòü
ñàìîñòіéíî «âè÷åðïóâàòè» öіííіñíèé ñìèñë õóäîæíüîãî îáðàçó ïіä ÷àñ 
ñïðèéìàííÿ òâîðіâ ìèñòåöòâà.

Øêîëà, îáìåæóþ÷è ùîíàéïåðøå êîëî ñïіëêóâàííÿ ó÷íіâ ç ìèñòå-
öòâîì ðіçíèõ âèäіâ і ñòèëіâ, íàâ’ÿçóþ÷è ñòåðåîòèïè õóäîæíüîãî ìèñ-
ëåííÿ і ïðîâîêóþ÷è çàíèæåíó ñàìîîöіíêó і íåâïåâíåíіñòü ó âëàñíèõ 
òâîð÷èõ ñèëàõ, çàëèøàє îáìàëü ïðîñòîðó äëÿ ðåàëіçàöії іíäèâіäóàëü-
íèõ çäіáíîñòåé і ìîæëèâîñòåé. Ó ïåðåñі÷íèõ ó÷íіâ ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
ìèñòåöòâà âèíèêàþòü êîìóíіêàòèâíі òà ñîöіàëüíі áàð’єðè íà øëÿõó äî 
éîãî ðîçóìіííÿ. Ùîá çíÿòè іñíóþ÷і áàð’єðè, ïîðÿä ç îíîâëåííÿì çìіñ-
òó îñâіòè íåîáõіäíî çìіíèòè ìåòîäè і òåõíîëîãії âèõîâàííÿ ìèñòåöòâîì
ç àâòîðèòàðíî-іíôîðìàòèâíèõ íà ñóá’єêò-ñóá’єêòíі, îñîáèñòіñíî-ðîçâè-
âàëüíі, ðåôëåêñèâíі, äіàëîãі÷íі, êàòàðñè÷íі.

Ó öüîìó çâ’ÿçêó  іííîâàöіéíі ñòðàòåãії ðîçâèòêó çàãàëüíîї ìèñòåöü-
êîї îñâіòè ìàþòü ñïðÿìîâóâàòèñÿ íå íà êîñìåòè÷íå îíîâëåííÿ, à íà  
âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâíèõ öіëåé, ÿêі çìîæóòü ãàðìîíіçóâàòè ñîöіàëüíå
é îñîáèñòіñíå, ðîìàíòè÷íå (âèñîêі іäåàëè) і ïðàãìàòè÷íå (æèòòє òâîð÷іñòü 
ó ñóñïіëüñòâі ñòàëîãî ðîçâèòêó). Ëèøå çà òàêèõ óìîâ çäіéñíèòüñÿ ìіñіÿ 
ôîðìóâàííÿ íà óðîêàõ ìèñòåöòâà îñîáèñòîñòі ó÷íÿ ç ðîçâèíóòîþ êëþ-
÷îâîþ êîìïåòåíòíіñòþ – êóëüòóðíîþ. І ñàìå öÿ іíòåãðàëüíà êîìïåòåíò-
íіñòü є íåçàìіííèì ñòàòóñíèì ìàðêåðîì ëþäèíè ìàéáóòíüîãî.

Інтегральним центром розвитку особистості дитини, що створює ядро сві-
тогляду, є духовно-творча константа, яка постійно збагачується, «опромінюєть-
ся» різноманітними впливами, зокрема мистецько-педагогічними. Активність
художнього пізнання і мислення, душевно-емоційної і практичної сфер учнів
завжди детермінована внутрішнім світом, діалогом із самим собою, актуаліза-
цією світоглядних цінностей. «Привнесення смислу» до будь-якого моменту 
життєдіяльності робить людину людиною. Мистецтво надає можливість «засво-
їти унікальні смисли» людства (В. Франкл) і створювати власні. Життя людини 
не тільки зумовлене генами і соціально-педагогічним середовищем, воно 
детерміноване, але не пандетерміноване. Завжди залишається свобода вибо-
ру, адже насамкінець «людина сама вирішує за себе» (В. Франкл). 
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  2.3. Художньо-педагогічна
драматургія інтегрованих уроків 
мистецтва в 3–4 класах  

ßêùî çíèêàє åñòåòèêà áëàæåíñòâà, ïîëüîòó, ÿêі çäàò-
íі òåáå ïіäíÿòè íàä áóäåííіñòþ, çíèêàє ñàìå ïðèçíà-
÷åííÿ ìèñòåöòâà. 

Âàëåíòèí Ñèëüâåñòðîâ, óêðàїíñüêèé êîìïîçèòîð

Çàçâè÷àé ìàëåíüêі äіòè, ÿêі ïðèéøëè äî øêîëè, çàõîïëþþòüñÿ ðіç-
íèìè âèäàìè ìèñòåöòâà: ïîëþáëÿþòü ñïіâàòè, ìàëþâàòè, áðàòè ó÷àñòü 
â іíñöåíіçàöіÿõ і ðóõàíêàõ, åìîöіéíî ðåàãóþòü íà âèñòàâè ëÿëüêîâîãî 
òåàòðó ÷è ìóëüòôіëüìè. ×îìó æ ïîñòóïîâî, ç ðîêàìè, ùèðå çàõîïëåí-
íÿ ó÷íіâ âіä óðîêіâ ìèñòåöòâà ïîñòóïîâî çíèêàє?  Âîíè ñòàþòü äëÿ íèõ 
íåöіêàâèìè, à íàâ÷àííÿ – ñõîæèì íà âñі іíøі ïðåäìåòè, äå òðåáà áàãà-
òî çàïàì’ÿòîâóâàòè, ãîâîðèòè, àëå ìàëî òâîðèòè é ïåðåæèâàòè.

Ùî ìàє ðîáèòè â÷èòåëü ìèñòåöòâà, ùîá äîñÿãòè âèêëàäàííÿ íà ðіâ-
íі, íàáëèæåíîìó äî ñïðàâæíüîї òâîð÷îñòі? Ùî âäîñêîíàëþâàòè, ÿê 
ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñÿ?   

Âіäïîâіäíî äî ÷èííèõ òèïîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ç ìèñòåöòâà, 
ðîçðîáëåíèõ ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Ñàâ÷åíêî òà Ð. Øèÿíà é çàòâåðäæå-
íèõ ÌÎÍ Óêðàїíè, ìåòà і çàâäàííÿ ìèñòåöüêîї îñâіòíüîї ãàëóçі, îêðåñ-
ëåíі äëÿ ïåðøîãî öèêëó íàâ÷àííÿ, åêñòðàïîëþþòüñÿ íà äðóãèé öèêë 
íàâ÷àííÿ. Çãіäíî ç ïîëîæåííÿìè äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ìåòà íàâ÷àííÿ 
ìèñòåöòâà â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ìàє ïåâíó ієðàðõіþ öіëåé.  Çàãàëüíà 
ìåòà – âñåáі÷íèé õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі äèòèíè, 
îïàíóâàííÿ õóäîæíіõ öіííîñòåé ó ïðîöåñі ïіçíàííÿ ìèñòåöòâ, çîêðåìà 
âіò÷èçíÿíîї òà çàðóáіæíîї ìèñòåöüêîї ñïàäùèíè, ôîðìóâàííÿ êîìïå-
òåíòíîñòåé – êëþ÷îâèõ і ìèñòåöüêèõ, íåîáõіäíèõ äëÿ õóäîæíüî-òâîð-
÷îãî ñàìîâèðàæåííÿ і ñàìîðåàëіçàöії â îñîáèñòîìó òà ñóñïіëüíîìó æèò-
òі; âèõîâàííÿ åñòåòè÷íîãî îñîáèñòіñíî-öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ äî ìèñòå-
öòâà; ðîçâèòîê çàãàëüíèõ і õóäîæíіõ  çäіáíîñòåé äèòèíè (õóäîæíüî-
îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, åìîöіéíîãî іíòåëåêòó, êðåàòèâíîñòі).

Òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè, ðîçðîáëåíі ïіä 
êåðіâíèöòâîì Î. Ñàâ÷åíêî і ïіä êåðіâíèöòâîì Ð. Øèÿíà,  ó ìèñòåöüêіé 
ãàëóçі çà çìіñòîì ìàéæå íå âіäðіçíÿþòüñÿ. Ðіçíèöÿ ìіæ íèìè ïîëÿãàє 
ó âèêëàäі òåñòó îêðåìî ïî êëàñàõ (ïåðøà ïðîãðàìà) àáî çà öèêëàìè 
(äðóãà ïðîãðàìà).

Ðåàëіçàöіÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè çäіéñíþєòüñÿ çà çìіñòîâèìè ëіíіÿìè: 
«õóäîæíüî-òâîð÷à äіÿëüíіñòü», «ñïðèéìàííÿ òà іíòåðïðåòàöіÿ ìèñòå-
öòâà», «êîìóíіêàöіÿ ÷åðåç ìèñòåöòâî», – ÿêі çàáåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ 
çàãàëüíèõ öіëåé îñâіòíüîї ãàëóçі òà ðîçêðèâàþòü îñíîâíó ìіñіþ çàãàëü-
íîї ìèñòåöüêîї îñâіòè.

Îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè ìèñòåöòâà â ïî÷àòêîâіé øêîëі ґðóíòóєòüñÿ íà 
çàñàäàõ êîìïåòåíòíіñíîãî, îñîáèñòіñíî çîðієíòîâàíîãî, äіÿëüíіñíîãî,
іãðîâîãî òà іíòåãðàòèâíîãî ïіäõîäіâ. Óñі öі íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íі ïіäõîäè 
ñóêóïíî ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè êëþ÷îâó – êóëüòóðíó êîìïåòåíòíіñòü
îñîáèñòîñòі, ÿêіé  ïðèòàìàííèé іíòåãðàëüíèé õàðàêòåð, áàãàòîêîìïî-
íåíòíіñòü і ïîëіôóíêöіîíàëüíіñòü, àäæå âîíà ðåàëіçóє çäіéñíåííÿ âèñî-
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êîї îñâіòíüîї ìіñії  – âèõîâàííÿ ëþäèíè êóëüòóðè. Êóëüòóðíà êîìïå-
òåíòíіñòü, ÿê і âñі іíøі, ïîáóäîâàíà íà êîìïëåêñі âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ
ïðîöåäóð – êîìáіíàöії çíàíü, óìіíü, öіííîñòåé і äîñâіäó, ùî ç’єäíóþòü 
ó єäèíå öіëå ñîöіàëüíå é îñîáèñòіñíå. Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі íà óðîêàõ 
ìèñòåöòâà çàêëàäàþòüñÿ åñòåòè÷íі îñíîâè êóëüòóðíîї êîìïåòåíòíîñòі,
ÿêі ïîòіì óïðîäîâæ óñіõ íàñòóïíèõ åòàïіâ íàâ÷àííÿ ïåðìàíåíòíî ðîç-
âèâàþòüñÿ і çáàãà÷óþòüñÿ.

Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ àäàïòàöіéíî-іãðîâîãî öèêëó íàâ÷àííÿ (1–2 êëà-
ñè) ó÷íі ïåðåõîäÿòü íà íàñòóïíèé – îñíîâíèé åòàï (3–4 êëàñè), îçíà-
êàìè ÿêîãî є âèêîðèñòàííÿ ìåòîäіâ і òåõíîëîãіé, ÿêі âæå çàñòîñîâóâà-
ëèñÿ ïіä ÷àñ ïåðøîãî öèêëó íàâ÷àííÿ, àëå íà іíøîìó òåìàòè÷íîìó
ìàòåðіàëі é íà áіëüø âèñîêîìó ðіâíі ñêëàäíîñòі.

Çãіäíî ç àâòîðñüêîþ êîíöåïöієþ ïîëіöåíòðè÷íîї іíòåãðàöії íàâ÷àëü-
íà ïðîãðàìà êóðñó «Ìèñòåöòâî», çà ÿêîþ ïîáóäîâàíî çìіñò îäíîéìåí-
íèõ ïіäðó÷íèêіâ àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó ó ñêëàäі Ë. Ìàñîë, Î. Ãàéäà-
ìàêè òà Î. Êîëîòèëî, ïåðåäáà÷àє íàñêðіçíèé òåìàòèçì êîæíîãî
íàâ÷àëüíîãî ðîêó ïî÷àòêîâîї îñâіòè.

Після опанування тем першого циклу – «Абетка мистецтв» (1 кл.) і «Краса
довкілля в мистецтві» (2 кл.) учні знайомляться з темами «Образ людини в мисте-
цтві» (3 кл.) і «Світ культури в мистецьких шедеврах» (4 кл.), яка завершує почат-
кову мистецьку освіту. Згідно з авторською концепцією, домінантою третього року 
навчання, яка стає основою систематизації змісту і визначає спільну для всіх мис-
тецтв логіку розгортання теми року, стають універсальні естетичні категорії: ЛІРИЧ-
НЕ, ГЕРОЇЧНЕ, ФАНТАСТИЧНЕ, ГУМОРИСТИЧНЕ. Для кращого усвідомлення 
такої тематичної структури ці категорії винесено на форзаци  підручника для 3 
класу й конкретизовано візуальними прикладами з творів мистецтва, які діти 
вивчають протягом навчального року.

Перед третьокласниками й третьокласницями  постають художні образи люди-
ни в найрізноманітніших ракурсах,  зокрема в таких темах: 1 семестр – «Портрет-
на галерея», «Ліричні персонажі», «Людина і природа – єдині», «Дружба і брат-
ство   – найбільше багатство», «Героїзм у мистецтві», «Богатирі в мультиплікації»,
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«Козацькому роду нема переводу», «Наша слава, краса і велич»  та ін. 2 семестр    – 
«Мандрівка у світ фантастики», «У світі реального та уявного», «Картинки з вистав-
ки», «Фантастичні пригоди у Країні Див», «Політ фантазії, «Гумор у мистецтві, 
«Ляльки-іграшки в житті та мистецтві» та ін. Тематична структура четвертого року 
навчання будується на ідеї мистецьких подорожей Україною та іншими країнами 
світу, що передбачає знайомство учнів з культурою різних народів світу, зокрема й 
тих національностей, які проживають у різних регіонах нашої держави: поляків, 
угорців, білорусів, росіян, болгар, молдаван, греків, кримських татар. Варто зазна-
чити, що специфічним завданням у випускному класі початкової школи є, як відо-
мо, узагальнення досвіду, набутого учнями за чотири роки, і пропедевтики навчан-и
ня в наступних класах основної школи.

×åðåç âñþ ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ïðî-
õîäèòü іäåÿ çàñâîєííÿ ó÷íÿìè ñïåöèôіêè ðіçíèõ õóäîæíіõ ìîâ – ìóçè÷-
íîї, îáðàçîòâîð÷îї, õîðåîãðàôі÷íîї, ìîâè òåàòðó і êіíî. Äëÿ ìèñòåöüêîї 
ãàëóçі âàæëèâі ïîðÿä çі çíàííÿìè é óìіííÿìè äîñâіä îñîáèñòіñíî-öіí-
íіñíîãî åìîöіéíî-åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ìèñòåöòâà é äîñâіä õóäîæ-
íüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі. Äëÿ öüîãî ó ïðîöåñ íàâ÷àííÿ âïëіòàєòüñÿ ðіç-
íîáàðâíà ïàëіòðà ñïåöèôі÷íèõ òåðìіíіâ. Áåçïåðå÷íî, äіòè ìàþòü ïîñòó-
ïîâî ïіä ÷àñ ñïðèéìàííÿ òà іíòåðïðåòàöії òâîðіâ ìèñòåöòâà і âëàñíîї 
ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі îïàíîâóâàòè ñåíñ öèõ ñêëàäíèõ ïîíÿòü, à íå 
çàïàì’ÿòîâóâàòè òåðìіíè ìåõàíі÷íî, âіäіðâàíî âіä çâó÷àííÿ ìóçèêè ÷è 
ïåðåãëÿäó êàðòèí, âèñòàâ і ôіëüìіâ.  Õóäîæíі îáðàçè é ïîíÿòòÿ âçàє-
ìîäîïîâíþþòü îäèí îäíîãî: ïîíÿòòÿ ìîâáè «ïðîñâіòëþþòü ëîãіêîþ» 
îáðàçíі óÿâëåííÿ, åìîöіéíі âіä÷óòòÿ, іíòóїòèâíі ïðîçðіííÿ.

Ó 3 êëàñі ââîäÿòüñÿ òàêі íîâі òåðìіíè, ÿê «êîíòðàñò», «ëàä», «ôàê-
òóðà», «ìóðàë», «øàðæ», «êîìіêñ». Ó 4 êëàñі äî íèõ äîäàþòüñÿ ìàëî-
âіäîìі äіòÿì ñëîâà, ùî ðîçøèðþþòü ìèñòåöüêó òåðìіíîëîãіþ, çîêðåìà 
íàçâè íàðîäíèõ òàíöіâ і ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ («ìàçóðêà», «÷àðäàø», 
«ñèðòàêі», «ìàíäîëіíà», «êëàâåñèí», «òóëóìáàñ», «çóðíà», «ñèòàð» 
òîùî). Äîöіëüíî òàêîæ ïîâòîðèòè é óçàãàëüíèòè òåðìіíè, ùî ó÷íі 
âèâ÷àëè ðàíіøå, íàñàìïåðåä ñïіëüíі äëÿ ìîâè ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà 
(ðèòì, øòðèõ, ïàñòîðàëü, åòþä òîùî).
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Çìіñò õóäîæíüî-äèäàêòè÷íîãî ìàòåðіàëó äëÿ óðîêіâ ó 3–4 êëàñàõ
ïîñòіéíî çáàãà÷óєòüñÿ çà ðàõóíîê âіäêðèòòÿ íîâèõ іìåí і ââåäåííÿ 
їõíіõ òâîðіâ ó ïåäàãîãі÷íó ïðàêòèêó çàâäÿêè ïіäðó÷íèêàì. Ç-ïîìіæ 
íèõ: Ñåðãіé Áîðòêåâè÷, Þðіé Âåñíÿê, Åìіëü Ãðàäåöüêèé, Îëåêñàíäð
Øèìêî òà іí.

Ó÷èòåëü ìèñòåöòâà (àáî äâà â÷èòåëÿ, ÿêі ïðàöþþòü ó ïàðі íàä єäè-
íîþ òåìîþ) ïðîєêòóє êîæíèé іíòåãðîâàíèé óðîê, ðîçðîáëÿє ëîãіêó
éîãî ïîñëіäîâíîãî ðîçãîðòàííÿ äëÿ îïòèìàëüíîãî çäіéñíåííÿ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó і äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíèõ îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ.
Îðієíòîâíó ñòðóêòóðó óðîêіâ  і äîìіíàíòè çìіñòó é ìåòîäèêè  ïðåäñòàâ-
ëåíî â êîíñïåêòі-êîíñòðóêòîðі àâòîðіâ Ë. Ìàñîë., Î. Ãàéäàìàêè òà 
Î. Êîëîòèëî, ÿêі ïóáëіêóþòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó îêðåìî.

Ïîøèðåíèì ñïîñîáîì ïіäãîòîâêè â÷èòåëÿ äî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó ñòàëà ïðàêòèêà ñêëàäàííÿ ðîáî÷îãî ïëàíó і êîíñïåêòó – êîðîò-
êîãî ïèñüìîâîãî âèêëàäó éîãî ïðîãíîçîâàíîãî çìіñòó. Ïëàí-ïðîñïåêò
óðîêó (ñëîâåñíèé êîíñïåêò) äàє çìîãó âіäòâîðèòè ïåðåâàæíî îäíî-
ñïðÿìîâàíó ïîñëіäîâíіñòü âèêëàäó ìàòåðіàëó. Çà óìîâ éîãî ïіäêðіïëåí-
íÿ âіçóàëüíîþ ñõåìîþ (ãðàôі÷íèé êîíñïåêò) âèíèêàþòü äîäàòêîâі
ìîæëèâîñòі ïîáà÷èòè öіëіñíіñòü óðîêó і çâ’ÿçêè ìіæ éîãî îêðåìèìè
ñêëàäîâèìè òà ìіæ óðîêàìè ïåâíîãî òåìàòè÷íîãî öèêëó. Ó øêіëüíіé
ïðàêòèöі ïîäіáíà ïîïåðåäíÿ ïðîєêòèâíà ðîáîòà ç íàâ÷àëüíèì ìàòåðіà-
ëîì îòðèìàëà íàçâó ïîáóäîâè «îïîðíèõ ñèãíàëіâ», ó âèùіé øêîëі – 
ñêëàäàííÿ «îïîðíèõ êîíñïåêòіâ». Ìîäåëü óðîêó ìèñòåöòâà çà ñïîñîáîì
âèêëàäó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîї іíôîðìàöії ìîæå âèðàæàòèñÿ ó äâîõ
îñíîâíèõ ôîðìàõ: âåðáàëüíà, îïèñîâà (ïëàí, ïëàí-ïðîñïåêò àáî ñöåíà-
ðіé, äå âèñâіòëþþòüñÿ îñíîâíі åòàïè óðîêó òà êîíòóðè éîãî ïåðåáіãó);
âіçóàëüíà (ãðàôі÷íà ñõåìà, òåõíîëîãі÷íà êàðòà ç ìàëþíêàìè-ïîçíà÷êà-
ìè, çíàêîâî-ñèìâîëі÷íà ìîäåëü, ùî  ïîÿñíþє ïåäàãîãі÷íèé çàäóì).

Çà ñòóïåíåì íàñè÷åíîñòі іíôîðìàöії ìîäåëü ìîæå áóòè  ñòèñëîþ   ÷è 
ðîçãîðíóòîþ (äåòàëіçîâàíîþ).

Òèïè é æàíðè óðîêіâ, ñòðóêòóðà òà òðàäèöіéíі åòàïè ðîçãîðòàííÿ 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ìè íàâåëè â ìåòîäè÷íîìó ïîñіáíèêó äëÿ 
1–2 êëàñіâ. Õàðàêòåðèçóєìî  õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íó äðàìàòóðãіþ, ùî
âðàõîâóє åìîöіéíó òà åñòåòè÷íó ñïåöèôіêó ïåäàãîãіêè ìèñòåöòâà.

Пропонуємо орієнтовний схематичний варіант художньо-педагогічної драма-
тургії уроку мистецтва (загальний контур, а не обов’язкові частини):

 Вступ /Інтродукція (організаційний момент, емоційне налаштування) 
 Зав’язка (пояснення теми, проблемна ситуація) 
 Розробка/Основна частина (виклад нового матеріалу, сприймання та 

інтерпретація творів мистецтва в перебігу бесіди, дискусії) 
 Кульмінація (спів, гра на інструментах, імпровізація, виконання художньо-

практичної роботи, будь-яка інші форма самореалізації у творчості)
 Розв’язка (рефлексія, підсумок уроку, спільний пошук відповіді щодо про-

блеми, висновки, оцінювання)
 Кода (окреслення перспектив: поради щодо подальшої мистецької само-

освіти, спостереження і дослідження в довкіллі, в родині).

Çäіéñíþþ÷è îöіíþâàííÿ, òðåáà âðàõîâóâàòè ðåçóëüòàòè ÿê ñïіëüíîї
äіÿëüíîñòі êëàñó ÷è ãðóïè («àêîðäíà» îöіíêà), òàê і äîñÿãíåíü êîæíî-
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ãî, âèêîðèñòîâóþ÷è âèêëþ÷íî ïîçèòèâíі ôîðìè âèñëîâëþâàíü àáî 
âіçóàëüíі áîíóñè (ñòіêåðè, «ìåäàëüêè» òîùî), çîêðåìà ñàìîîöіíþâàííÿ
òà âçàєìîîöіíþâàííÿ.

Äóæå âàæëèâî íàìіòèòè ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ó÷íіâ, 
ìîòèâóâàòè їõ âèêîðèñòîâóâàòè çà ìåæàìè øêîëè íàáóòі çíàííÿ, âìіí-
íÿ, êîìïåòåíòíîñòі. Íàïðèêëàä, çàïðîïîíóâàòè ïðîâåñòè  ïåâíі ñïî-
ñòåðåæåííÿ ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі, ïîôàíòàçóâàòè é ïðîâåñòè 
ìіíіåêñïåðèìåíòè â ðîäèííîìó êîëі, ç áàòüêàìè ÷è äðóçÿìè, ñòèìóëþ-
âàòè ñàìîñòіéíі ïîøóêè é ñïðÿìîâàíі ìèñòåöüêі ïåðåãëÿäè â іíòåðíåòі.  

Íàãîëîñèìî, ùî äëÿ äðàìàòóðãії іíòåãðîâàíîãî óðîêó îñîáëèâîї çíà-
÷óùîñòі íàáóâàþòü âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ ìóçè÷íèì і îáðàçîòâîð÷èì êîì-
ïîíåíòàìè  ñïàðåíîãî óðîêó, à òàêîæ ãíó÷êà іíêðóñòàöіÿ åëåìåíòіâ 
ñèíòåòè÷íèõ ìèñòåöòâ ó éîãî ñòðóêòóðó. Òàêîæ âàðòî çàçäàëåãіäü 
ïåðåäáà÷èòè é çàïëàíóâàòè ÷àñ äëÿ ïàóç: âêëþ÷åííÿ ðóõàíîê, ôіçêóëü-
òõâèëèíîê, іãîð і âïðàâ äëÿ åìîöіéíîãî ðîçâàíòàæåííÿ.

Іíòåãðàöіÿ çàãàëîì ñïðÿìîâàíà íà óùіëüíåííÿ çìіñòó óðîêó, ïåðå-
âåäåííÿ íàâ÷àííÿ ç åêñòåíñèâíîãî íà іíòåíñèâíèé øëÿõ. Öå çäіéñíþ-
єòüñÿ çà ðàõóíîê çíÿòòÿ äóáëþâàííÿ іíôîðìàòèâíîãî ìàòåðіàëó (íàïðè-
êëàä, âñòóïíèõ áåñіä äî êîæíîãî êîìïîíåíòó óðîêіâ ç äàíîї òåìè, òåìà-
òè÷íèõ óçàãàëüíåíü і ïіäñóìêіâ òîùî).

Ó 3–4-õ êëàñàõ òåìè ìîæóòü îõîïëþâàòè áіëüøó êіëüêіñòü óðîêіâ, ó 
òàêîìó âèïàäêó ïîòðіáíî ïðîäóìóâàòè õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íó äðàìàòóð-
ãіþ âñüîãî òåìàòè÷íîãî öèêëó. Äîöіëüíî âïðîâàäæóâàòè òàêó öèêëі÷-
íіñòü, ïðèìіðîì, ÿêùî ó÷íі ñïðèéìàþòü âåëèêі çà òðèâàëіñòþ ìóçè÷íі 
òâîðè: ñþїòè, ñèìôîíії, îïåðè, áàëåòè, ìþçèêëè. Íàïðèêëàä, ó 3 êëàñі 
âèâ÷åííÿ «Êàðòèíîê ç âèñòàâêè» Ì. Ìóñîðãñüêîãî ïîòðåáóє áіëüøå íіæ 
îäíîãî óðîêó, ùîá ïðîñëóõàòè äåêіëüêà ï’єñ і ñôîðìóâàòè â ó÷íіâ óÿâ-
ëåííÿ ïðî ïðîãðàìíèé æàíð ñþїòè ç íàñêðіçíèì ðîçâèòêîì, ïîðіâíÿòè 
ôîðòåïіàííå é ñèìôîíі÷íå âèêîíàííÿ òà ñó÷àñíó åëåêòðîííó іíòåðïðå-
òàöіþ òâîðó. Іíøèé ïðèêëàä: ñþæåò «Ñíіãîâà êîðîëåâà» öіêàâî ðîçêðè-
òè íà òâîð÷îñòі ðіçíèõ óêðàїíñüêèõ êîìïîçèòîðіâ: ï’єñàõ Æ. Êîëîäóá і 
Ã. Ñàñüêà, áàëåòі Î. Øèìêà. Íà ñó÷àñíèõ іíòåãðîâàíèõ óðîêàõ çàâäÿêè 
âïðîâàäæåííþ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé çíà÷íî çðîñ-
òàє êіëüêіñòü íàî÷íîñòі, îòæå, âèíèêàє ìîæëèâіñòü çáіëüøåííÿ  çàâäàíü 
íà ïîðіâíÿííÿ ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà çà ðàõóíîê ïåðåãëÿäó â іíòåðíåòі 
ìóëüòôіëüìіâ, ðіçíîìàíіòíèõ âіäåîçàïèñіâ îïåð і áàëåòіâ, âіðòóàëüíèõ 
åêñêóðñіé. Ââàæàєìî, ùî ïðè âèêëàäàííі äâîõ ñïàðåíèõ óðîêіâ (äâîìà 
â÷èòåëÿìè ÷è îäíèì) ïåðøèì óðîêîì äîöіëüíî ïëàíóâàòè ìóçè÷íå ìèñ-
òåöòâî, à íå îáðàçîòâîð÷å äëÿ ïîäîëàííÿ «ñòåðåîòèïó іëþñòðàòèâíîñòі» 
ñïðèéìàííÿ ìóçèêè. Õî÷à öå íå є îáîâ’ÿçêîâîþ ìåòîäè÷íîþ âèìîãîþ. 
Ó ïåðåáіãó íàâ÷àííÿ â 4 êëàñі ç ìåòîþ çàêðіïëåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ 
ìàòåðіàëó äîöіëüíî ÷àñ âіä ÷àñó ïðèãàäóâàòè ìóçè÷íі òà âіçóàëüíі òâî-
ðè, ÿêі ó÷íі  âèâ÷àëè â ïîïåðåäíіõ êëàñàõ.

Íå ïåðåñòàєìî íàãàäóâàòè òåçó, ùî ñòàëà ñâîєðіäíèì ïðàâèëîì 
âèêëàäàííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó ìèñòåöòâà: áóäü-ÿêі åìîöіéíі ÷è àñî-
öіàòèâíî-îáðàçíі çâ’ÿçêè, ïàðàëåëі òà àíàëîãії ìіæ âèäàìè ìèñòåöòâ
ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóâàòè ñïåöèôіêó õóäîæíüîї ìîâè êîæíîãî ç 
íèõ і áóòè äîöіëüíèìè ç îãëÿäó íà çàãàëüíó õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íó äðà-
ìàòóðãіþ óðîêó, ñïðÿìîâàíó íà ðîçêðèòòÿ òåìè é ðîçâèòîê ó÷íіâ.
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Розділ 3 

Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìèñòåöüêîї ãðàìîòè
  Ìóçè÷íà ãðàìîòà 
  Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
  Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà

Íі ìèñòåöòâî, íі ìóäðіñòü íå ìîæóòü áóòè äîñÿãíóòі, 
ÿêùî їõ íå íàâ÷àòèñÿ. Çàéìàòèñÿ ìèñòåöòâîì 
íåìîæëèâî áåç ïîñòіéíèõ òðåíóâàíü і ðîçâèòêó. 

 Äåìîêðіò, àíòè÷íèé ôіëîñîô 

Áëàãî, ïîäàðîâàíå íàì ìèñòåöòâîì, íå â òîìó, ÷îãî 
ìè íàâ÷èëèñÿ, à â òîìó, ÿêèìè ìè ñòàєìî.

Îñêàð  Âàéëä, іðëàíäñüêèé ïèñüìåííèê

ñòðóâàëè áàãàòüìà ïðèêëàäàìè ïèòàííÿ âèâ÷åííÿ íîòíîї ãðàìîòè ç 
âèêîðèñòàííÿì іãðîâèõ òåõíîëîãіé, ùîá çàïîáіãòè її ïåðåòâîðþâàííþ
íà «ñóõó é íåöіêàâó òåîðіþ».

Ïіä ÷àñ äðóãîãî öèêëó íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ãðà íå ìåíø
âàæëèâà і ïîòðіáíà, íіæ â àäàïòàöіéíîìó ïåðіîäі. Ó÷íі ìàþòü îïàíîâó-
âàòè íîâі ìóçè÷íі ïîíÿòòÿ і ïîâòîðþâàòè òі, ùî âèâ÷èëè ðàíіøå. Òîìó
ðóáðèêà «Íîòíà ãðàìîòà» ïåðåéìåíîâàíà íà «Ìóçè÷íó ãðàìîòó».

×åðåç äèäàêòè÷íі ìåõàíіçìè ãðè («Óÿâè ñåáå êîìïîçèòîðîì…») äіòè
áåç îñòðàõó ïåðåä ñêëàäíіñòþ ìóçè÷íîї òåîðії åêñïåðèìåíòóþòü  і  âèêî-
íóþòü çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíі íà ìóçè÷íèé і çîêðåìà ðèòìі÷íèé ðîçâè-
òîê. Íàïðèêëàä: ïðîïëåñêàòè àáî çàãðàòè íà äèòÿ÷èõ іíñòðóìåíòàõ
ðèòìі÷íі ïàðòèòóðè, çіìïðîâіçóâàòè іíòîíàöії êàçêîâèõ ïåðñîíàæіâ,
óòâîðèòè ðіçíі àíñàìáëі é ðîçïîäіëèòè âèêîíàâöіâ êóïëåòіâ ïіñíі (ñîëî,
äóåò, õîð, іíñòðóìåíòàëüíèé ñóïðîâіä).

Îêðіì ðóáðèêè ç ìóçè÷íîї ãðàìîòè â íàøèõ ïіäðó÷íèêàõ äëÿ 3 і 4
êëàñіâ çáіëüøèëàñÿ âàãà ðóáðèêè «Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà». Ó íіé ïîäà-
þòüñÿ åëåìåíòàðíі âіäîìîñòі ùîäî àáåòêè êîìïîçèöії і êîëüîðîçíàâ-
ñòâà, ëàêîíі÷íі ïîÿñíåííÿ  êëþ÷îâèõ ïîíÿòü îáðàçîòâîð÷îãî і äåêîðà-
òèâíîãî ìèñòåöòâà, à ñàìå: ôîðìàò, êîìïîçèöіéíèé öåíòð, ïëàíîâіñòü,
ñèìåòðіÿ, îðíàìåíò, ñòèëіçàöіÿ, ïîõіäíі, êîíòðàñòíі, òåïëі і õîëîäíі
êîëüîðè, âіäòіíêè, çàñîáè âèðàçíîñòі ãðàôіêè, âèäè ñêóëüïòóðè, ôàê-
òóðà òîùî.  Çàñâîþâàòè öі ïîíÿòòÿ ó÷íі ìàþòü ó ïðîöåñі ñïðèéìàííÿ 
òà іíòåðïðåòàöії òâîðіâ ìèñòåöòâà, âïðàâ і ïðàêòè÷íîї ðîáîòè. ßê і â 
ìóçèöі, âàæëèâå çàíóðåííÿ â åìîöіéíó öàðèíó îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòå-
öòâà, òîìó òàêîæ ðåêîìåíäîâàíі çàâäàííÿ äëÿ ðîçâèòêó óÿâè òà ôàíòà-
çії, êðåàòèâíèõ çäіáíîñòåé ó÷íіâ, íàïðèêëàä: «Óÿâè ñåáå õóäîæíèêîì
і íàìàëþé…», «Óÿâè ñåáå àðõіòåêòîðîì (ñêóëüïòîðîì) і ñòâîðè…».

Ó 3 êëàñі ââîäèòüñÿ òàêîæ ðóáðèêà «Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà», ÿêà
â 4 êëàñі ðåïðåçåíòîâàíà äåòàëüíіøå, àäæå çìіñò òåì, ïðèñâÿ÷åíèõ çíà-
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Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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éîìñòâó ç òàíöÿìè íàðîäіâ Óêðàїíè òà ñâіòó, âåëüìè öüîìó ñïðèÿє. 
Àíàëîãі÷íî ïіçíàâàëüíі òåêñòè ñóïðîâîäæóþòüñÿ іëþñòðàöіÿìè (êîñ-
òþìè), іãðîâèìè é äîñëіäíèöüêèìè çàâäàííÿìè, ïåðåãëÿäîì âіäåî.

Ðîçãëÿíåìî ïîñëіäîâíî çìіñò âêàçàíèõ ðóáðèê íà êîíêðåòíèõ ïðè-
êëàäàõ і çðàçêàõ.

  3.1. Музична грамота
Ноти
Òðèâàëîñòі íîò і ïàóç ïðîäîâæóєìî âèâ÷àòè çà äîïîìîãîþ ãðè â 

Ëåãî. Ïîâòîðþєìî íàçâè íîò, їõ ðîçòàøóâàííÿ íà íîòîíîñöі. Äî âèâ÷å-
íîãî ïіä ÷àñ  àäàïòàöіéíîãî ïåðіîäó äîäàþòüñÿ øіñòíàäöÿòі íîòè. Íîâèé 
ìàòåðіàë çàêðіïëþєòüñÿ ó òâîð÷èõ çàâäàííÿõ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ритм
Äî ðіâíîìіðíèõ ðèòìіâ, ÿêі ó÷íі îïàíîâóâàëè íà àäàïòàöіéíîìó åòà-

ïі íàâ÷àííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøèõ óðîêіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі, äîäà-
þòüñÿ ïóíêòèðíèé (íîòà ç êðàïêîþ) і ñèíêîïîâàíèé ðèòìè. Ùîá êðà-
ùå âіä÷óòè îñîáëèâîñòі õàðàêòåðó öèõ ðèòìіâ, ó÷íі ïðîâîäÿòü ìіíіäîñ-
ëіäæåííÿ, åêñïåðèìåíòóþòü іíäèâіäóàëüíî і â ãðóïàõ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Динаміка
Äèíàìіêó â ìóçèöі òà ïîçíà÷êè ôîðòå і ïіàíî äіòè çàïàì’ÿòîâóþòü і 

ðîçðіçíÿþòü äîñèòü ëåãêî, âæå ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî êëàñó. Ïîñòóïîâî 
äîäàþòüñÿ äèíàìі÷íі âіäòіíêè: ôîðòèñèìî і ïіàíіñèìî, ìåöî-ôîðòå і 
ìåöî-ïіàíî, êðåùåíäî і äіìіíóåíäî. Îêðіì äèäàêòè÷íîãî âіðøèêà ðåêî-
ìåíäóєìî âèêîðèñòîâóâàòè ïðèéîì âіçóàëіçàöії – ïîðіâíÿííÿ çìіíè 
ãó÷íîñòі ìóçèêè іç çìіíîþ íàñè÷åíîñòі êîëüîðó â ðîçòÿæöі. Òàêèé ïðè-
éîì ïîñèëþє іíòåãðàòèâíі çâ’ÿçêè ìіæ âèäàìè ìèñòåöòâà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Òóòі îðêåñòð çàãðàє,
Òàíåöü íà ôîðòå ëóíàє.
Ìàðø ãó÷íî ëèíå ç òðóá,
Òðîìáîíіâ, âàëòîðí і òóá.
Ïіàíî çâó÷èòü ó ïіñíі
Òèõåíüêî, ÿê øåïіò ëèñòÿ,
Íåìîâ êîëèñàíêó ñïіâàє,
Äèíàìіêó âіä÷óâàє.
Öі äèíàìі÷íі âіäòіíêè
Øóêàé íà íîòíèõ ñòîðіíêàõ,
«Òèõіøå» ÷è «ãîëîñíіøå»
Øâèäêî çàäà÷êó âèðіøóé!

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Темп
Äëÿ óñâіäîìëåííÿ ïîíÿòòÿ «òåìï» ó ìóçèöі îïòèìàëüíèìè ââàæàє-

ìî ïîðіâíÿëüíі òàáëèöі ç ìàëþíêàìè (íàïðèêëàä, âіçóàëüíå çîáðàæåí-
íÿ ðóõó: à) ãåðîїâ-êîìóíіêàòîðіâ Ëÿñîëüêè і Áàðâèêà; á) òâàðèí;
â) òðàíñïîðòó).  Íàçâè  і õàðàêòåð òåìïіâ, ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ íèìè,
ïðèñêîðåííÿ ÷è  óïîâіëüíåííÿ òåìïó âèêîíàííÿ çàêðіïëþþòüñÿ, áåç-
ïåðå÷íî, ó ïðàêòè÷íèõ çàâäàííÿõ (ïàðòèòóðè).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Знаки альтерації 
Öåé åëåìåíò ìóçè÷íîї ãðàìîòè äîñèòü ñêëàäíèé äëÿ îñìèñëåííÿ

ó÷íÿìè öüîãî âіêó, àäæå â çàãàëüíîîñâіòíіé øêîëі âîíè íå íàâ÷àþòüñÿ
ãðè íà ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòàõ і ñó÷àñíèé ó÷èòåëü ìàє ñïðàâó çàçâè÷àé
іç âіðòóàëüíîþ êëàâіàòóðîþ ôîðòåïіàíî.

Ó íàøèõ ïіäðó÷íèêàõ íà äîïîìîãó ïðèõîäÿòü êàçêîâі ãåðîї – áðàòè-
÷àðіâíèêè Äієç, Áåìîëü і Áåêàð. Ïîçíàéîìèâøèñü іç íèìè, äіòè é ñàìі
ìîæóòü ïðèäóìàòè ìіíі-êàçî÷êè ïðî ÷àðіâíі ïåðåòâîðåííÿ, ÿêі âіäáó-
âàþòüñÿ ç ÷îðíèìè і áіëèìè êëàâіøàìè íà ôàíòàñòè÷íіé êëàâіàòóðі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Лад 
Äèäàêòè÷íèé ìіíіâіðøèê ç ìàëþíêîì, ÿê і äèäàêòè÷íі êàçî÷êè ç 

êàðòèíêàìè, öіëêîì äîðå÷íèé äëÿ çàñâîєííÿ ó÷íÿìè ïîíÿòòÿ «ëàä». 
Ñëóõàþ÷è ìóçèêó, äіòè âèçíà÷àþòü ìàæîðíå і ìіíîðíå çâó÷àííÿ. Âîíè  
ìîæóòü ïіäíіìàòè ðóêó іç ñîíå÷êîì  àáî ç õìàðèíêîþ âіäïîâіäíî (çàçäà-
ëåãіäü íàìàëüîâàíèìè é âèðіçàíèìè ç êàðòîíó ÷è öóïêîãî ïàïåðó). 

Õòî øèêóєòüñÿ ó ðÿä?
Íîòêè ó ìóçè÷íèé ëàä.
Ñâіòëèé ëàä – òî ëàä ìàæîð,
À çàòåìíåíèé – ìіíîð.
ßñíå ñîíå÷êî çіéøëî,
Ñâіòëà çâóêàì äîäàëî,
Íіæíî ìóçèêó çіãðіëî,
Ó ìàæîð ïîçîëîòèëî.
Ðàïòîì íåáî òåìíèì ñòàëî,
Õìàðêè ìóçèêó çëÿêàëè:
Ïîõîâàëèñü âñі ïіäðÿä
Íîòêè ó ìіíîðíèé ëàä.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Виконавство: соло, хор, ансамблі

Музичні форми
ßê âіäîìî, ôîðìè íàáàãàòî êðàùå óñâіäîìëþþòüñÿ ó÷íÿìè íà îñíî-

âі âіçóàëіçàöії: ãåîìåòðè÷íі ôîðìè ÷è ðîñëèííі ìàëþíêè, çîêðåìà êâі-
òè. Çàêðіïëþєòüñÿ ïîíÿòòÿ «ìóçè÷íà ôîðìà» òàêîæ åôåêòèâíіøå â 
іãðàõ-іìïðîâіçàöіÿõ, êîëè ó÷íі ìàþòü çìîãó çàñòîñóâàòè òó ÷è іíøó
ìóçè÷íó ôîðìó ó âëàñíіé åëåìåíòàðíіé òâîð÷îñòі. Óïðîäîâæ 3 і 4 êëà-

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ñіâ  óñі âèâ÷åíі ðàíіøå îñíîâíі ìóçè÷íі ôîðìè óçàãàëüíþþòüñÿ, ïîðіâ-
íþþòüñÿ ìіæ ñîáîþ.

Îñü òàêèìè ñõåìàìè ç êâіòî÷îê ïðåäñòàâëåíі â íàøèõ ïіäðó÷íèêàõ 
äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè ìóçè÷íі ôîðìè:

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Іíøèé âàðіàíò âіçóàëüíîї ïіäòðèìêè íàâ÷àííÿ ìóçè÷íèõ ôîðì (ó 
âèãëÿäі ïàðîâîçèêіâ) ïðîïîíóþòü àâòîðè Î. Êàëіíі÷åíêî і Ë. Àðèñòîâà.

Öі àâòîðè â ïіäðó÷íèêó äëÿ 3 êëàñó íàâîäÿòü öіêàâі é ìåòîäè÷íî 
äîöіëüíі іãðîâі ïðèéîìè äëÿ çàêðіïëåííÿ âæå âèâ÷åíèõ ó ïîïåðåäíіõ
êëàñàõ і íîâèõ ïîçíà÷îê äèíàìі÷íèõ âіäòіíêіâ,  íîò і ïàóç ðіçíîї òðè-
âàëîñòі. Öå âіäîìèé äëÿ â÷èòåëіâ-ïî÷àòêіâöіâ ôîðìàò äèäàêòè÷íèõ
êàðòîê, ïðèêëàäè ÿêèõ ïîäàєìî.

Äî ðå÷і, ó÷èòåëü, íà íàø ïîãëÿä, ìîæå âèãîòîâèòè òàêі òà іíøі
êàðòêè іç çàëó÷åííÿì äіòåé і áàòüêіâ  («ðîäèííèõ êîìàíä»).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Äîäàєìî ùå ïðèêëàäè çàêðіïëåííÿ íàçâ íîò ó ðåáóñàõ і ìóçè÷íèõ 
ðîçìіðіâ çі ñõåìàìè äèðèãóâàííÿ ç ïіäðó÷íèêà «Ìèñòåöòâî» äëÿ 3 êëà-
ñó Í. Ëєìåøîâîї:

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



76

Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3–4 класах

  3.2. Образотворча грамота
Â àäàïòàöіéíîìó ïåðіîäі ó÷íі âæå îçíàéîìèëèñÿ ç íèçêîþ íàéïðî-

ñòіøèõ ïîíÿòü îáðàçîòâîð÷îї ãðàìîòè, ïîâ’ÿçàíîї íàñàìïåðåä іç õàðàê-
òåðèñòèêàìè êîëüîðіâ. Íàñòóïíèé åòàï íàâ÷àííÿ ìàє íà ìåòі çàêðіïè-
òè é ðîçøèðèòè íàáóòі çíàííÿ і âìіííÿ.

Колаж

Вибір формату

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Композиція
Ïåðåäàâàííÿ ãëèáèíè ïðîñòîðó (ïëàíîâіñòü), çàãîðîäæåííÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Статична і динамічна композиція

Засоби виразності графіки

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Симетрія

Світлотінь

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Пропорції фігури людини

Основи кольорознавства

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Скульптура. Фактура

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Комікси

  3.3. Хореографічна грамота 
Ó ÷èííèõ ïðîãðàìàõ ç ìèñòåöòâà äëÿ 2 öèêëó íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêî-

âіé øêîëі (çà ðåä. Î. Ñàâ÷åíêî òà çà ðåä. Ð. Øèÿíà) äî âèìîã äëÿ ó÷íіâ 
âêëþ÷åíî óÿâëåííÿ ç õîðåîãðàôі÷íîãî ìèñòåöòâà. Çðîçóìіëî, ùî çäіé-
ñíþâàòè ïðàêòè÷íó òàíöþâàëüíó äіÿëüíіñòü ó çâè÷àéíèõ êëàñíèõ êіì-
íàòàõ ïîâíîöіííî íåìîæëèâî (äëÿ öüîãî ïîòðіáåí çàë, âіäïîâіäíå âçóò-

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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òÿ òîùî), îòæå – íàãîëîñ âàðòî ðîáèòè íà ñïðèéìàííі òàíöіâ (âіäåî) òà
âïðîâàäæåííі ðóõàíîê, ÿêі âêëþ÷àþòü íàéïðîñòіøі òàíöþâàëüíі åëå-
ìåíòè.

Óïðîäîâæ íàâ÷àííÿ â 1–2 êëàñàõ ó÷íі âèâ÷àëè ÷èìàëî óêðàїíñüêèõ 
òàíöіâ (ãîïàê, êîçà÷îê, êîëîìèéêà, àðêàí òîùî), ñëóõàëè âіäïîâіäíó
òàíöþâàëüíó ìóçèêó.  Ó 3 êëàñі  âîíè ìàëè ìîæëèâіñòü ñèñòåìàòèçó-
âàòè ñâîї óÿâëåííÿ і çíàííÿ ïіä ÷àñ ñïðèéìàííÿ  áàëåòіâ. Ó 4 êëàñі öåé 
âèä ìèñòåöòâà ïðåäñòàâëåíî òàíöÿìè íàðîäіâ ñâіòó, ÿêі âàæëèâî ñïðèé-
ìàòè â øèðîêîìó íàðîäîçíàâ÷îìó êîíòåêñòі, çâåðòàþ÷è óâàãó íà êîñ-
òþìè, êóëüòóðíі òðàäèöії òà çâè÷àї.

Ïðîïîíóєìî ôðàãìåíòè íîâîї ðóáðèêè ç ïіäðó÷íèêіâ äëÿ 3 і 4 êëà-
ñіâ íàøîãî àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó, äîïîâíåíі ðіçíèìè ïðàêòè÷íèìè
çàâäàííÿìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Розділ 4 
ÕÓÄÎÆÍÜÎ-ÏÅÄÀÃÎÃІ×ÍІ ÒÅÕÍÎËÎÃІЇ 

ÍÀ ÓÐÎÊÀÕ ІÍÒÅÃÐÎÂÀÍÎÃÎ ÊÓÐÑÓ
«ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ» (äðóãèé öèêë íàâ÷àííÿ)

  Іíòåãðàòèâíі òåõíîëîãії  
  Іãðîâі òåõíîëîãії 
  Ïðîáëåìíî-åâðèñòè÷íі òåõíîëîãії
  Іíòåðàêòèâíі òåõíîëîãії 

Ìèñòåöòâî – íàéçíà÷íіøèé âèõîâíèé çàñіá, áî ðèòì 
і ãàðìîíіÿ íàéáіëüøå ïðîéìàþòü äóøó і íàéñèëüíіøå 
її çàõîïëþþòü. 

Ïëàòîí

ßêùî òåõíîëîãіÿ íå çâіëüíÿє ëþäåé âіä ðóòèíè, ùîá 
âîíè ìîãëè ïåðåñëіäóâàòè áіëüø âèñîêі öіëі ëþäñòâà, 
òîäі âåñü òåõíі÷íèé ïðîãðåñ íå ìàє ñåíñó.

 Æàê Ôðåñêî, àìåðèêàíñüêèé äèçàéíåð 

  4.1. Інтегративні технології –
фундамент методики 
викладання мистецтва

Òåõíîëîãі÷íі àñïåêòè іíòåãðàöії, òîáòî îðãàíіçàöіéíî-ïðîöåñóàëüíå
çàáåçïå÷åííÿ іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà â øêîëі, çàëåæàòü âіä 
òèïó é õóäîæíüîї ñêëàäíîñòі åëåìåíòіâ çìіñòó. Іíòåãðàòèâíі õóäîæíüî-
ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії ðåàëіçóþòüñÿ çàâäÿêè êіëüêіñíîìó çáіëüøåííþ
òà ÿêіñíîìó çáàãà÷åííþ ïîðіâíÿíü òà àíàëîãіé ìіæ ðіçíèìè âèäàìè
ìèñòåöòâà, ñòèìóëþâàííþ åìîöіéíîãî іíòåëåêòó é ìіæñåíñîðíèõ àñî-
öіàöіé, ðîçøèðåííþ äіàïàçîíó õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü.

Çìі ñòîâà іíòåãðàöіÿ ñïðèÿє âèíèêíåííþ ïðîöåñóàëüíîї іíòåãðàöії.
Âîäíî ÷àñ іíòåãðàòèâíі òåõíîëîãії çäіéñíþþòü êîðåëÿöіéíèé âïëèâ íà 
çìіñò, àêöåíòóþ÷è â íüîìó íå òå, ùî ðîç’єäíóє, à òå, ùî îá’єäíóє 
õóäîæíüî-çìіñòîâі ñåãìåíòè, çàáåçïå÷óþ÷è íàñàìêіíåöü ñâîєðіäíå іíòå-

Педагогічна технологія (від грецьк.я  «технос» – «мистецтво», «майстер-
ність» і «логос» – вчення, наука; буквально «знання про майстерність») – це 
наука про майстерність педагога з організації ефективного впливу на особис-
тість учня як суб’єкта освіти та оптимальне управління його діяльністю для 
досягнення запланованих результатів освіти. 

Педагогічна технологія як інтегративний спосіб організації навчально-
виховного процесу охоплює людські ресурси (учителя й учнів як суб’єктів осві-
ти), інтелектуальні ресурси (знання, ідеї), технічні ресурси (засоби та прийоми 
організації освітньої діяльності, зокрема аудіовізуальні, мультимедійні).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ãðàòèâíå ïîëå íàâ÷àííÿ. Іíàêøå êàæó÷è: äèôåðåíöіàöіÿ â ìèñòåöüêіé 
îñâіòі ñïðÿìîâàíà òà òå, ùîá áà÷èòè ðіçíå (ìóçèêà – ÷àñîâå ìèñòåöòâî, 
æèâîïèñ – ïðîñòîðîâå; õîðåîãðàôіÿ – ïðîöåñóàëüíî-äèíàìі÷íå, ñêóëü-
ïòóðà   – ñòàòè÷íå; òåàòð – êîíêðåòíî-îáðàçíå, àðõіòåêòóðà – àáñòðàêòíå 
ìèñòåöòâî òîùî), à іíòåãðàöіÿ – íàâïàêè, ïðàãíå äî ñïіëüíèõ îçíàê 
ìіæ ðіçíèìè âèäàìè ìèñòåöòâ (íàïðèêëàä, ñïîðіäíåíà îáðàçíіñòü òà 
åìîöіéíіñòü òâîðіâ ìèñòåöòâà, ãàðìîíіéíіñòü і ïðîïîðöіéíіñòü ìèñòåöü-
êèõ ôîðì, ñõîæіñòü ðèòìі÷íîї îðãàíіçàöії õóäîæíüîãî ìàòåðіàëó, çäàò-
íіñòü âіäáèâàòè ÿâèùà òà âëàñòèâîñòі ñâіòó ÷åðåç óçàãàëüíåííÿ, ùî 
âèðàæàєòüñÿ â ïîíÿòòі «æàíð»).

Ïіä ÷àñ îïàíóâàííÿ õóäîæíüî-äèäàêòè÷íîãî ìàòåðіàëó çà іíòåãðà-
òèâíîþ òåõíîëîãієþ ó÷åíü ñïðèéìàє íå îäèí, à êіëüêà ïîòîêіâ іíôîð-
ìàöії, îñíîâîþ ñïðèéìàííÿ ñòàє àñîöіàòèâíå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, іíòóї-
òèâíå «ñõîïëåííÿ» ðіçíîìàíіòíèõ çâ’ÿçêіâ â іíòåãðàöіéíîìó ïîëі õó -
äîæíіõ ñìèñëіâ, âèðàæåíèõ ðіçíèìè ìèñòåöüêèìè ìîâàìè. Ñåìіîòè÷íà 
íåîäíîðіäíіñòü õóäîæíüîї іíôîðìàöії ñòèìóëþє іíòåãðàòèâíі ìåõàíіç-
ìè äëÿ óìîâíî-àäåêâàòíèõ ïåðåêëàäіâ ç ìîâè îäíîãî ìèñòåöòâà íà ìîâó 
іíøîãî. Âіäáóâàєòüñÿ, çà âëó÷íèì âèñëîâîì ß. Äàíèëþêà, «êðåîëіçà-
öіÿ ìîâ».  

Дидактичний інструментарій інтегративних художньо-педагогічних технологій 
ґрунтується на таких методах (і відповідних прийомах):

 порівняння – встановлювання подібності й відмінності між різними худож-
німи явищами; 

 аналогії – пошуку часткової схожості між творами мистецтва; 
 асоціацій, що мають різну емоційно-образну природу. 

Îòæå, îñíîâîþ іíòåãðàòèâíèõ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé є 
òàê çâàíі ìåòîäè êîìïàðàòèâіñòèêè (âіä ëàò. comparativus – «ïîðіâ-
íÿëüíèé»).

Çàçíà÷åíі âèäè іíòåãðàöії ðåàëіçóþòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó òâîð÷èõ 
çàâäàíü іíòåãðàòèâíîãî òèïó, ùî ïåðåäáà÷àþòü àêòèâіçàöіþ ìіæñåíñîð-
íèõ åìîöіéíî-îáðàçíèõ àñîöіàöіé ó÷íіâ ó ïðîöåñі ñïðèéìàííÿ òâîðіâ 
ìèñòåöòâà òà õóäîæíüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі.

З провідним інтегратором (або кількома визначальними) поділя-
ємо художньо-педагогічні інтегративні технології на три групи:
 1) світоглядно-тематичний вид інтеграції, що здійснюється вй

межах певної спільної для різних видів мистецтва тем, пов’язаних
із відображенням різних аспектів життя;

 2) естетико-мистецтвознавчий вид інтеграції, що передбачаєй
опанування споріднених для різних видів мистецтва понять і
категорій – естетичних, художньо-мовних, жанрових тощо;

 3) комплексний вид інтеграції, що передбачає одночасне поєд-
нання декількох провідних інтеграторів із двох попередніх груп
або ще й із додаванням до них інших.
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Îðієíòèðè çàñòîñóâàííÿ іíòåãðàòèâíèõ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ òåõ-
íîëîãіé ïðîäåìîíñòðóєìî íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ ç ïіäðó÷íèêіâ
іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Ìèñòåöòâî» äëÿ 3 і 4 êëàñіâ, îçíàéîìëåííÿ ç
ÿêèìè äàñòü çìîãó â÷èòåëåâі çà óìîâ òâîð÷îãî ïіäõîäó çäіéñíèòè ïåðå-
íîñ íàáóòèõ ìåòîäè÷íèõ çíàíü â àíàëîãі÷íі ïåäàãîãі÷íі ñèòóàöії.*

1) Тематична або світоглядна інтеграція
Öåé ðіçíîâèä іíòåãðàöії çäіéñíþєòüñÿ íà îñíîâі ñïіëüíîãî òåìàòèç-

ìó, ïîâ’ÿçàíîãî ç âіäîáðàæåííÿì ÿâèù íàâêîëèøíüîãî æèòòÿ ó òâîðàõ
ìèñòåöòâà. Òåìàòè÷íèé ïðèíöèï ïîєäíàííÿ åëåìåíòіâ çìіñòó є íàéäî-
ñòóïíіøèì äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè.

Òåõíîëîãі÷íå çàáåçïå÷åííÿ òåìàòè÷íîї іíòåãðàöії, ùî âòіëþє ïåâíó
ñâіòîãëÿäíó іäåþ, äîñÿãàєòüñÿ çіñòàâëåííÿì і ïîðіâíÿííÿì îáðàçіâ ó 
ðіçíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà. Äîäàòêîâî âàðòî åìîöіéíî ïіäñèëþâàòè òàêі
ïîðіâíÿííÿ çàñîáàìè ìèñòåöòâà ñëîâà (âіðøі, ïðèñëіâ’ÿ, çàãàäêè) òà
òåàòðàëіçàöії (äіàëîãè ç óÿâíèìè àáî êàçêîâèìè ãåðîÿìè, іíñöåíіçàöії
òîùî).

Приклад 1 з методики світоглядно-тематичної інтеграції 
Ïіäðó÷íèê, 3 êë., ñ. 62–69.

Òåìà «×àðіâíі äèâà» 3 ÷âåðòі  ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ñïàðåíèõ óðîêіâ,  
ïðèñâÿ÷åíèõ îçíàéîìëåííþ äіòåé іç ñþæåòîì çíàìåíèòîї êàçêè «Ñíі-
ãîâà Êîðîëåâà» Ã. Ê. Àíäåðñåíà. Îñíîâíå çàâäàííÿ ïîëÿãàє â äåìîí-
ñòðàöії îñîáëèâîñòåé âіäîáðàæåííÿ ôàíòàñòè÷íèõ іäåé ó ìèñòåöòâі.
Öèêë óðîêіâ ðîçïî÷èíàєòüñÿ  ç ëіòåðàòóðíîãî ïîðòðåòà ãîëîâíîї ãåðîїíі 
(öèòàòà ç êàçêè ñïðèÿє ôîðìóâàííþ êëþ÷îâîї êîìïåòåíòíîñòі  – âіëüíå
âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ).

Ïîñëіäîâíî ïðåäñòàâëåíі «ìóçè÷íèé ïîðòðåò» Ñíіãîâîї Êîðîëåâè â 
ïîðіâíÿííі ç îáðàçàìè Ãåðäè і Òðîëÿ (àëüáîì óêðàїíñüêîї êîìïîçèòîð-
êè Æàííè Êîëîäóá) òà àíіìàöіéíèé ïîðòðåò. Ó÷íі äîáèðàþòü ìóçè÷íі
õàðàêòåðèñòèêè êàçêîâèõ ïåðñîíàæіâ іç çàïðîïîíîâàíèõ ó ïіäðó÷íèêó
ñëіâ.

Ïіä ÷àñ äðóãîãî óðîêó öèêëó ðîçðîáëåíà ìåòîäèêà ïåðåäáà÷àє ôîð-
ìóâàííÿ â ó÷íіâ óÿâëåíü ïðî ìèñòåöòâî õîðåîãðàôії òà ñïåöèôіêó áàëå-
òó ÷åðåç ñïðèéìàííÿ ìóçèêè ç îäíîéìåííîãî òâîðó Îëåêñàíäðà Øèìêà
(ôðàãìåíòè). «Õîðåîãðàôі÷íі ïîðòðåòè» Ñíіãîâîї Êîðîëåâè, à òàêîæ
Êàÿ òà Ãåðäè, äàþòü çìîãó çîñåðåäèòè óâàãó ó÷íіâ íà îñíîâàõ õîðåîãðà-
ôі÷íîї ãðàìîòè, àäæå âîíè ïîðіâíþþòü çàñîáè âèðàçíîñòі ðіçíèõ ìèò-
öіâ:

 êîìïîçèòîðà,  (ðåãіñòð, òåìï, äèíàìіêà, іíòîíàöії);
 õîðåîãðàôà (òàíöþâàëüíі ðóõè, æåñòè); 
 òåàòðàëüíîãî õóäîæíèêà (êîñòþìè, äåêîðàöії). 

* Áіëüøіñòü ïðèêëàäіâ ïîäàíî ç ïіäðó÷íèêіâ Ë. Ìàñîë,  Î. Ãàéäàìàêè òà 
Î. Êîëîòèëî, òîìó àâòîðіâ íå çàçíà÷åíî, â іíøèõ âèïàäêàõ áóäå âêàçàíî àâòîðà/ 
àâòîðіâ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Іëþñòðàòèâíèé ðÿä ïіäðó÷íèêà äіáðàíî äî çìіñòó ìóçè÷íèõ òâîðіâ, 
éîãî  ðåïðåçåíòóþòü òâîðè õóäîæíèêіâ-іëþñòðàòîðіâ Âëàäèñëàâà Єðêà 
òà Іííè Êóçóáîâîї, äîïîâíåíі ñâіòëèíîþ ç áàëåòíîї âèñòàâè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Îáðàçîòâîð÷èé êîìïîíåíò öèêëó äåìîíñòðóє ÿâèùå ôàíòàñòèêè â 
ìèñòåöòâі â íåñïîäіâàíîìó ðàêóðñі: äèâíó àðõіòåêòóðó ç ìіæíàðîäíîãî
ôåñòèâàëþ ëüîäó òà ñíіãó â Êèòàї. Ïіä âïëèâîì ñïðèéìàííÿ êðèæàíèõ
ñïîðóä (ïіä ìóçèêó Ãåíàäіÿ Ñàñüêà «Êðèæàíèé ïàëàö Ñíіãîâîї Êîðîëå-
âè») ó÷íі àíàëіçóþòü, ç ÿêèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð ìîæíà ñêëàñòè ôàí-
òàñòè÷íі ñïîðóäè  (ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâîї – ìàòåìàòè÷íîї êîìïåòåíò-
íîñòі). Âîíè îáèðàþòü âàðіàíò ïðàêòè÷íîãî çàâäàííÿ: íàìàëþâàòè
àêâàðåëüíèé êðèæàíèé ïàëàö Ñíіãîâîї Êîðîëåâè ÷è ñòâîðèòè éîãî ç 
êîëüîðîâîãî ïàïåðó ç âèêîðèñòàííÿì äëÿ òëà ðіçíèõ âіäîìèõ їì õóäîæ-
íіõ òåõíіê (ðîçäìóõóâàííÿ ôàðá іç òðóáî÷êè äëÿ ñîêó àáî íàáðèçêóâàí-
íÿ çà äîïîìîãîþ çóáíîї ùіòêè).

Íà äðóãîìó óðîöі ç îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà äіòè ïðîäîâæóþòü
ñïðèéìàòè òâîðè àðõіòåêòóðè, âèãàäóþòü íàçâè ôàíòàñòè÷íèì ñïîðó-
äàì, çîáðàæåíèì íà ñâіòëèíàõ, çíàéîìëÿòüñÿ іç ñó÷àñíèì ìèñòåöòâîì
ìóðàëó.  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ó÷íÿì çàïðîïîíîâàíî òàêîæ çàâäàííÿ çà âèáîðîì: íàìàëþâàòè 
ôàíòàñòè÷íèé áóäèíîê, ÿêèé áóäå âïëèâàòè ïîçèòèâíî íà çäîðîâ’ÿ
ñâîїõ ìåøêàíöіâ çàâäÿêè ãàðìîíії  ôîðì і êðàñі îçäîáëåííÿ, àáî âèêî-
íàòè òàêó ñïîðóäó ç ëåãî-êîíñòðóêòîðà. (Âîäíî÷àñ ôîðìóєìî êëþ÷îâі 
êîìïåòåíòíîñòі: åêîëîãі÷íó, çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíó).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ó âіëüíèé ÷àñ äіòÿì ïðîïîíóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ïîøóêîâі çàâäàí-
íÿ: ñòâîðèòè ôàíòàñòè÷íі çàìêè ç ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð íà êîìï’þòåðі,
ç äîïîìîãîþ áàòüêіâ  çíàéòè â іíòåðíåòі öіêàâі ñïîðóäè ç ëüîäó òà ñíі-
ãó, ùî âèãîòîâëÿþòü íà ïîäіáíèõ ôåñòèâàëÿõ â Óêðàїíі, ïîäèâèòèñÿ
âèñòàâó øêіëüíîãî òåàòðó «Ñíіãîâà Êîðîëåâà», ñòâîðèòè äèâî-ïîðòðåò 
ãåðîїíі  ó ïðîãðàìі äëÿ ãіô-àíіìàöії (âіäáëèñêè  íà îäÿçі é ïðèêðàñàõ 
òîùî), ïîöіêàâèòèñÿ, ÿêі ìóðàëè є â ìіñòàõ Óêðàїíè, ïîôàíòàçóâàòè, 
ÿêèì ìóðàëîì ìîæíà ïðèêðàñèòè ñòіíè øêîëè àáî áóäèíêó, ó ÿêîìó
âîíè ìðіþòü æèòè â ìàéáóòíüîìó.

Приклад 2 з методики світоглядно-тематичної інтеграції 

Ìèñòåöòâó êîðіííîãî íàðîäó  Êðèìó ïðèñâÿ÷åíà òåìà «Äðóæáà і 
äîñòëóê» (çà íàçâîþ ïіñíі Ë. Äæàìàëàäіíîâîї, ÿêó äіòè ðîçó÷óþòü íà 
óðîöі) àáî ó íîâіé âåðñії ïіäðó÷íèêà (2020) – «Íàöіîíàëüíі ìîòèâè â 
ìèñòåöòâі êðèìñüêèõ òàòàð».

Ñïіâ ñó÷àñíîї ïіñíі äîïîâíåíî ñïðèéìàííÿì íàðîäíîї ïіñíі ó âèêî-
íàííі Äæàìàëè (ôðàãìåíò) і êîëèñêîâîї («Ìàòóð-áîëà» àáî «Ìåíèì
óëèì áàòèð»). Öіêàâî, ùî êðèìñüêîòàòàðñüêі ìàòóñі ñïіâàþòü ñâîєìó
ñèíîâі, ùîá âіí âèðîñòàâ ñèëüíèì і çäîðîâèì, ÿê ëåâ, à äî÷êàì – ïðî 
òå, ÿêîþ ïîòðіáíî áóòè íіæíîþ òà äîáðîþ. Ìóçèöі öüîãî íàðîäó ïðè-
òàìàííі ïðèêðàøàííÿ ìåëîäії, ÿêі íàäàþòü їé õàðàêòåð «ìåðåæèâà».
Äîðå÷íèì ó öüîìó âèïàäêó є ïîðіâíÿííÿ ç äåêîðàòèâíîþ îðíàìåíòè-
êîþ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ïåðåãëÿä êðèìñüêîòàòàðñüêîãî òàíöþ (âіäåî), àíàëіç-іíòåðïðåòàöіÿ
êàðòèíè äàþòü çìîãó çîñåðåäèòè óâàãó ó÷íіâ íà îñîáëèâîñòÿõ íàöіî-
íàëüíèõ êîñòþìіâ, ÿêі ìîæíà ðîçãëÿäàòè, çîêðåìà, íà ìàðêàõ, ëÿëü-
êàõ. Íàðàçі ñòâîðþєòüñÿ ìîæëèâіñòü ïіçíàííÿ ó÷íÿìè òàíöþâàëüíèõ 
ðóõіâ ÿê åëåìåíòіâ õîðåîãðàôі÷íîї ãðàìîòè. Òàêîæ - ñàìîñòіéíî îçíà-
éîìèòèñÿ ç íàðîäíèìè іíñòðóìåíòàìè êðèìñüêèõ òàòàð, ïîðіâíÿòè їõ 
ç óêðàїíñüêèìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Âіçóàëüíèé ðÿä ðåïðåçåíòîâàíèé íàäçâè÷àéíî öіêàâèì і ðіçíîìà-
íіòíèì ìèñòåöòâîì êåðàìіêè, іíøèìè âèäàìè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâî-
ãî ìèñòåöòâà êðèìñüêèõ òàòàð. Ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ
óçàãàëüíåííÿ çíàíü ó÷íіâ ïðî âèäè îðíàìåíòіâ, ç ÿêèìè âîíè çíàéîìè-
ëèñÿ â ïîïåðåäíі ðîêè íàâ÷àííÿ (ïðèìіðîì, ðîñëèííèé і ãåîìåòðè÷-
íèé, ñòðі÷êîâèé і öåíòðè÷íèé ó êîëі, êâàäðàòі, òðèêóòíèêó). 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Çà ìîòèâàìè îðíàìåíòіâ і âіçåðóíêіâ ïîáóòîâèõ âèðîáіâ êðèìñüêèõ
òàòàð ó÷íі âèêîíóþòü ìîäåëü ðîçïèñó òàðåëі (íà ïàïåðîâîìó îäíîðàçî-
âîìó ïîñóäі) â íàðîäíèõ òðàäèöіÿõ àáî àïëіêàöіþ, çàêðіïëþþ÷è ðîçó-
ìіííÿ ïîíÿòòÿ «ñòèëіçàöіÿ».

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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2) Естетико-мистецтвознавча інтеграція
Öåé ðіçíîâèä іíòåãðàöії âіäáóâàєòüñÿ íà îñíîâі çіñòàâëåííÿ ñïîðіä-

íåíèõ äëÿ ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà ïîíÿòü – åñòåòè÷íèõ, æàíðîâèõ, 
õóäîæíüî-ìîâíèõ òîùî. Òîìó îñíîâîþ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íîї òåõíîëî-
ãії ñòàþòü åìîöіéíî-îáðàçíі àíàëîãії, ùî ðîçêðèâàþòü ñóòíіñòü ìèñ-
òåöüêèõ òà åñòåòè÷íèõ êàòåãîðіé, àëå íå їõ âåðáàëüíå çàñâîєííÿ, ñóòî
ðàöіîíàëüíå óñâіäîìëåííÿ òà çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ó÷íÿìè.

Приклад 1 з методики естетико-мистецтвознавчої (художньо-мовної) 
інтеграції

Íàãàäàєìî, ùî ó÷íі âïåðøå çíàéîìëÿòüñÿ çі ñëîâîì ðèòì ó ìóçèöі
íà ïîçíà÷åííÿ ïîñëіäîâíîñòі äîâãèõ і êîðîòêèõ çâóêіâ ó 1 êëàñі. Íàïðè-
êіíöі ñåìåñòðó ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Çèìîâі ðèòìè» âіäáóâàєòüñÿ
åëåìåíòàðíå óçàãàëüíåííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ. Ïîäàëüøå óñâіäîìëåííÿ
éîãî çìіñòó äîðå÷íî çäіéñíþâàòè ïîñòіéíî â ðіçíèõ âèäàõ ïðàêòè÷íîї 
äіÿëüíîñòі, à ñàìå: ó ïåðåáіãó âèêîíàííÿ íèçêè ðèòìі÷íèõ âïðàâ,
äèäàêòè÷íèõ іãîð і çàãàäîê. Íàïðèêëàä, çàâäàííÿ çîáðàçèòè ãðàôі÷íî
ðèòìè іìåí êàçêîâèõ ïåðñîíàæіâ Ëÿñîëüêè і Áàðâèêà, à òàêîæ âëàñ-
íèõ іìåí; ïðîïëåñêàòè ðèòì óëþáëåíîї ïіñíі àáî çàãàäêè («Çàêðóæëÿ-
ëè ó ïîâіòðі і ëåãåíüêі, і áіëåíüêі öі ìàëåíüêі áàëåðèíêè, íàçèâàþòü їõ 
ñíіæèíêè»).

Àíàëîãі÷íі çàâäàííÿ ç âèêîíàííÿ ðèòìі÷íèõ ïàðòèòóð ñîëî àáî â 
àíñàìáëі, íà äèòÿ÷èõ ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòàõ ïðîíèçóþòü òåìè êîæíîãî 
êëàñó ïî÷àòêîâîї øêîëè, àäæå ôîðìóâàííÿ âіä÷óòòÿ ðèòìó íàëåæèòü äî  
ïðіîðèòåòíèõ çàâäàíü  ìóçè÷íîãî ðîçâèòêó äіòåé. Äëÿ àêòèâіçàöії іíòå-
ðåñó ó÷íÿì ïðîïîíóєòüñÿ âèãîòîâèòè ñàìîðîáíі іíñòðóìåíòè ç ïîáóòîâèõ 
ìàòåðіàëіâ (ïåðåâåðíóòèõ ïàïåðîâèõ ñòàêàí÷èêіâ, ïëàñòèêîâèõ ïëÿøîê 
ç êðóïîþ, òðóáî÷îê äëÿ ñîêó òîùî). Öіêàâіñòü âèêëèêàþòü ó äіòåé і ïàð-
òèòóðè äëÿ âèêîíàííÿ іç çàñòîñóâàííÿì òåõíîëîãії  «áîäі-ïåðêàøí», 
êîëè «іíñòðóìåíòàìè» ñòàþòü ïàëü÷èêè, äîëîíüêè, íіæêè òîùî.

До універсальних категорій мистецтва й важливих елементів мови всіх 
видів мистецтва належить поняття «ритм», тому цілком закономірно, що воно
проходить через зміст навчання в усіх класах школи, починаючи з початкової.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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×èìàëî ìóçè÷íî-ðèòìі÷íèõ çàâäàíü ç ãðè íà ñó÷àñíèõ äèòÿ÷èõ 
іíñòðóìåíòàõ íàâåäåíî â ïіäðó÷íèêó äëÿ 3 êëàñó àâòîðіâ Î. Êàëіíі÷åí-
êî òà Ë. Àðèñòîâîї.  Ç-ïîìіæ íèõ –  äçâіíî÷êè, áóìâîêåðñè, êëàâåñè.

Îáðàçîòâîð÷èé êîìïîíåíò іíòåãðîâàíîãî óðîêó ðîçêðèâàє іíøå çíà-
÷åííÿ ñëîâà «ðèòì», íà ïîçíà÷åííÿ ðіâíîìіðíîãî ÷åðãóâàííÿ åëåìåíòіâ
õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ.

-

з

Íàðàçі çìіñò íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ 2 êëàñó íàñêðіçíî ïðîíèçàíèé 
çðàçêàìè âіäîáðàæåííÿ æèòòєâèõ ðèòìіâ ó ðіçíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà 
(ïîðè ðîêó, çìіíà äíÿ і íî÷і òîùî).

Ó 3–4 êëàñàõ ïðîäîâæóєòüñÿ ìóçè÷íî-ðèòìі÷íèé ðîçâèòîê ó÷íіâ, 
ìåòîäè÷íèé іíñòðóìåíòàðіé çáàãà÷óєòüñÿ çàâäàííÿìè íà âèêîíàííÿ

Приміром, таку ритмічність діти можуть спостерігати на декоративних карти-
нах, у самостійно вирізаних з паперу сніжинках-витинанках (індивідуальна робота) 
та під час створення з них орнаментальних композицій (колективна робота). 

У нашому посібнику з методики навчання в 1–2 класах наводилися  подібні 
приклади використання цього поняття, наприклад, у темі «Ритми осіннього дощу» 
з художньо-мовною аналогією «штрих  у музиці та графіці» (с. 84).

Згадані приклади демонструють локальні інтегративні технології, що реалізу-
ються на одному уроці навколо певного поняття, спільного для музичного та обра-
зотворчого мистецтва.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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ðèòìі÷íèõ ïàðòèòóð çі ñêëàäíіøèìè ðèòìàìè, çîêðåìà ïóíêòèðíèì
(âèâ÷àєòüñÿ íîòà ç êðàïêîþ), ñèíêîïîâàíèì. Ó÷íÿì 4 êëàñó ïðîïîíó-
єòüñÿ ïðîâåñòè ìіíіäîñëіäæåííÿ: âèêîíàòè ðèòì ÷åñüêîї ïîëüêè іç ñèí-
êîïàìè і áåç íèõ, ùîá ïîðіâíÿòè äâà âàðіàíòè ðèòìó é âіä÷óòè ãîñòðî-
òó çâó÷àííÿ ñèíêîï.

Ïðîäîâæóєòüñÿ çàïî÷àòêîâàíà ïіä ÷àñ 1-ãî öèêëó íàâ÷àííÿ âіçóàëі-
çàöіÿ ñõåì ìóçè÷íèõ ôîðì ÿê ïðèêëàä іíòåãðàòèâíèõ òåõíîëîãіé.

Îòæå, ïîñòóïîâî ðîçøèðþєòüñÿ óÿâëåííÿ ó÷íіâ ïðî ðèòì íå ëèøå
ÿê åëåìåíò ìîâè ìóçèêè, à òàêîæ і ÿê ïðèíöèï ïîáóäîâè ìóçè÷íèõ
ôîðì:

 ðèòìі÷íå ÷åðãóâàííÿ ÷àñòèí òâîðó (çàñïіâ–ïðèñïіâ ó êóïëåòíіé 
ôîðìі);

 ðèòìі÷íå ïîâòîðåííÿ ðåôðåíó â ðîíäî;
 ïîâòîðåííÿ òåìè ç її âіäîçìіíàìè ó âàðіàöіÿõ. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Приклад 2 з естетико-мистецтвознавчої (жанрової) інтеграції

Ïіäðó÷íèê 3 êë., òåìà «Ïîðòðåòíà ãàëåðåÿ»
Çàãàëüíà òåìà ðîêó 3 êëàñó «Ëþäèíà â ìèñòåöòâі» ðåïðåçåíòîâàíà 

íàñàìïåðåä ïîðòðåòíèì æàíðîì òà ïðîãðàìíîþ ìóçèêîþ, ÿêà âіäî-
áðàæàє ðіçíèõ ïåðñîíàæіâ – ëіðè÷íèõ, ãåðîї÷íèõ, ôàíòàñòè÷íèõ, ãóìî-
ðèñòè÷íèõ.

Äîáіðêà ïîðòðåòіâ îõîïëþє æèâîïèñ і ñêóëüïòóðó, îäèíàðíèé і ïàð-
íèé ïîðòðåòè äіòåé.

    

Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ó÷íі îáèðàþòü äëÿ ìàëþâàí-
íÿ ïåðñîíàæ, ÿêèé ñïîäîáàâñÿ, íàéáіëüøå ïðèâåðíóâ óâàãó: âåñåëîãî 
Áóðàòіíî àáî çàñìó÷åíîãî Ï’єðî, êàçêîâîãî ãåðîÿ àáî ãåðîїíþ, îäÿã 
ÿêèõ âèêîíóєòüñÿ ç ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ (ñóõîãî ëèñòÿ, òðàâè, êâі-
òіâ).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ìóçèêà ïðåäñòàâëåíà ïîðòðåòàìè ïåðñîíàæіâ ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ.
Óêðàїíñüêèé êîìïîçèòîð Ñåðãіé Áîðòêåâè÷ ñòâîðèâ «Ìóçè÷íі êàðòèí-
êè çà êàçêàìè Ã.Õ. Àíäåðñåíà», öèêë ïî÷èíàєòüñÿ ç ï’єñè «Ïðèíöåñà

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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íà ãîðîøèíі». Ïëàâíèé ðóõëèâèé òàíåöü òàðàíòåëà õàðàêòåðèçóє
âèòîí÷åíó ãîëîâíó ãåðîїíþ, ÿêà íіÿê íå ìîæå çàñíóòè.

Ôðàíöóçüêèé êîìïîçèòîð Ìîðіñ Ðàâåëü íàïèñàâ ñþїòó «Ìîÿ ìàòіí-
êà Ãóñêà» çà âіäîìèìè êàçêàìè Øàðëÿ Ïåððî. Õàðàêòåð êðàñóíі â 
ï’єñі, ùî âіäêðèâàє ñþїòó, êîìïîçèòîð ïåðåäàє â ïîâіëüíîìó òàíöі 
ïàâàíà, ÿêèì ó äàëåêîìó ìèíóëîìó âіäêðèâàëè êîðîëіâñüêі áàëè. 
Â іíøіé ï’єñі öèêëó – «Êðàñóíÿ і ×óäîâèñüêî» ìîâîþ ìóçèêè, õàðàê-
òåðíèìè âèðàçíèìè іíòîíàöіÿìè âіäîáðàæåíî äіàëîã ïåðñîíàæіâ êàçêè.

Ïîðòðåòè ëіðè÷íèõ îáðàçіâ ðåïðåçåíòóþòü òàêîæ áàëåòè Ñåðãіÿ 
Ïðîêîô’єâà (Âàëüñ Ïîïåëþøêè і «Äæóëüєòòà-äіâ÷èíêà») òà Þðіÿ Øåâ-
÷åíêà «Áóðàòіíî і ÷àðіâíà ñêðèïêà». Íà óðîêàõ ó÷íі іìïðîâіçóþòü 
ìåëîäії äî âіðøіâ, âèêîíóþòü ðóõàíêè, ñöåíêè-ïàíòîìіìè, ïåðåãëÿäà-
þòü ñöåíè ç áàëåòіâ, ôðàãìåíòè ç ìóëüòôіëüìіâ «Ïіíîêêіî», «Ïðèãîäè 
Áóðàòіíî».

ßê áà÷èìî, ïîðòðåòíèé æàíð âèñâіòëþєòüñÿ äîñèòü áàãàòîãðàííî â 
óñіé ïàëіòðі âèäіâ ìèñòåöòâ.

3) Комплексна інтеграція
Ñóòíіñòü ìåòîäèêè êîìïëåêñíîї іíòåãðàöії ïîëÿãàє â îäíî÷àñíîìó 

ïîєäíàííі îñíîâíèõ âèäіâ іíòåãðàöії, çàçíà÷åíèõ і ïðîіëþñòðîâàíèõ 
âèùå. Âîíà äîïîâíþєòüñÿ ðіçíèìè ïðèéîìàìè, ÿê, íàïðèêëàä, ìóçè÷-
íî-êîëüîðîâèìè çіñòàâëåííÿìè é ïàðàëåëÿìè, ùî àêòèâіçóþòü ìіæñåí-
ñîðíó âçàєìîäіþ.

Ó ïіäðó÷íèêàõ äëÿ 2-ãî öèêëó íàâ÷àííÿ âìіùåíî ÷èìàëî ïðèêëàäіâ 
âèêîðèñòàííÿ åêðàííèõ ìèñòåöòâ, íàñàìïåðåä ìóëüòôіëüìіâ, òàêîæ 
ìàòåðіàëіâ іíøèõ ñèíòåòè÷íèõ ìèñòåöòâ, çîêðåìà ñöåíі÷íèõ (õîðåîãðà-
ôіÿ, äðàìàòè÷íèé òåàòð). Àëå çàçâè÷àé їõ âïðîâàäæåííÿ îáìåæóєòüñÿ 
ôðàãìåíòàìè, àäæå âèêîðèñòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿçі äåòåðìіíóє äîêî-
íå÷íó ïîòðåáó êàðäèíàëüíèõ çìіí ó òðàäèöіéíîìó çàáåçïå÷åííі óìîâ 
âèêëàäàííÿ ìèñòåöòâà â çàãàëüíîîñâіòíіé øêîëі, çîêðåìà ïîäîëàííÿ 
îáìåæåíü äîñèòü íåãíó÷êîї êëàñíî-óðî÷íîї ñèñòåìè é ñòâîðåííÿ ìîáіëü-
íîãî ñó÷àñíîãî ðîçâèâàëüíîãî îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà. Ñàìå íà öå ñïðÿ-
ìîâóє êîíöåïöіÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Íàñêðіçíîþ іäåєþ 3 êëàñó є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ åëåìåíòàðíèõ óÿâ-
ëåíü ïðî ëіðè÷íå, ãåðîї÷íå, ôàíòàñòè÷íå, êîìі÷íå â ìèñòåöòâі. Íàâêî-
ëî öèõ åñòåòè÷íèõ ïîíÿòü ñêîíöåíòðîâàíî çìіñò íàâ÷àííÿ, äîáіðêó
òåì, òâîðіâ, îáðàçіâ. Ëàêîíі÷íî їõ âіäîáðàæåíî íà ÷îòèðüîõ ñòîðіíêàõ
ôîðçàöіâ ïіäðó÷íèêà, à äåòàëüíî – ó êîæíіé іç ÷îòèðüîõ ÷âåðòåé.

Òàêèé çìіñò ñâîєþ ÷åðãîþ çóìîâëþє âèêîðèñòàííÿ âіäïîâіäíèõ
іíòåãðàòèâíèõ òåõíîëîãіé, ùî ïîєäíóþòü ëîêàëüíі ïðèéîìè ðіçíèõ
âèäіâ іíòåãðàöії.

Приклад 1 з методики комплексної інтеграції 
Ïіäðó÷íèê äëÿ 3 êë.
Ãåðîїçì äîöіëüíî ðîçêðèâàòè íà äîñòóïíіé äëÿ òðåòüîêëàñíèêіâ

ïàòðіîòè÷íіé òåìàòèöі, ïðèñâÿ÷åíіé óêðàїíñüêîìó êîçàöòâó. Âîíà
âèêëèêàє ó äіòåé çàöіêàâëåíіñòü і øèðîêî âіäîáðàæåíà â óñіõ âèäàõ
ìèñòåöòâà (çãàäàєìî óëþáëåíó â íàðîäі êàðòèíó «Êîçàê Ìàìàé»).

Çà äîïîìîãîþ êîìïàðàòèâíèõ ìåòîäіâ äîöіëüíî çіñòàâèòè çíàìåíèòі
îáðàçè Іëëі Ðєïіíà «Çàïîðîæöі ïèøóòü ëèñòà òóðåöüêîìó ñóëòàíîâі» çі
ñêóëüïòóðíîþ ãðóïîþ çà ìîòèâàìè öüîãî æèâîïèñíîãî øåäåâðà, à 
òàêîæ іç ôîòîêîìïîçèöієþ.

Òåìà óêðàїíñüêèõ êîçàêіâ äîñòàòíüî âіäîáðàæåíà â ïіñåííіé і ìàð-
øîâіé ìóçèöі é óêðàїíñüêîìó êіíåìàòîãðàôі («êîçàöüêèé» ìóëüòñåðі-
àë). Ó÷íі çàëþáêè çàñïіâàþòü ïіñíþ ñó÷àñíîї óêðàїíñüêîї êîìïîçèòîð-
êè Àííè Îëåéíіêîâîї «Ìè – íàùàäêè êîçàêіâ», ïðîñëóõàþòü Âàðіàöії 
íà óêðàїíñüêó òåìó «Їõàâ êîçàê çà Äóíàé» Ëþäâіãà âàí Áåòõîâåíà,
«Çàïîðîçüêèé ìàðø» Єâãåíà Àäàìöåâè÷à ç êіíîôіëüìó «Âîãíåì і
ìå÷åì». Âîíè âèêîíóþòü íèçêó òâîð÷èõ çàâäàíü íà îñíîâі òåìàòè÷íèõ 
òà åñòåòè÷íèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìóçèêè, õîðåîãðàôії, ëіòåðàòóðè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ôàíòàñòèêó â ïðîãðàìíіé ìóçèöі ðåïðåçåíòóþòü òàêі îáðàçè ç ëіòå-
ðàòóðíîї êëàñèêè, ÿê Áàáà-ßãà (Ï. ×àéêîâñüêîãî òà Ì. Ìóñîðãñüêîãî),
Êàðëñîí, ÿêèé ìåøêàє íà äàõó (àíñàìáëåâà ï’єñà Þ. Âåñíÿêà), ãíîìè 
(ïіñíÿ Àíàòîëіÿ Æèòêåâè÷à «Ñåìåðî ãíîìіâ», ìóëüòôіëüì Âîëòà Äіñ-
íåÿ «Áіëîñíіæêà і ñåìåðî ãíîìіâ»).

Ïàðàëåëüíî ó÷íі ñïðèéìàþòü ôàíòàñòè÷íі îáðàçè, âòіëåíі â æèâî-
ïèñі (çâіðі Ìàðії Ïðèéìà÷åíêî, Ñіëüâі Äèíüî), â àðõіòåêòóðі òà äåêîðà-
òèâíîìó ìèñòåöòâі (äèâíі áóäèíêè, іãðàøêè òà ñòàòóåòêè – ôàíòàñòè÷-
íі іñòîòè), ìàëþþòü і ëіïëÿòü  ôàíòàñòè÷íèõ òâàðèíîê.

Ðîäçèíêîþ 3 êëàñó є ñó÷àñíі ïðåäñòàâíèêè ôàíòàñòèêè – ðîáîòè, 
ÿêі âìіþòü ãðàòè íà ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòàõ, ìàëþâàòè é òàíöþâàòè, à 
òàêîæ íîâіòíі іíòåðàêòèâíі іãðàøêè õåò÷èìàëñè. Ó÷íÿì ïðîïîíóєòüñÿ
íàìàëþâàòè ðîáîòіâ, óÿâëÿþ÷è ñåáå ãåéìåðàìè, àáî âèãîòîâèòè їõ ó 
âіëüíèé ÷àñ іç  ïîáóòîâèõ ìàòåðіàëіâ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Приклад 2 з методики комплексної інтеграції   
Òåìà «Ãóìîð ó ìèñòåöòâі» ðåïðåçåíòîâàíà òàêîæ ç ïîєäíàííÿì åëå-

ìåíòіâ ðіçíèõ âèäіâ іíòåãðàòèâíèõ òåõíîëîãіé. Öåíòðàëüíèì є åñòåòè÷-
íå ïîíÿòòÿ «êîìі÷íå», ÿêå ðîçãëÿäàєòüñÿ íà íèçöі òâîðіâ ðіçíèõ âèäіâ
і æàíðіâ ìèñòåöòâà, ùî çіñòàâëÿþòüñÿ, âçàєìîäîïîâíþþòü îäèí îäíîãî 
â ìåæàõ ñïіëüíèõ òåì ãóìîðèñòè÷íîãî öèêëó:

 êîìі÷íå â ìóçèöі (ïàðîäіÿ íà îïåðíèé ñïіâ – «Êîòÿ÷èé äóåò» Äæî-
àêêіíî Ðîññіíі, æàðòіâëèâà óêðàїíñüêà íàðîäíà ïіñíÿ «Ãðèöþ Ãðèöþ,
äî ðîáîòè»,  ãóìîðèñòè÷íі ï’єñè Іãîðÿ Øàìî «Ñêåðöî», Éîãàííà Ñåáàñ-
òüÿíà Áàõà «Æàðò» â îáðîáêàõ);

 êîìі÷íå â æèâîïèñі é ãðàôіöі  (ãóìîðèñòè÷íі êàðòèíè, øàðæі, 
êîìіêñè);

 ãóìîð ó ñêóëüïòóðі (ïàì’ÿòíèê ïîëіöåéñüêîìó  і âîäîïðîâіäíèêó 
ó Âіäíі);

 æàðòè â êіíîìèñòåöòâі (ìóëüòôіëüì «Òàíöі ëÿëüîê» çà ìóçèêîþ
Äìèòðà Øîñòàêîâè÷à «Âàëüñ-æàðò» òà іí.);

 ãóìîð ó õîðåîãðàôії (õîðåîãðàôі÷íі åòþäè ç іìіòàöієþ òàíöіâ 
ëÿëüîê).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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  4.2. Ігрові художньо-педагогічні 
технології

Ãðà íå є áóäåííèì  ÷è ñïðàâæíіì æèòòÿì. Áóäü-ÿêà 
ãðà – öå íàñàìïåðåä âіëüíà äіÿëüíіñòü. 

Éîãàí Ãåéçèíãà, íіäåðëàíäñüêèé êóëüòóðîëîã 
(«Homo Ludens» «Ëþäèíà, ùî ãðàєòüñÿ»)

Ç äàâíіõ-äàâåí, ïî÷èíàþ÷è ç ðèòóàëüíèõ îáðÿäіâ, ëþäñòâî ãðàєòüñÿ 
і ãðàє â іãðè. Óïðîäîâæ òèñÿ÷îëіòü öèâіëіçàöіéíîãî ðîçâèòêó іãðè ñòà-
âàëè äåäàëі ðіçíîìàíіòíіøèìè é ñêëàäíіøèìè. Ó íàø ÷àñ âîíè  âіäî-
áðàæàþòü ïðàêòè÷íî âñі ñôåðè æèòòÿ ëþäèíè é ñóñïіëüñòâà. Ç ïîÿâîþ 
êîìï’þòåðіâ і ìåðåæі «Іíòåðíåò» іãðè âïåâíåíî îïàíîâóþòü áåçìåæíèé 
ïðîñòіð âіðòóàëüíîї ðåàëüíîñòі, à äèãіòàëіçàöіÿ ñòàє íåâіä’єìíèì êîì-
ïîíåíòîì îñâіòè.

Ãðà – öå ìîäåëü, іìіòàöіÿ ðåàëüíîãî ïðîöåñó, âіäòâîðåííÿ â óìîâ-
íèõ îáñòàâèíàõ ïåâíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіé. Ãðà ÿê äіÿëüíіñòü ëþäèíè 
з ìîäåëþâàííÿ іíøîãî âèäó äіÿëüíîñòі ìàє ïåâíó ìåòó, çàçâè÷àé – ðîç-
âàæàëüíó àáî íàâ÷àëüíó.
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Ôåíîìåíó ãðè ïðèñâÿòèëè ñâîї äîñëіäæåííÿ ÷èìàëî ôіëîñîôіâ, ïñè-
õîëîãіâ, ñîöіîëîãіâ, ïåäàãîãіâ.

Íà äóìêó Å. Áåðíà, ëþäè ãðàþòü â іãðè, ïî÷èíàþ÷è ç äèòèíñòâà, і
ïðîäîâæóþòü «ãðàòè» âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ, òіëüêè â іíøèõ ôîðìàõ. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА  
Ерік Берн (1910–1970) 
Американський психолог і психотерапевт Е. Берн при-

святив аналізу ігор свої книжки, які набули надзвичайної попу-
лярності: «Ігри, у які грають люди. Психологія людських взає-
мовідносин» (1964) і «Люди, які грають в ігри. Психологія люд-
ської долі» (1972). Психологічні ігри – це ігри, які люди, усвідом-
люючи чи не усвідомлюючи, використовують у повсякденні:
серйозні з керівниками; командні з колегами; суперницькі з дру-
зями; сімейні, що визначають родинні стосунки; ігри під час 
терапії. Висвітлюючи власну теорію психологічних ігор, уче-
ний розглядає причини та мотивацію ігрової діяльності люди-
ни, описує конкретні практичні ігри й пояснює ролі, які виконують люди в різно-
манітних ситуаціях, під час спілкування. Поради психолога дають змогу зрозу-
міти сенс людських вчинків, допомагають позбавитися певних стереотипів
поведінки. 

Роже Каюа (1913–1978 )
Французький соціолог і письменник Р. Каюа обґрунту-

вав теорію гри з позиції соціології. У книжці «Ігри та люди» 
він визначив низку властивостей гри: радість, розважаль-
ність, правила, відокремленість (обмеженість у часі й 
просторі), маскування, фіктивність (під час гри людина
живе в ілюзорній реальності), випадковість, непевність 
(гравці не визначають перебіг і результат гри, оскільки 
залишається певна свобода для ініціатив), непродуктив-
ність  (гра не приносить благ, корисних результатів). 
Шукаючи джерела ігрового імпульсу в природі людини, він вважав, що гра – це 
ірраціональна частина людської діяльності, яка значною мірою впливає на раціо-
нальну. Каюа розподіляє ігри на чотири види: змагальні (спортивні, також 
більярд, шашки, шахи);  азартні;  наслідувальні (що імітують реальність); ігри, 
що викликають  захопливі відчуття аж до запаморочення (ковзання, швидкісна

 дитячі, 
 народні,
 спортивні,
 логічні,
 ділові,
 рольові,
 настільні,
 стимуляційні, 
 азартні тощо. 

Â
È

Ä
È

 
ІÃ

Î
Ð

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



109

Художньо-педагогічні технології на уроках інтегрованого курсу  «Мистецтво»...

їзда). Також він розділяв ігри зарегламентовані і безконтрольні, де панує «влада 
імпровізації і веселощів».

Îñâіòíі (÷è äèäàêòè÷íі) іãðè – öå âèä íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, îðãàíіçî-
âàíèõ ó âèãëÿäі іãîð, ñïåöіàëüíî ðîçðîáëåíèõ ç äèäàêòè÷íîþ ìåòîþ: 
êðàùå çàñâîїòè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, îïàíóâàòè íîâі âìіííÿ çà äîïî-
ìîãîþ іãðîâèõ åëåìåíòіâ. Òàêі çàíÿòòÿ ðåàëіçóþòü ïðèíöèïè àêòèâíî-
ãî іãðîâîãî íàâ÷àííÿ òà ïðîâîäÿòüñÿ çà ÷іòêèìè ïðàâèëàìè ç ôіêñîâà-
íîþ ñòðóêòóðîþ äіÿëüíîñòі (ðåãëàìåíò), åëåìåíòàìè іìіòàöіéíîãî
ìîäåëþâàííÿ, ÷іòêî âèçíà÷åíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ.

Äèäàêòè÷íі іãðè ñòèìóëþþòü ïіçíàâàëüíі іíòåðåñè ó÷íіâ, ïіäâèùó-
þòü ìîòèâàöіþ äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ðîçóìîâèõ і 
òâîð÷èõ çäіáíîñòåé, ïðèâ÷àþòü äî ñïîñòåðåæëèâîñòі, ñòèìóëþþòü 
âèòðèìêó, òðåíóþòü ôіçè÷íі ìîæëèâîñòі. Íàâ÷àëüíà ãðà òàêîæ çàäî-
âîëüíÿє ôóíäàìåíòàëüíі ïîòðåáè ëþäèíè â àêòèâíіé ñîöіàëüíіé âçàє-
ìîäії. Íåâèìóøåíî âèêîíóþ÷è ðіçíі «ðîëі», ó÷íі êðàùå àäàïòóþòüñÿ â 
ñåðåäîâèùі îäíîëіòêіâ, çàñâîþþòü ðіçíîìàíіòíі ìîäåëі ëþäñüêîї ïîâå-
äіíêè âіäïîâіäíî äî âèçíà÷åíèõ íîðì. Ó öüîìó ñèëà âèõîâíîãî çíà÷åí-
íÿ íàâ÷àëüíîї ãðè.

Âàæëèâî, ùî îñâіòíі òåõíîëîãії, ùî ґðóíòóþòüñÿ íà іãðîâèõ ìåòî-
äàõ, ïñèõîëîãі÷íî ïðèâàáëèâі äëÿ ó÷íіâ, âèêëèêàþòü ó íèõ ãàìó ÿñêðà-
âèõ åìîöіé, ñïðàâëÿþòü áàãàòîàñïåêòíèé ïîçèòèâíèé âïëèâ íà îñîáèñ-
òіñòü.

ßê âіäîìî, äіòÿì ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó ïðèòàìàííі  ðóõîâà 
àêòèâíіñòü, ïіäâèùåíèé åìîöіéíèé ñòàí, áàæàííÿ ôàíòàçóâàòè. Öі 
ðèñè çíàõîäÿòü ñâîє ïîçèòèâíå âòіëåííÿ â іãðîâіé äіÿëüíîñòі, ùî ïîєä-
íóє іãðîâèé êîìïîíåíò ç  íàâ÷àëüíèì і êîìóíіêàòèâíèì. Íàâ÷àëüíà 
äіÿëüíіñòü âèçðіâàє â íàäðàõ іãðîâîї і ëèøå ïîñòóïîâî ñòàє ïðîâіäíîþ 
(Î. Ñàâ÷åíêî). Àëå ãðà íå çíèêàє çîâñіì, àäæå íà áóäü-ÿêîìó åòàïі 
øêіëüíîї îñâіòè âîíà äîïîìàãàє äîëàòè ñåíñîðíèé òà åìîöіéíèé ãîëîä, 
є ïðåâåíòèâíèì çàñîáîì, çàõèùàþ÷è âіä ïåðåâàíòàæåííÿ. 

Ó ïåäàãîãі÷íіé ëіòåðàòóðі çàôіêñîâàíî áàãàòî ñïðîá ñèñòåìàòèçóâà-
òè é êëàñèôіêóâàòè іãðè. Í. Êóäèêіíà ðîçïîäіëÿє іãðè íà äâі âåëèêі 
ãðóïè: 1) іãðè çà ïðàâèëàìè, ùî ìàþòü ôіêñîâàíèé çìіñò, çîêðåìà ïі -
çíàâàëüíі (çàãàäêè, ðåáóñè, êðîñâîðäè, ëîòî, âіêòîðèíè), òà ðóõëèâі 
àáî ñïîðòèâíі  (åñòàôåòè, òóðíіðè, àòðàêöіîíè); 2) іãðè òâîð÷і, çîêðåìà 
ñþæåòíî-ðîëüîâі.

Ñþæåòíî-ðîëüîâі іãðè (іãðè-äðàìàòèçàöії, іíñöåíіçàöії, òåàòðàëіçî-
âàíі øîó) ïåðåäáà÷àþòü äіàëîãі÷íå ìîâëåííÿ (àäæå îñíîâîþ òåàòðó є 

1. Наявність об’єкта ігрового моделювання, мети (вибір теми,
маршруту).

2. Підготовчий етап (розподіл класу на групи, ролей між учасни-
ками гри).

3. Взаємодія учасників гри.
4. Підбиття підсумку. Самооцінка. Індивідуальна, групова і

колективна оцінка діяльності. З’ясування, що не вдалося зробити і
чому.
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äðàìàòóðãіÿ). Çà ðàõóíîê òàêîї ãðè ðîçøèðþþòüñÿ ãîðèçîíòè âëàñíîãî
ùå íåáàãàòîãî åñòåòè÷íîãî äîñâіäó äèòèíè.

Îòæå, ðîçãëÿíåìî çâ’ÿçîê ãðè ç ìèñòåöòâîì äåòàëüíіøå.
Ãðà òіñíî ìåæóє ç ìèñòåöòâîì, õî÷à çàçâè÷àé íå ñòâîðþє õóäîæíіõ 

öіííîñòåé. Іãðîâèé âèä äіÿëüíîñòі, ÿê і äіÿëüíіñòü õóäîæíÿ, ïðèíîñèòü 
çàäîâîëåííÿ. Ç ìèñòåöòâîì ãðó єäíàþòü òàêі îçíàêè:

● âіëüíà òâîð÷іñòü (íåçàëåæíà âіä ìåðêàíòèëüíèõ ëþäñüêèõ іíòåðå-
ñіâ і ïîòðåá),

● âíóòðіøíÿ åìîöіéíà íàñè÷åíіñòü (åìîöіîãåííіñòü),
● óìîâíіñòü äії, ñèòóàöії.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Фрідріх Шиллер (1759 –1805)
Одним з перших розглянув гру в науковому ракурсі 

Ф. Шиллер – німецький поет-романтик, філософ, теоре-
тик мистецтва. Він є автором «Оди до радості», на 
текст якої Л. ван Бетховен створив музику фіналу 9 сим-
фонії, її змінена версія згодом стала текстом гімну Євро-
пейського Союзу. Шиллер вважав гру проявом естетично-
го й духовного життя людини. У «Листах про естетичне 
виховання» він стверджував, що мистецтво існує не для 
спостереження й насолоди, а для перебудови життя на 
землі, для щастя людини. Гра, як і мистецтво, не має 
утилітарної мети, тому вона дає змогу людині піднятися 
над повсякденністю, допомагає пізнавати прекрасне. 

Íàø êîëåêòèâ àâòîðіâ ïіäðó÷íèêіâ «Ìèñòåöòâî», ñïîâіäóþ÷è іäåї
ãóìàíіñòè÷íîї ïåäàãîãіêè, íàìàãàâñÿ âñåáі÷íî âòіëþâàòè ïðèíöèï
«íàâ÷àòèñÿ ãðàþ÷èñü». ßê óæå áóëî âèñâіòëåíî â ïîïåðåäíüîìó ìåòî-
äè÷íîìó ïîñіáíèêó äëÿ 1–2 êëàñіâ, âèêëàä òåêñòîâîãî ìàòåðіàëó çäіé-
ñíåíî ó ôîðìі äіàëîãó ãîëîâíèõ ãåðîїâ-êîìóíіêàòîðіâ – äіâ÷èíêè
Ëÿñîëüêà і õëîï÷èêà Áàðâèêà, ÿêі äîïîìàãàþòü ó÷íÿì ïіçíàâàòè ñâіò 
ìèñòåöòâà, ìîòèâóþ÷è äî íàâ÷àííÿ. Ó ïіäðó÷íèêó äëÿ 3 êëàñó äî íèõ
ïðèєäíàâñÿ íîâèé ïåðñîíàæ – ðîáîò Ìåä-Àðò, ïðèáóëåöü іç ôàíòàñòè÷-
íîї êðàїíè Óÿâëÿíäії.

Íîâèé äðóã-ґàäæåò óìіє ìàëþâàòè, òàíöþâàòè, ãðàòè íà ìóçè÷íèõ
іíñòðóìåíòàõ, ÿê і ñïðàâæíі ñó÷àñíі ðîáîòè, ïðî òâîð÷іñòü ÿêèõ äіçíà-
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þòüñÿ òðåòüîêëàñíèêè. Ç-ïîìіæ íèõ ðîáîò Òåí Òðîíіêî, ÿêèé çìàãàєòü-
ñÿ ç äіâ÷èíêîþ-ïіàíіñòêîþ ó âіðòóîçíîñòі ãðè íà ôîðòåïіàíî ï’єñè 
«Ïîëіò äæìåëÿ» Ì. Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà, à òàêîæ ðîáîòè-õóäîæíèêè 
òà ÷èñëåííі ðîáîòè-іãðàøêè, ñõîæі íà ëþäåé і òâàðèíîê.

ßê óæå áóëî çàçíà÷åíî, Ìåä-Àðò – ґàäæåò, òîìó âіí ç’ÿâëÿєòüñÿ íà 
ñòîðіíêàõ ïіäðó÷íèêà â ìîìåíòè, êîëè ó÷íі ïіçíàþòü çâ’ÿçêè ìèñòå-
öòâà ç òåõíіêîþ. Íàïðèêëàä, êîëè ïîðіâíþþòü êëàñè÷íі òâîðè ç їõ 
ñó÷àñíèìè îáðîáêàìè («Êàðòèíêè ç âèñòàâêè» Ì. Ìóñîðãñüêîãî, 
«Æàðò» É. Ñ. Áàõà). Àáî ïіä ÷àñ âіðòóàëüíîї åêñêóðñії, äå Ìåä-Àðò 
âèñòóïàє â ðîëі åêñêóðñîâîäà. Òàêîæ âіí çíàéîìèòü òðåòüîêëàñíèêіâ ç 
іíòåðàêòèâíèìè ìîäåðíèìè іãðàøêàìè, à ÷åòâåðòîêëàñíèêàì äåìîí-
ñòðóє ìóçè÷íі àâòîìàòè, ñèíòåçàòîðè, åëåêòðîííі іíñòðóìåíòè.

Ігрові методи з елементами театру та хореографії

Çàñîáè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà äîñèòü ïîøèðåíі â ïî÷àòêîâіé îñâі-
òі, îñîáëèâî â ïîçàóðî÷íîìó  åñòåòè÷íîìó âèõîâàííі ïіä ÷àñ øêіëüíèõ 
ñâÿò. Õóäîæíÿ ìîâà òåàòðó äîñòóïíà äіòÿì öüîãî âіêó, òåàòðàëüíі 
âèñòóïè ñïðèÿþòü ìîâëåííєâîìó ðîçâèòêó, äîïîìàãàþòü òðåíóâàòè 
ïàì’ÿòü, óâàãó. Òåàòðàëüíà ãðà, ÿêà ñèíòåçóє ðîçâèâàëüíèé ïîòåíöіàë 
іãðîâîї òà ìèñòåöüêîї äіÿëüíîñòі, âіäіãðàє íі÷èì íå çàìіíèìó ðîëü ó 
ðîçâèòêó òâîð÷èõ çäіáíîñòåé äіòåé.
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ßêîþ æ ìіðîþ òåàòðàëüíі åëåìåíòè ìàþòü âêëþ÷àòèñÿ â ñòðóê-
òóðó óðîêіâ ìèñòåöòâà? ßêі õóäîæíüî-äèäàêòè÷íі çàâäàííÿ âèðіøóє
òåàòð?

Õóäîæíüî-іãðîâå ìîäåëþâàííÿ çìіñòó іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ ìèñòå-
öòâà ïåðåäáà÷àє çàñòîñóâàííÿ äâîõ îñíîâíèõ ñöåíі÷íèõ ôîðì:

● òåàòðàëüíèõ (ïàíòîìіìà, іìіòàöіéíі ëÿëüêîâі äіàëîãè, іíñöåíіçà-
öії, òåàòðàëіçîâàíі іãðè-áëèñêàâêè, ðîçãîðíóòі äðàìàòèçàöії, ìіíі-
âèñòàâè, óðîêè-âèñòàâè òîùî),

● õîðåîãðàôі÷íèõ (ïëàñòè÷íå іíòîíóâàííÿ, òàíöþâàëüíі ïіñíі-іãðè,
õîðåîãðàôі÷íі åòþäè, ôàíòàçії).

Â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «Ìèñòåöòâî» ñòàòóñ òåàòðó ñòàâ çíà÷íî  âàãî-
ìіøèì: ç ïåðøèõ êëàñіâ éîìó âіäâåäåíî çíà÷íå ìіñöå â çìіñòі êóðñó, 
ïðî ùî ìè ïèñàëè â ïîïåðåäíüîìó ïîñіáíèêó, äåìîíñòðóþ÷è ðіçíі òåà-
òðàëüíі ìåòîäè òà ïðèéîìè ó íàâ÷àííі ó÷íіâ 1 і 2 êëàñіâ.

Ïðîäîâæóєòüñÿ çíàéîìñòâî äіòåé ç âèäàìè òåàòðó (äðàìàòè÷íèé,
ëÿëüêîâèé, ìóçè÷íèé   – îïåðà, áàëåò, ìþçèêë), àêöåíòóєòüñÿ óâàãà íà
ðîçóìіííі îñîáëèâîñòåé éîãî õóäîæíüî-îáðàçíîї ìîâè ÿê ñèíòåòè÷íîãî
ìèñòåöòâà, äå âçàєìîäіþòü ëіòåðàòóðà, æèâîïèñ, àðõіòåêòóðà, ñêóëü-
ïòóðà, äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî, ìóçèêà, òàíîê.

Ñïåöèôіêà òåàòðàëüíîї ãðè ïîëÿãàє â іìіòàöії äіéñíîñòі çà äîïîìî-
ãîþ åëåìåíòіâ ñàìîї äіéñíîñòі. Öèì «åôåêòîì ðåàëüíîñòі» ïîÿñíþєòüñÿ
âі÷íà ïðèâàáëèâіñòü і ÷àðіâíіñòü òåàòðó. ×åðåç ñþæåòíî-ðîëüîâó ãðó,
ùî ïåðåäáà÷àє îáîâ’ÿçêîâå ïåðåâòіëåííÿ â ðåàëüíèõ àáî óÿâíèõ ïåðñî-
íàæіâ, ó÷íі ìàþòü ìîæëèâіñòü іäåíòèôіêóâàòè ñåáå ç áóäü-ÿêèì ãåðîєì
(ïîçèòèâíèì і íåãàòèâíèì), «ïðèìіðÿòè íà ñåáå» ðіçíі õàðàêòåðè, 
ìàíåðè ïîâåäіíêè, ïåðåæèòè áåçëі÷ ñèòóàöіé і â÷èíêіâ. Öå ãàðìîíіçóє
îñîáèñòіñòü, à òàêîæ äàє äèòèíі çìîãó óÿâèòè ñåáå â íàäçâè÷àéíèõ, 
ôàíòàñòè÷íèõ îáñòàâèíàõ, «ïðîãðàòè» íåéìîâіðíі ñèòóàöії. Òàêà іëþ-
çîðíіñòü âèìàãàє òâîð÷èõ äіé – óìіíü  êîìáіíóâàòè, ìîäåëþâàòè, óòî÷-
íþâàòè àáî çìіíþâàòè äåòàëі. Òàê ïåðåïëіòàþòüñÿ íàéâàæëèâіøі 
ôóíêöії ãðè – åâðèñòè÷íà і ñîöіàëіçàöії.

Ïåäàãîãі÷íå êåðіâíèöòâî õóäîæíüî-іãðîâîþ, çîêðåìà òåàòðàëüíîþ,
äіÿëüíіñòþ ó÷íіâ âêëþ÷àє òàêі ñêëàäîâі:

● îðãàíіçàöіéíî-ïðîöåñóàëüíå çàáåçïå÷åííÿ (ðîçðîáêà іäåї, òåìè,
ñöåíàðіþ, çàãàëüíîї äðàìàòóðãії óðîêó ç õóäîæíüî-іãðîâèì  – êîí-

 драматизація  – переробка розповідного твору на драматич-
ний (діалог дійових осіб за певним сюжетом з елементами актор-
ської гри); 

 пантоміма  – створення образу за допомогою пластичних 
рухів, жестів, міміки (пластичні мініатюри, пантоміми-імпровіза-
ції, експромти-імітації); 

 інсценізація – сценічне виконання твору (казки, пісні, образів і я
сюжетів картин, що «оживають», тощо) з елементами сценогра-
фії (декорації, костюми);

 театралізація – інтерпретація певного тексту або події з вико-я
ристанням акторської гри (інтонація голосу, міміка, пози, жести, 
рухи) та комплексу театральних атрибутів (маски, костюми, 
грим, реквізит, ляльки). Ô
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ñòðóêòèâíèì, òåàòðàëüíèì òîùî êîìïîíåíòîì, îðãàíіçàöіÿ ïðî-
öåñó іãðîâîãî íàâ÷àííÿ, ôîðìè é ìåòîäè îöіíþâàííÿ îñâіòíіõ 
ðåçóëüòàòіâ),

● åìîöіéíî-ïñèõîëîãі÷íå çàáåçïå÷åííÿ (ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî
ïñèõîëîãі÷íîãî êëіìàòó, òâîð÷îї àòìîñôåðè),

● ìàòåðіàëüíî-ïðåäìåòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïіäãîòîâêà õóäîæíüî-äè-
äàê òè÷íèõ ìàòåðіàëіâ, ñòâîðåííÿ âіäïîâіäíîãî õóäîæíüî-åñòåòè÷-
íîãî ñåðåäîâèùà, íàïðèêëàä, îðãàíіçàöіÿ ïðîñòîðó êëàñó äëÿ
ðóõëèâîї ãðè, îôîðìëåííÿ óÿâíîї ñöåíè).

Äіàïàçîí òåàòðàëіçîâàíèõ іãðîâèõ çàâäàíü, çîêðåìà íà îñíîâі ïàíòî-
ìіìè äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, íåîáìåæåíèé. Íàäèõàòèìóòü íà ñòâî-
ðåííÿ іìïðîâіçîâàíèõ ïàíòîìіìі÷íèõ åòþäіâ ÿñêðàâі îáðàçè ïðîãðàì-
íîї ìóçèêè äëÿ äіòåé. Òàêі òâîðè äëÿ ñïðèéìàííÿ òà іíòåðïðåòàöії
ìóçèêè є ó çìіñòі áàãàòüîõ òåì äëÿ 1 і 2 êëàñіâ.

Çà äîïîìîãîþ ìіìіêè, æåñòіâ, ðóõіâ ó÷íі çäàòíі «îæèâèòè» êàðòèíó 
àáî ñêóëüïòóðó, ðîçіãðàòè ïіä âïëèâîì õóäîæíіõ îáðàçіâ ñöåíêó, äіà-
ëîã (ñëîâåñíèé àáî íіìèé). Ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії ñïðèéìàííÿ ðîçâèòêó 
ôàíòàçії ó÷íіâ ñïðèÿòèìóòü òàêі çàâäàííÿ, ÿê, íàïðèêëàä,  «Îáåðè 
“ãåðîїâ” íàòþðìîðòó і ðîçêàæè ïðî íèõ».

Â óìîâàõ ðåàëіçàöії іäåé äèòèíîöåíòðèçìó â Íîâіé óêðàїíñüêіé 
øêîëі â÷èòåëі ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ÷àñòіøå ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè
ðóõàíêè, ÿêі çíіìàþòü âòîìó і ïіäíіìàþòü íàñòðіé. Çðàçêè їõ çàñòîñó-
âàííÿ ìîæíà çíàéòè ïðàêòè÷íî â óñіõ ñó÷àñíèõ ïіäðó÷íèêàõ, à â äå -
ÿêèõ ç íèõ є òàêîæ ïîñèëàííÿ íà âіäåîçàïèñè â іíòåðíåòі.

Òàíåöü – åôåêòèâíèé çàñіá òâîð÷îãî ñàìîâèðàæåííÿ, îñîáëèâî ÿêùî 
âіí ïåðåòâîðþєòüñÿ ó ñâîєðіäíó ãðó-іìïðîâіçàöіþ ïëàñòè÷íèõ îáðàçіâ. 
Ó ïåðåáіã óðîêіâ êðàùå âêëþ÷àòè ôîðìè õîðåîãðàôі÷íèõ ìіíіàòþð, ÿêі 
îáìåæóþòüñÿ íåñêëàäíèìè ðóõàìè і íå âèìàãàþòü ñïåöіàëüíîãî ñöå-
íі÷íîãî ïðîñòîðó. Íà âіäìіíó âіä âèêîíàííÿ çâè÷àéíèõ òàíöіâ ó õîðåî-
ãðàôі÷íèõ іãðàõ äîìіíóє  іìïðîâіçàöіéíіñòü, «åñêіçíіñòü», âіäñóòíіñòü 
õîðåîãðàôі÷íèõ ñòàíäàðòіâ і ïðàâèë «øêîëè», ÿêі âèìàãàþòü áàãàòî-
ðàçîâîãî ïîâòîðåííÿ і øëіôóâàííÿ (âïðàâè, åêçåðñèñè, òðåíàæ òîùî).

Ç ìåòîþ ïñèõі÷íîãî ðîçâàíòàæåííÿ, åìîöіéíîї ñàìîðåãóëÿöії äîðå÷-
íèìè ñòàíóòü äèíàìі÷íі òàíöþâàëüíі õâèëèíêè ç іìіòàöієþ îáðàçіâ 
ìóçè÷íèõ òâîðіâ, âіäіáðàíèõ äëÿ ñïðèéìàííÿ, çà äîïîìîãîþ «ðóê, ùî 
ðîçìîâëÿþòü».

Приклади театралізованих і хореографічних ігор з підручника для 
3 класу.

Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Ïîðòðåòíà ãàëåðåÿ» ó÷íі çíàéîìëÿòüñÿ ç 
ãåðîÿìè êàçêè ïðî Ïіíîêêіî (Áóðàòіíî), ïåðåãëÿäàþ÷è ìóëüòôіëüì òà 
áàëåò ñó÷àñíîãî óêðàїíñüêîãî êîìïîçèòîðà Þ. Øåâ÷åíêà. Ïðîïîíóєòü-
ñÿ ðîáîòà â ïàðàõ: îáåðіòü ïåðñîíàæіâ  і ñïðîáóéòå ïî ÷åðçі ïåðåäàâàòè 
ìіìіêîþ òà ðóõàìè їõíі õàðàêòåðè, ùîá іíøі âіäãàäàëè іì’ÿ.  (Áóðàòі-
íî, Ï’єðî, Ìàëüâіíà, Êàðàáàñ-Áàðàáàñ).

Ó 1–2 êëàñàõ ó÷íі çíàéîìèëèñÿ ç óêðàїíñüêèìè íàðîäíèìè іãðàìè. 
Äèòÿ÷èé ôîëüêëîð (çàêëè÷êè, ãóêàííÿ òîùî) ìіñòèòü åëåìåíòè çâóêî-
íàñëіäóâàííÿ – іìіòàöіþ ñïіâó ïòàõіâ, ðóõіâ і ïîç òâàðèí. Ó íàñòóïíèõ 
êëàñàõ öÿ ðîáîòà ïðîäîâæóєòüñÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Íà óðîöі «Íîâîðі÷íèé êàëåéäîñêîï» ó÷íÿì ïðîïîíóєòüñÿ іíñöåíі-
çóâàòè óêðàїíñüêó íàðîäíó ïіñíþ «Ãî-ãî-ãî êîçà».

Âèâ÷àþ÷è òåìó «Ôàíòàñòè÷íі ïðèãîäè ó Êðàїíі Äèâ», äіòè ïåðåãëÿ-
äàþòü âіäåî áàëåòó «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ» Äæ. Òàëáîòà і Ê. Óїëäîíà, 
óçàãàëüíþþòü ñâîї óÿâëåííÿ ïðî òåàòðàëüíі äåêîðàöії, çíàéîìëÿòüñÿ ç 
ïîíÿòòÿì «áóòàôîðіÿ», îïèñóþòü її íà ñâіòëèíàõ ñöåí ç áàëåòó. Âîíè 
âèêîíóþòü íèçêó òâîð÷èõ çàâäàíü:

Тема  «Ліричні персонажі» містить завдання на імпровізацію: «Уявіть, що ви 
на балетній сцені. Спробуйте відобразити танець Попелюшки й Принца на 
балу». 

Îñòàííÿ òåìà íàâ÷àëüíîãî ðîêó – öå òðàäèöіéíà äëÿ íàøîãî
àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó ìèñòåöüêà ïîäîðîæ äî Єâðîïè. Ó 3 êëàñі âîíà 
ïðèñâÿ÷åíà ëÿëüêîâîìó òåàòðó òà âіäîìèì òåàòðàëüíèì ïåðñîíàæàì: 
іòàëіéñüêîìó Ïóëü÷èíåëëі (îäíîéìåííèé áàëåò І. Ñòðàâіíñüêîãî), 
óëþáëåíöþ ôðàíöóçіâ Ïîëіøèíåëþ (îäíîéìåííèé òâіð Å. Âіëëà-
Ëîáîñà), âåñåëîìó Ïåòðóøöі (îäíîéìåííà ï’єñà Â. Êîñåíêà òà ïіñíÿ 
É. Áðàìñà).

Òâîð÷å çàâäàííÿ ìàє óçàãàëüíþâàëüíå òåàòðàëüíî-õîðåîãðàôі÷íå
ñïðÿìóâàííÿ: «Çіìïðîâіçóéòå  òàíåöü Ïîëіøèíåëÿ іç äçâіíî÷êàìè òà 
Ïåòðóøêè ç  áóáíîì (ðîáîòà â ïàðàõ)». 

Â іíòåãðàòèâíîìó êëþ÷і íà óðîöі îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà äіòè 
ñòâîðþþòü ïàëü÷èêîâèõ ëÿëüîê, ùîá íà äîçâіëëі çіãðàòè ç íèìè 
âèñòàâó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Äî òåì, ïðèñâÿ÷åíèõ âіäîáðàæåííþ ãóìîðó â ìèñòåöòâі, òàêîæ 
âêëþ÷åíî òåàòðàëіçîâàíі çàâäàííÿ:

Íàø àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ïðîïîíóє çíàéîìñòâî ç ëÿëüêàìè-ìàðіî-
íåòêàìè ó 3 êëàñі ïіä ÷àñ òåàòðàëüíîї ïîäîðîæі êðàїíàìè Єâðîïè (Іòà-
ëіÿ, Ôðàíöіÿ òà іí.). Àâòîðè Î. Êàëіíі÷åíêî òà Ë. Àðèñòîâà âêëþ÷èëè 
äèäàêòè÷íèé ìàòåðіàë ïðî òåàòð ìàðіîíåòîê â îäèí ç óðîêіâ 4 êëàñó. 
Òåìà ïðèñâÿ÷åíà ìàíäðіâöі äî Àâñòðії, àäæå â Çàëüöáóðçі, íà áàòüêіâ-
ùèíі Â. -À. Ìîöàðòà,  ïðè òåàòðі іñíóє óíіêàëüíèé ìóçåé ìàðіîíåòîê. 
Îáèäâà âàðіàíòè ïîäàííÿ òåìè ïðî ëÿëüêîâèé òåàòð çàâåðøóþòüñÿ
ïðàêòè÷íèìè çàâäàííÿìè ç âèãîòîâëåííÿ òåàòðàëüíèõ ëÿëüîê (ùî ââà-
æàєìî öіëêîì ëîãі÷íèì äëÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó).

Ïðîïîíóєìî ôðàãìåíòè іç äâîõ çãàäàíèõ ïіäðó÷íèêіâ, ÿêі іëþñòðó-
þòü, ÿê ïî-ðіçíîìó ìîæíà ðåïðåçåíòóâàòè ñõîæі іäåї. Ñïîäіâàєìîñÿ,
ùî ïðèêëàä òàêîї âàðіàòèâíîñòі íàäèõàòèìå  â÷èòåëÿ íà âëàñíі ìåòî-
äè÷íі çíàõіäêè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Зразки з підручника Î. Êàëіíі÷åíêî, Ë. Àðèñòîâîї äëÿ 3 êëàñó

Ляльки з музею маріонеток у Зальцбурзі
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Ó ïіäðó÷íèêàõ Í. Ëєìåøîâîї ââåäåíî ñïåöіàëüíі ðóáðèêè «Òåàòðà-
ëіçóєìî», «Äîñëіäæóєìî», «Åêñïåðèìåíòóєìî». Ó íèõ є öіêàâі çàâäàí-
íÿ, ÿêі àêòèâіçóþòü äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ïîøóêîâîãî õàðàêòåðó, ïðèâ÷à-
þòü äî ñàìîñòіéíîãî ïіçíàííÿ, âèõîâóþòü äîïèòëèâіñòü. Ïîäàєìî ïðè-
êëàäè òàêèõ çàâäàíü äëÿ ó÷íіâ 3-ãî êëàñó, ÿêі ïîâ’ÿçàíі ç ìèñòåöòâîì
òåàòðó і  õîðåîãðàôії.

    

Ó 3–4 êëàñàõ íà óðîêàõ ìèñòåöòâà äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ðîëüî-
âі іãðè äèäàêòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. Íàïðèêëàä,  ãðà â îðêåñòð і äèðè-
ãåíòà (ÿê âàðіàíò – ç іìіòàöієþ ãðè íà ðіçíèõ іíñòðóìåíòàõ).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



119

Художньо-педагогічні технології на уроках інтегрованого курсу  «Мистецтво»...

Ó ïіäðó÷íèêó Î. Êàëіíі÷åíêî, Ë. Àðèñòîâîї äëÿ 3 êëàñó є öіêàâі 
ïðèêëàäè äèäàêòè÷íèõ іãîð: іìіòàöіéíîãî õàðàêòåðó äëÿ ôîðìóâàííÿ
іíòîíàöіéíèõ âîêàëüíèõ íàâè÷îê ó÷íіâ, äëÿ ðîçâèòêó ðèòìі÷íîãî ÷óò-
òÿ і ðóõîâîї êîîðäèíàöії.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ìîëîäøèì øêîëÿðàì öіêàâî ðîçãàäóâàòè êðîñâîðäè, ðåáóñè, ïëó-
òàíêè, ëàáіðèíòè, ðîçâ’ÿçóâàòè ìóçè÷íі àáî õóäîæíі «çàäà÷êè» (ç ðіç-
íèìè  òðèâàëîñòÿìè íîò, ç êîëüîðàìè і ãåîìåòðè÷íèìè ôîðìàìè). 
Ïîñòóïîâî їõ âàðòî ïðèâ÷àòè é ñàìîñòіéíî ïðèäóìóâàòè ïîäіáíі іãðîâі
çàâäàííÿ. Îñü ïðèêëàäè ðåáóñіâ іç ðîáî÷îãî çîøèòà äëÿ 3 êëàñó:

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Ó 1–2 êëàñàõ ó÷íÿì ïðîïîíóâàëèñÿ äèäàêòè÷íі êàçêè, ó òåêñòè 
âêðàïëþâàëèñÿ âіçóàëüíі ôðàãìåíòè. Òàêà іãðîâà ôîðìà íàâ÷àííÿ
çàçâè÷àé їì ïîäîáàєòüñÿ. Ó 3–4 äîöіëüíî ïðîäîâæèòè ñòâîðåííÿ äèäàê-
òè÷íèõ êàçîê, çîêðåìà ïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ïðèäóìóâàòè äî íèõ âëàñíі 
âàðіàíòè çàâåðøåííÿ àáî âçàãàëі ñêëàäàòè ñàìîñòіéíî. Ïðèêëàäîì
ïîäіáíîї ãðè ç âêðàïëåííÿì íîò є ôàíòàñòè÷íà êàçêà «Ñîí Àëіñè» (Äèâ. 
ó  Äîäàòêó). 

Çàïî÷àòêîâàíі ç 1 êëàñó âіðòóàëüíі іãðè-ïîäîðîæі òàêîæ îáî â’ÿçêîâî 
ïðîäîâæóþòüñÿ. Ó 3 êëàñі íàïðèêіíöі ðîêó ó÷íі ðàçîì çі ñâîїìè äðóçÿ-
ìè-àíіìàòîðàìè Ëÿñîëüêîþ, Áàðâèêîì і Ìåä-Àðòîì ïîäîðîæóþòü äî 
Ôðàíöії, äå çíàéîìëÿòüñÿ íå ëèøå ç àðõіòåêòóðîþ (Ëóâð, Åéôåëåâà 
âåæà), à é ç êîíäèòåðñüêèì ìèñòåöòâîì, àäæå Ïàðèæ – öåíòð íå òіëü-
êè ìèñòåöòâà, à é ãàñòðîíîìії. Âіäïîâіäíî äî òåìàòèêè âîíè ñëóõàþòü 
ï’єñó Å. Ãðàäåöüêîãî «Ìîðîçèâî», òâîðè Ê. Äåáþññі «Ñåðåíàäà ëÿëüöі» 
òà «Äèòÿ÷èé êåê-óîê» іç ñþїòè «Äèòÿ÷èé êóòî÷îê», ñïіâàþòü ïіñíþ 
À. Ìіãàé «Ïîäàðóíîê», ïåðåãëÿäàþòü âіäåî «Ñìàêîëèêè» ç ìóçèêîþ 
À. Êðèâóòè, ìóëüòôіëüì «Öóêîð». Ó÷íÿìè ïðîïîíóєòüñÿ ïðèäèâëÿòè-
ñÿ äî îôîðìëåííÿ òîðòèêіâ, ïå÷èâà, öóêåðîê, ìîðîçèâà òà іíøèõ ëàñî-
ùіâ, íàñàìïåðåä äî îðèãіíàëüíèõ іäåé, ôîðì і êîëüîðіâ, âèêîðèñòàíèõ 
ó äåêîðі êîíäèòåðñüêèõ âèðîáіâ. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà òàêîæ ïðèñâÿ÷åíà 
êóëіíàðíіé òåìі - ëіïëåííþ і äåêîðóâàííþ òîðòèêà ÷è ìîðîçèâà (ïëàñ-
òèëіí).

    

Ó 4 êëàñі âіðòóàëüíі ìèñòåöüêі ïîäîðîæі òðèâàþòü âïðîäîâæ óñüîãî 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó âіäïîâіäíî äî âèçíà÷åíîї íàìè íàñêðіçíîї òåìàòèêè.
Ó÷íі çíàéîìëÿòüñÿ ç óêðàїíñüêèì ìèñòåöòâîì, ç òâîð÷іñòþ íàðîäіâ, ùî 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ïðîæèâàþòü â Óêðàїíі òà â іíøèõ êðàїíàõ ñâіòó. Ïіä ÷àñ çàõîïëèâèõ
ìàíäðіâîê ó÷íіâ ÷åêàþòü íîâі ìèñòåöüêі øåäåâðè é íîâі іãðè – ìóçè÷-
íî-äèäàêòè÷íі, òàíöþâàëüíі, òåàòðàëüíі.

Íàâåäåìî ïðèêëàä, ùî äåìîíñòðóє óçàãàëüíåííÿ çíàíü ó÷íіâ ïðî
ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè, ÿêі çìіíþâàëèñÿ  âïðîäîâæ іñòîðè÷íîãî ðîç-
âèòêó.

Íàñàìêіíåöü íàãàäàєìî íàéâàæëèâіøå ïðàâèëî ïåäàãîãіêè ìèñòå-
öòâà: іãðîâі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії óðіçíîìàíіòíþþòü êîìïî-
çèöіþ óðîêó ìèñòåöòâà, ïіäâèùóþòü éîãî åôåêòèâíіñòü. Àëå âîíè ñòè-
ìóëþþòü ðîçâèòîê õóäîæíüî-îáðàçíîãî ìèñëåííÿ і òâîð÷èõ çäіáíîñòåé 
ó÷íіâ ëèøå òîäі, êîëè ðîçðîáëåíі ç äèäàêòè÷íîþ òà âèõîâíîþ äîöіëü-
íіñòþ і âïðîâàäæåíі ç ìåòîäè÷íîþ ìàéñòåðíіñòþ.

  4.3. Проблемно-евристичні
художньо-педагогічні технології

ß âіðþ â іíòóїöіþ і íàòõíåííÿ... Іíîäі ÿ âіä÷óâàþ, ùî 
ñòîþ íà ïðàâèëüíîìó øëÿõó, àëå íå ìîæó ïîÿñíèòè 
ñâîþ âïåâíåíіñòü. Óÿâà âàæëèâіøà çà çíàííÿ, áî 
çíàííÿ îáìåæåíî, óÿâà æ îõîïëþє âñå íà ñâіòі, âîíà 
ñòèìóëþє ïðîãðåñ і є äæåðåëîì åâîëþöії. 

Àëüáåðò Åéíøòåéí

Çãіäíî ç ïîëîæåííÿìè ïåäàãîãі÷íîї ïñèõîëîãії äіòè ìîëîäøîãî 
øêіëüíîãî âіêó ñõèëüíі äî ôàíòàçóâàííÿ, ó íèõ äîñèòü ðîçâèíåíà óÿâà, 
îáðàçíî-àñîöіàòèâíå ìèñëåííÿ. Öі ÿêîñòі, áåçïåðå÷íî, ïîòðіáíî ðîçâè-
âàòè, çàëó÷àþ÷è ó÷íіâ äî ðіçíèõ âèäіâ òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, íàñàìïåðåä
ìóçè÷íîãî âèêîíàâñòâà (ñïіâ òà іíñòðóìåíòàëüíà ãðà) і âèêîíàííÿ 
õóäîæíüî-ïðàêòè÷íîї ðîáîòè (ìàëþâàííÿ,  ëіïëåííÿ, êîíñòðóþâàííÿ 
òîùî). Åâðèñòè÷íèé ïîòåíöіàë ïðèòàìàííèé óñüîìó ñïåêòðó õóäîæ-
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íüî-ïіçíàâàëüíèõ і ïðàêòè÷íèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ íà óðîêàõ 
ìèñòåöòâà.

Äëÿ ïåäàãîãіêè ìèñòåöòâà ââàæàєìî âàæëèâèì âèñíîâîê ñó÷àñíèõ 
ïñèõîëîãіâ ïðî òå, ùî «íàñëіäóâàííÿ» і «òâîð÷іñòü» íå àíòèïîäè, à äіà-
ëåêòè÷íî ïîâ’ÿçàíі ÿâèùà. Ó áóäü-ÿêіé äіÿëüíîñòі äіòåé, çîêðåìà é 
ïîâ’ÿçàíіé іç ìèñòåöòâîì, âçàãàëі íàäçâè÷àéíî âàæêî âіäðіçíèòè 
êîïіþ  âàííÿ âіä òâîð÷îñòі, àäæå ïðîäóêòè їõíüîї ïàì’ÿòі é óÿâè òіñíî 
ïåðåïëåòåíі.

×àñ âіä ÷àñó â ñåðåäîâèùі ïåäàãîãіâ ìèñòåöòâà ñïàëàõóþòü äèñêóñії 
ùîäî íåîáõіäíîñòі ïîäîëàííÿ ñóïåðå÷íîñòі ìіæ çàäåêëàðîâàíèì ïðèí-
öèïîì îñîáèñòіñíî çîðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ, ÿêèé íàãîëî-
øóє íà ïîâàçі äî іíòåðåñіâ, çäіáíîñòåé і òàëàíòіâ êîæíîãî ó÷íÿ, òà 
ïåðåâàæíî ðåïðîäóêòèâíèì õàðàêòåðîì ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìèñòå-
öòâà, äå ïàíóþòü ñòàíäàðòíі ñõåìè (åòàïè ðîçó÷óâàííÿ ïіñíі, àëãîðèò-
ìè àíàëіçó òâîðó ïіä ÷àñ ñïðèéìàííÿ, ìåòîäè ïîêàçó і ïåäàãîãі÷íèõ 
ìàëþíêіâ, ùî ïðèçâîäÿòü äî êîïіþâàííÿ). Öå ïðîâîêóє çàíèæåííÿ 
ñàìîîöіíêè é íåâïåâíåíіñòü ó÷íіâ ó âëàñíèõ ìîæëèâîñòÿõ, àäæå ìàé-
æå íå çàëèøàєòüñÿ ïðîñòîðó äëÿ ñàìîðåàëіçàöії. Öþ ñóïåðå÷íіñòü ìàє 
äîëàòè  Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà.

Ùîá çíÿòè íàÿâíі ñîöіàëüíî-ïåäàãîãі÷íі áàð’єðè, äîöіëüíî âïðîâà-
äæóâàòè òåõíîëîãії, ÿêі ñòèìóëþþòü òâîð÷å ñòàâëåííÿ ó÷íіâ äî íàâ÷àí-
íÿ. Äî íèõ íàëåæàòü ïðîáëåìíî-åâðèñòè÷íі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõ-
íîëîãії, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü ïîáóäîâó іíäèâіäóàëüíèõ îñâіòíіõ òðàєêòî-
ðіé äëÿ ðîçêðèòòÿ ïîòåíöіàëó êîæíîãî ó÷íÿ.  Âîíè äîïîìîæóòü ó÷èòå-
ëÿì çíàéòè ðåàëüíі ìåõàíіçìè ôîðìóâàííÿ òâîð÷îї îñîáèñòîñòі é 
çàïðîâàäèòè їõ ó âëàñíó ïåäàãîãі÷íó äіÿëüíіñòü, ùîá çìіíèòè óñòàëåíі 
ïðіîðèòåòè é çíàéòè ïîòðіáíèé áàëàíñ ìіæ òðàäèöіéíèì íàâ÷àííÿì і 
ðîçâèòêîì іíäèâіäóàëüíîñòі ó÷íіâ âіäïîâіäíî äî çìіíè ïàðàäèãìè 
ñó÷àñíîї îñâіòè ç ôóíêöіîíàëüíîї íà òâîð÷ó.

Ó ïåäàãîãіöі ïіä åâðèñòèêîþ ðîçóìіþòü ñóêóïíіñòü ìåòîäіâ, ïðèéî-
ìіâ, ïðàâèë, ùî ïîëåãøóþòü і ñïðîùóþòü ðîçâ’ÿçàííÿ ïіçíàâàëüíèõ і 
ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü â óìîâàõ íåïîâíîòè âèõіäíîї іíôîðìàöії, âіäñóò-
íîñòі ÷іòêîї ïðîãðàìè óïðàâëіííÿ öèì ïðîöåñîì. Ó âóçüêîìó ñåíñі ñëî-
âà ïіä åâðèñòèêîþ ðîçóìіþòü íåóñâіäîìëåíі ìåòîäè âèðіøåííÿ çàâäàíü, 
çàâäÿêè òâîð÷îñòі, іíòóїöії âîíè çäàòíі ïðèâîäèòè äî ìåòè. Îñíîâíå 
їõíє ïðèçíà÷åííÿ ïîëÿãàє â àêòèâіçàöії òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, ïîäîëàííі 
ïñèõîëîãі÷íîї іíåðöії, îáóìîâëåíîї çâè÷íèì ñïîñîáîì ìèñëåííÿ.

Евристика (від грец. – «знаходжу», «відкриваю») – наукова галузь, що
вивчає специфіку творчої діяльності, або лаконічно «наука про відкриття». Під
евристикою розуміють сукупність прийомів і методів, що полегшують та спро-
щують рішення пізнавальних, конструктивних і практичних завдань. Евристика
розвивається на стику різних галузей знання – психології, філософії, кібернети-
ки тощо.

Відомий вигук Архімеда «Еврика!» пов’язаний із відкриттям закону гідро-
статики. Вислів виражає радість від виникненні нової ідеї або розв’язання
складного завдання в результаті внутрішнього осяяння, просвітління думки
внаслідок взаємодії досвіду та інтуїції.
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Ñóòíіñòü ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ øèðîêî âèñâіòëåíà â äèäàêòè÷íіé
ëіòåðàòóðі, âîíà ïîëÿãàє â òîìó, ùîá àêòèâіçóâàòè ïіçíàâàëüíі іíòåðå-
ñè ó÷íіâ, îðãàíіçóâàòè їõíþ ñàìîñòіéíó êîãíіòèâíó äіÿëüíіñòü. Äëÿ 
öüîãî â÷èòåëü ó ïðîöåñі ïðîáëåìíîãî âèêëàäó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó 
ñòâîðþє ïðîáëåìíó ñèòóàöіþ: âèñóâàє ãіïîòåçó, çàñòîñîâóє ìåòîä «ìîç-
êîâîãî øòóðìó», ïðèéîìè «ðóéíóâàííÿ» і ãіïåðáîëіçàöії, ñòàâèòü çàïè-
òàííÿ, ñòèìóëþþ÷è êîëåêòèâíå îáãîâîðåííÿ ìîæëèâèõ ïіäõîäіâ äî
ðîçâ’ÿçàííÿ  ïðîáëåìè.

Ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä åâðèñòè÷íîãî, õî÷à їõ єäíàє
ñïіëüíà ìåòà – òâîð÷èé ðîçâèòîê ó÷íіâ. Ìåòîäèêà ïðîáëåìíîãî íàâ÷àí-
íÿ ïîáóäîâàíà òàêèì ÷èíîì, ùî â÷èòåëü àáî â÷èòåëüêà «íàâîäèòü»
ó÷íіâ íà âæå âіäîìå ðіøåííÿ. Òàêèé òèï íàâ÷àííÿ çàñòîñîâóєòüñÿ ïåðå-
âàæíî ó âèêëàäàííі ïðåäìåòіâ, ùî âèìàãàþòü ðàöіîíàëüíîãî ìèñëåí-
íÿ. Åâðèñòè÷íèé ïіäõіä íàöіëþє íà äîñÿãíåííÿ íåâіäîìîãî çàçäàëåãіäü
ðåçóëüòàòó, âіí íå ïåðåäáà÷àє íàÿâíîñòі âìіííÿ äіÿòè çà çðàçêîì. Òàêèé
òèï íàâ÷àííÿ є áіëüø óíіâåðñàëüíèì і ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ïіä ÷àñ
âèâ÷åííÿ âñіõ øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ, çîêðåìà ìèñòåöòâà.

Ïðîáëåìíî-åâðèñòè÷íà òåõíîëîãіÿ ïîєäíóє ìåòîäè і ïðèéîìè îïèñà-
íèõ âèùå äâîõ òèïіâ íàâ÷àííÿ і âіäïîâіäàє ÿê ïðèðîäі ìèñòåöòâà –
öàðèíі çíà÷íîї íåâèçíà÷åíîñòі, éìîâіðíîñòі é ñóá’єêòèâíîñòі ñïðèé-
ìàííÿ õóäîæíіõ ÿâèù, òàê і ñôåðі äèäàêòè÷íîї ïðåäìåòíîñòі, äå äîìі-
íóþòü çàâäàííÿ äîñÿãíåííÿ ó íàâ÷àííі êîíêðåòíèõ, çàçäàëåãіäü âèçíà-
÷åíèõ ðåçóëüòàòіâ.

Сприймання творів мистецтва 

Äî êîëà îñíîâíèõ çàâäàíü óðîêіâ ìèñòåöòâà â ïî÷àòêîâіé øêîëі
íàëåæèòü ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâíèé ðîçâèòîê äèòèíè. Ñôîðìóâàòè âìіí-
íÿ óâàæíî ñëóõàòè ìóçèêó («÷óòëèâå âóõî»), ìèëóâàòèñÿ êðàñîþ ñâіòó 
і áà÷èòè її, ìîâ î÷èìà õóäîæíèêà («ïèëüíå îêî»), є íå ìåíø âàæëè-
âèì, íіæ ðîçâèâàòè «óìіëі ðóêè», «ñëóõíÿíі ïàëü÷èêè» ÷è «ãàðíèé
ãîëîñ». Ñïðèéìàííÿ õóäîæíіõ òâîðіâ íàëåæèòü äî ïðîâіäíèõ âèäіâ
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà óðîêàõ ìèñòåöòâà.

Çàìіñòü òðàäèöіéíîãî òåðìіíà «àíàëіç» õóäîæíüîãî òâîðó, ïëàíè
ÿêîãî íàâåäåíî â ðіçíîìàíіòíèõ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіÿõ,  ìè ââåëè 
òåðìіí «àíàëіç-іíòåðïðåòàöіÿ». Öå ïîíÿòòÿ óâіéøëî â íàóêîâî-ïåäàãî-
ãі÷íèé îáіã ÷åðåç ïîíÿòіéíèé àïàðàò äåðæàâíèõ ñòàíäàðòіâ ïåðøîãî
ïîêîëіííÿ і çìіñòó ïåðøîї â Óêðàїíі íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè іíòåãðîâàíî-
ãî êóðñó «Ìèñòåöòâî» äëÿ ïî÷àòêîâîї òà îñíîâíîї øêîëè, ðîçðîáëåíîї
çà íàøîþ àâòîðñüêîþ êîíöåïöієþ.

Òðèâàëèé ÷àñ øêіëüíèé àíàëіç òâîðіâ ïîâòîðþâàâ òèïîâі ìèñòå-
öòâîçíàâ÷і ñõåìè ó ñïðîùåíîìó âàðіàíòі: àâòîð –  íàçâà – ïåðіîä ñòâî-
ðåííÿ – çàñîáè âèðàçíîñòі + áіîãðàôіÿ ìèòöÿ. Âèêîðèñòàííÿ òàêîãî 
ðіçíîâèäіâ àíàëіçó íå êîðåêòíå ó øêіëüíіé ïðàêòèöі, àäæå âіäáóâàєòü-
ñÿ ñâîєðіäíå íàâ’ÿçóâàííÿ ó÷íÿì ïåâíîãî òëóìà÷åííÿ çìіñòó ìóçè÷íèõ
òà âіçóàëüíèõ òâîðіâ, õàðàêòåðíå äëÿ ðîçóìіííÿ äîðîñëèìè, ôàõіâöÿ-
ìè. Íàðàçі ìèñëåííÿ äèòèíè íå ïіäãîòîâëåíî äî ïîäіáíèõ òåîðåòè÷íèõ
óçàãàëüíåíü, âîíà çäàòíà îñìèñëèòè çìіñò òâîðó âèêëþ÷íî â ìåæàõ
âëàñíîãî íàáóòîãî æèòòєâîãî і õóäîæíüîãî äîñâіäó, її іíòåðïðåòàöіÿ, ÿê
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і âíóòðіøíіé äóõîâíèé ñâіò çàãàëîì, íåïîâòîðíà, âîíà íå âêëàäàєòüñÿ 
â òèïîâі ñõåìè.

Öå ñïîíóêàє äî ïåðåîðієíòàöії ñóòíîñòі ïåäàãîãі÷íîãî êåðіâíèöòâà
ñïðèéìàííÿì ìèñòåöòâà ó÷íÿìè, ïåðåòâîðåííÿ öієї äіÿëüíîñòі íà 
ñóá’єêòíó, òâîð÷ó. Àëå ùîá çìіíèòè õàðàêòåð öüîãî ïðîöåñó і çðîáèòè 
éîãî іíòåðïðåòàöіéíèì, ïî ñóòі, ïîòðіáíî íå ïðîñòî ïåðåñòàâèòè ÷è 
ðîçøèðèòè çâè÷íі ïóíêòè ïëàíó àíàëіçó ÷è ïî÷àòè âæèâàòè äî íüîãî 
òåðìіí «іíòåðïðåòàöіÿ». Òðåáà çìіíèòè ìåòîäîëîãі÷íèé ïіäõіä äî îðãà-
íіçàöії õóäîæíüî-ïåðöåïòèâíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ і ïîáóäóâàòè âіäïîâіä-
íó ïåäàãîãі÷íó ëîãіñòèêó, ùîá îïòèìàëüíî óïðàâëÿòè ïðîöåñîì ïîøó-
êó äèòèíîþ îñîáèñòіñíîãî ñìèñëó â ïðîöåñі ñïðèéìàííÿ.

Іíôîðìàöіÿ ïðî òâіð, ÿêó ïîâіäîìëÿє â÷èòåëü, íîñèòü äîïîìіæíèé 
õàðàêòåð, âîíà çäàòíà ïîãëèáèòè ðîçóìіííÿ òâîðó, àëå íå âèêëèêàє 
åìîöіé äèòèíè, íå ïðîáóäæóє ó íåї âëàñíі àñîöіàöії, ïåðåæèâàííÿ, óÿâ-
ëåííÿ. Âèìàãàòè çàïàì’ÿòàòè íàçâó òâîðó і áіîãðàôіþ àâòîðà íå åôåê-
òèâíî äëÿ ðîçâèòêó, àäæå äіàãíîñòèêà ïіäòâåðäæóє, ùî òàêі çíàííÿ 
øâèäêî çàáóâàþòüñÿ, ïëóòàþòüñÿ, äіòÿì âàæêî äіáðàòè ñëîâà, ùîá ñõà-
ðàêòåðèçóâàòè ñâîї âіä÷óòòÿ.

Îòæå, ïðіîðèòåòîì ïåäàãîãі÷íîãî ñóïðîâîäó ïðîöåñó ñïðèéìàííÿ 
ìèñòåöòâà ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè ìàє ñòàòè ôîðìóâàííÿ îñîáèñòіñíî-
ãî åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî òâîðіâ ó ïðîöåñі іíòåðïðåòóâàííÿ éîãî 
çìіñòó.

Îäíèì ç åôåêòèâíèõ ìåòîäіâ ñòèìóëþâàííÿ êðåàòèâíîñòі ó÷íіâ є 
åâðèñòè÷íà áåñіäà.

ßê ÷àñòêîâî-ïîøóêîâèé ìåòîä åâðèñòè÷íà áåñіäà äîöіëüíà ïіä ÷àñ 
іíòåðïðåòàöії çìіñòó òâîðіâ ìèñòåöòâà ñàìå â ñèëó їõ áàãàòîçíà÷íîñòі. 
Âàðіàòèâíіñòü  òëóìà÷åíü õóäîæíіõ îáðàçіâ є íå òіëüêè ìîæëèâîþ, à é 
âåëüìè áàæàíîþ.

Äî îïåðàöіéíèõ àñïåêòіâ òåõíîëîãії íàëåæàòü ïðîáëåìíі (íåçàâåð-
øåíі, âіäêðèòі) çàïèòàííÿ, ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé. Ïðîÿâ 
êðåàòèâíîãî ïîòåíöіàëó ó÷íіâ ñòèìóëþþòü ïðèéîìè «çàíóðåííÿ» â 
ïîäіþ, ìіæâèäîâі ìèñòåöüêі ïîðіâíÿííÿ, ìåòîä âèáîðó ñëіâ-õàðàê òå-
ðèñòèê іç çàïðîïîíîâàíèõ ó÷èòåëåì ÷è íàâåäåíèõ ó ïіäðó÷íèêó. Âîíè 
ñòèìóëþþòü ïðèðîäíó äîïèòëèâіñòü äèòèíè,  àêòèâіçóþòü óÿâó, àñîöі-
àòèâíіñòü ìèñëåííÿ, ôàíòàçіþ. 

Íàâîäèìî ïðèêëàäè ç ïіäðó÷íèêіâ (íàçâè é àâòîðè ïіä іëþñòðàöіÿ-
ìè â òåêñòі íå ïîäàþòüñÿ, äëÿ â÷èòåëÿ âîíè ðîçìіùåíі íà òåõíі÷íіé 
ñòîðіíöі íàïðèêіíöі êíèæêè, à äіòÿì íå ïîâіäîìëÿþòüñÿ, äîïîêè âîíè 
ñàìі íå ïîöіêàâëÿòüñÿ).

Евристична бесіда – це словесний діалогічний метод навчання, за якого а
вчитель організовує активну пізнавальну діяльність учнів шляхом конструю-
вання серії взаємопов’язаних запитань, на які вони мають дати відповіді.
У такий спосіб школярі самостійно опановують усі складові пошуку знання під
педагогічним керівництвом учителя. На відміну від традиційних бесід (наста-
новчих, відтворювальних, систематизувальних) метою евристичної бесіди є
розвиток творчого мислення учнів.
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Приклад 1. (М. Шумановіч «Рік у чарівній країні»).

Õóäîæíèêè «ðîçïîâіäàþòü» öіêàâі іñòîðії, ñòâîðþþ÷è äî êíèæîê
іëþñòðàöії. Âîíè äîïîìàãàþòü íàì óÿâèòè ïîäії òà ãåðîїâ.

Çàïèòàííÿ: Ùî âіäáóâàєòüñÿ íà іëþñòðàöії? Ùî íåçâè÷íîãî ïðè-
âåðíóëî òâîþ óâàãó? Óÿâè, ùî òè ïîòðàïëÿєø óñåðåäèíó öієї êàðòè-
íè. Ðîççèðíèñü äîâêîëà.  ßêі ïåðñîíàæі òåáå îòî÷óþòü? ßêі çâóêè
ëóíàþòü?

Приклад 2. Тема 3-го класу «Картинки з виставки». 
Òåìà ðîçêðèâàєòüñÿ íà äâîõ ñïàðåíèõ óðîêàõ (ïî òðè ìóçè÷íèõ òâî-

ðè íà êîæíîìó óðîöі ç ìóçèêè), àäæå öåíòðàëüíèé òâіð äëÿ ñïðèéìàí-
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íÿ – öèêëі÷íèé і íàâіòü ó ôðàãìåíòàðíîìó ïðîñëóõîâóâàííі ïîòðåáóє 
áіëüøå ÷àñó, íіæ çâè÷àéíà ï’єñà. Òàêèé ïіäõіä âèêîðèñòîâóâàëè â 
ïîïåðåäíіõ êëàñàõ, âèâ÷àþ÷è «Êàðíàâàë òâàðèí» Ê. Ñåí-Ñàíñà, ñèìôî-
íі÷íó êàçêó Ñ. Ïðîêîô’єâà «Ïåòðèê і Âîâê».

Áåñіäà і ñïðèéìàííÿ ìóçèêè, ÿê áà÷èìî, äîïîâíþєòüñÿ êàðòèíîþ і 
ìіëüòôіëüìîì çà òåìàòèêîþ îäíîãî ç òâîðіâ öèêëó («Ãíîì»). Ñàìå âіí 
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ÿñêðàâî ðîçêðèâàє ïîíÿòòÿ «ôàíòàñòè÷íå» â ìèñòåöòâі, ùî є ïðîâіä-
íèì ïðîòÿãîì òðåòüîї ÷âåðòі íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

Òàêîæ äіòè ñïіâàþòü ïіñíþ À. Æèòêåâè÷à «Ñåìåðî ãíîìіâ», âèêî-
íóþòü òâîð÷å çàâäàííÿ: «Ïðîñïіâàé іìåíà ãíîìіâ ç ðіçíîþ іíòîíàöієþ 
çãіäíî ç їõíіìè õàðàêòåðàìè: Ðîçóìíèê, Áóðêîòóí, Àï÷èõ, Ñîíüêî,
Ïðîñòàê, Âåñåëóí, Òèõîíÿ».

Äîöіëüíî ïîñëóõàòè é åëåêòðîííó âåðñіþ öієї ï’єñè.

Çâåðíіòü óâàãó: íà äðóãîìó óðîöі ï’єñè іç ñþїòè çâó÷àòü íå ó ôîðòå-
ïіàííîìó âèêîíàííі, à â ñèìôîíі÷íîìó çâó÷àííі.
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Íà óðîêàõ ç îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà íàãîëîñ çðîáëåíî íà ïîíÿòòі 
«âèñòàâêà». Ó÷íі îïàíîâóþòü çìіñò òàêèõ âіäîìèõ ñëіâ, ÿê ìóçåé, åêñ-
êóðñіÿ, åêñêóðñîâîä. Âîíè çäіéñíþþòü âіðòóàëüíó åêñêóðñіþ äî Ëóâðó 
(ôðàãìåíò âіäåî), ñïðèéìàþòü çàëè öüîãî ìóçåþ íà ñâіòëèíàõ. Ãðàþòü 
ðîëü åêñêóðñîâîäà, іìïðîâіçóþòü, ùîá «îæèâèòè» êàðòèíó ðіçíèìè 
ìèñòåöüêèìè çàñîáàìè (âèðàçíîþ іíòîíàöієþ, àêòîðñüêîþ ãðîþ). Íà 
ïåðøîìó óðîöі âîíè ëіïëÿòü ôàíòàñòè÷íîãî ïåðñîíàæà, ÿêèé íàéáіëü-
øå ñïîäîáàâñÿ, à íà äðóãîìó – ìàëþþòü ôàíòàñòè÷íèé íàòþðìîðò.

Îòæå, îñòàííіé ïðèêëàä ïîêàçóє, ÿê äîðå÷íî îðãàíі÷íî ïîєäíóâàòè 
òðàäèöіéíó іíôîðìàöіþ ïðî іñòîðіþ âèíèêíåííÿ òâîðó ç íèçêîþ âіä-
êðèòèõ çàïèòàíü, ÿêі íàøòîâõóþòü ó÷íіâ íà ñàìîñòіéíèé ïîøóê õàðàê-
òåðèñòèê ìóçèêè é âîäíî÷àñ ñïîíóêàþòü äî âëàñíèõ óÿâëåíü і ôàíòà-
çіé. Ùîá óíèêíóòè îäíîìàíіòíîñòі ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ òà îðãàíіçóâàòè
ñàìîñòіéíó õóäîæíüî-ïіçíàâàëüíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, äîöіëüíî çàñòîñî-
âóâàòè íà óðîêàõ ìèñòåöòâà àëüòåðíàòèâíі çàâäàííÿ (âіä àëüòåðíà-
òèâà – ç ôð., ëàò. – «÷åðãóþ», «çìіíþþ»). Ó÷èòåëü ïðîïîíóє íå îäíå 
äëÿ âñіõ, à êіëüêà çàâäàíü, ðіçíîìàíіòíèõ çà çìіñòîì і ðіâíåì ñêëàäíîñ-
òі, ç-ïîìіæ ÿêèõ äèòèíà îáèðàє òîé âàðіàíò, ÿêèé õî÷å і ìîæå âèêîíà-
òè, òîáòî öіêàâèé і ïîñèëüíèé äëÿ íåї íà ïåâíîìó åòàïі ðîçâèòêó.

Приклади творчих завдань з музики

Òåìà «Ñõіäíі ìîòèâè»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Òåìà «Êîçàöüêîìó ðîäó íåìà ïåðåâîäó»

Òåìà «Ìàíäðіâêà ó ñâіò ôàíòàñòèêè»

Òåìà «Ãóìîð ó ìèñòåöòâі»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Приклади творчих завдань  з образотворчого мистецтва

Òåìà  «Ãåðîїçì ó ìèñòåöòâі»

Òåìà «Äðóæáà òà áðàòñòâî – íàéáіëüøå áàãàòñòâî»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Òåìà «Íîâîðі÷íèé êàëåéäîñêîï»

Òåìà «Ôàíòàñòè÷íі ïðèãîäè ó Êðàїíі Äèâ»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ñòèìóëþє òâîð÷å ìèñëåííÿ ó÷íіâ і «ìåòîä ðóéíóâàííÿ», ïðèéîì 
«íàâïàêè», ùî ïåðåäáà÷àє çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíі íà âèÿâëåííÿ ïðèõî-
âàíèõ ïîìèëîê, ÿêèõ íàâìèñíî ïðèïóñòèëèñÿ â÷èòåëü àáî â÷èòåëüêà. 
Âàðіàíòè: «Ùî çàéâå?», «Ùî âіäñóòíє», «Çíàéäè ïîìèëêó», «Çíàéäè
âіäìіííîñòі».

Òàêîæ ïðîïîíóєìî íåòèïîâі çàâäàííÿ çі ñïðèéìàííÿ òà àíàëіçó òâî-
ðіâ ìèñòåöòâà ç ïіäðó÷íèêіâ äëÿ 3 êëàñó Î. Êàëіíі÷åíêî і Ë. Àðèñòîâîї 
òà Í. Ëєìåøåâîї.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Педагогічний малюнок

Äëÿ íàáóòòÿ ó÷íÿìè âìіíü і íàâè÷îê ç îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà 
ìåòîäèñòè ðåêîìåíäóþòü âèêîðèñòîâóâàòè ïåäàãîãі÷íèé ìàëþíîê. Âіí 
âèêîíóєòüñÿ ç êîíêðåòíîþ ìåòîþ – ïðîäåìîíñòðóâàòè åòàïíіñòü âèêî-
íàííÿ ïåâíèõ õóäîæíüî-ïðàêòè÷íèõ äіé, ïðîöåñóàëüíіñòü óòіëåííÿ
õóäîæíüîãî çàäóìó íà ïëîùèíі, â îá’єìі, òèïè êîìïîçèöіéíèõ ðіøåíü 
â îáðàíîìó ôîðìàòі (ñèìåòðіÿ ÷è àñèìåòðіÿ, ñòàòèêà àáî äèíàìіêà). 
Ñåðåä ïåäàãîãіâ-õóäîæíèêіâ íå іñíóє єäèíîї äóìêè ùîäî äèäàêòè÷íîї
äîöіëüíîñòі é âàðòîñòі òàêèõ çðàçêіâ. Îäíàê áіëüøіñòü ó÷èòåëіâ, ÿê 
ïîêàçóє øêіëüíà ïðàêòèêà, âіä÷óâàþòü ïîòðåáó â íèõ. Íàòîìіñòü äåÿêі
ïåäàãîãè ïåðåêîíàíі, ùî öåé òðàäèöіéíèé ìåòîä є àðõàї÷íèì, à ñõåìà-
òèçàöіÿ і íàâ’ÿçóâàííÿ áóäü-ÿêîãî çðàçêà ó÷íÿì ïåðåøêîäæàє âèÿâó 
âіëüíîї ôàíòàçії, îòæå, ñòàє áàð’єðîì íà øëÿõó âñåáі÷íîãî ðîçêðèòòÿ
õóäîæíіõ çäіáíîñòåé і òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó äèòèíè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ïîäіáíі äèñêóñії ùîäî ñïіââіäíîøåííÿ «òâîð÷іñòü – êîïіþâàííÿ 
çðàçêà» ÷àñ âіä ÷àñó ñïàëàõóþòü і â ñåðåäîâèùі ìóçèêàíòіâ-ïåäàãîãіâ, 
ÿêі çâåðòàþòü óâàãó íà ñóïåðå÷íіñòü ìіæ çàãàëüíîþ ðåïðîäóêòèâíîþ
ñïðÿìîâàíіñòþ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ìóçèêè і çàäåêëàðîâàíèì îñîáèñ-
òіñíî çîðієíòîâàíèì ïіäõîäîì äî íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ ó÷íіâ.

Ïðîïîíóєìî ïðèêëàäè ïåäàãîãі÷íèõ ìàëþíêіâ ç ïіäðó÷íèêіâ äëÿ 
3 êëàñó, â ÿêèõ ïîêàçàíî ïîåòàïíі êðîêè àáî âàðіàíòè âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ (íàòþðìîðò, ñþæåòíà êàðòèíà, ðåëüєôíà êîìïîçèöіÿ, 
çîêðåìà äåêîðàòèâíà).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Çàñëóãîâóþòü íà ïîøèðåííÿ іäåї ïåäàãîãі÷íèõ ìàëþíêіâ ç ïіäðó÷-
íèêà äëÿ 3 êëàñó àâòîðіâ Î. Êàëіíі÷åíêî, Ë. Àðèñòîâîї, ó ÿêîìó òàêîæ 
ïîñëіäîâíî âèòðèìàíî ïðèíöèï âàðіàòèâíîñòі õóäîæíüî-ïðàêòè÷íèõ
çàâäàíü (ëіïëåííÿ, àïëіêàöіÿ, îðíàìåíò).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Приклади завдань і педагогічного малюнка з підручника Н. Лємешової 
(анімалістика, формоутворення).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Çàïðîïîíîâàíèé àðñåíàë òâîð÷èõ çàâäàíü äëÿ ó÷íіâ ìîëîäøîãî
øêіëüíîãî âіêó, çîêðåìà 3–4-õ êëàñіâ, ó ìåæàõ ïðîáëåìíî-åâðèñòè÷-
íèõ òåõíîëîãіé â÷èòåëåâі âàðòî íå òіëüêè âèêîðèñòîâóâàòè, àëå é çáà-
ãà÷óâàòè âëàñíèìè çíàõіäêàìè, ïàì’ÿòàþ÷è, ùî òàêà êëþ÷îâà êîìïå-
òåíòíіñòü, ÿê іíіöіàòèâíіñòü, óñïіøíî ðîçâèâàєòüñÿ íà óðîêàõ ìèñòå-
öòâà, à ïîòіì åêñòðàïîëþєòüñÿ íà іíøі âèäè äіÿëüíîñòі, àäæå ñòàє 
çàãàëüíèì íàäáàííÿì òâîð÷îї îñîáèñòîñòі.

  4.4. Інтерактивні художньо-
педагогічні технології

Çàâäàííÿ ïåäàãîãà ïіä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ іãîð ó 
íàâ÷àííі ïîëÿãàє â ïіäïîðÿäêóâàííі ãðè êîíêðåòíіé 
äèäàêòè÷íіé ìåòі.

Øàëâà Àìîíàøâіëі, ãðóçèíñüêèé ïåäàãîã

Îá’єäíóâàòèñÿ – ïî÷àòîê, òðèìàòèñÿ ðàçîì – ïðî-
ãðåñ, ïðàöþâàòè ðàçîì – óñïіõ. 

Ãåíðі Ôîðä, àìåðèêàíñüêèé ïіäïðèєìåöü, 
êîíñòðóêòîð

Іíòåðàêòèâíèé (âіä àíãë. inter – «âçàєìíèé», act – «äіÿòè») – 
çäàòíèé äî âçàєìîäії, ñïіâðîáіòíèöòâà, äіàëîãó.

Іíòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ – íàâ÷àííÿ â ïîñòіéíîìó äіàëîçі, ïîáóäî-
âàíå íà àêòèâíіé âçàєìîäії âñіõ ó÷àñíèêіâ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðî-
öåñó.

Ìåòîþ іíòåðàêòèâíèõ òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ є íàáóòòÿ ó÷íÿìè êîìó-
íіêàöіéíîї êîìïåòåíòíîñòі – çäàòíîñòі äî ñïіëêóâàííÿ і ñïіâðîáіòíè-
öòâà. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî îâîëîäіòè êîìïëåêñîì óìіíü ðîáîòè â êîìàí-
äі, ñïіëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì íà îñíîâі àíàëіçó îáñòàâèí òà âіäïî-
âіäíîї ñèòóàöії.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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1) Êîëåêòèâíî-ãðóïîâå íàâ÷àííÿ
×àñòèíà іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäіâ ôðîíòàëüíîãî õàðàêòåðó â÷èòåëÿì

ìèñòåöòâà âіäîìà. Íàïðèêëàä, ïîøèðåíèé «ìîçêîâèé øòóðì» (àáî
«çëèâà іäåé», àíãë. brainstorming) – âèñóâàííÿ і ґåíåðóâàííÿ іäåé ç 
ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ. Íà ïåðøîìó åòàïі ìîáіëіçó-
þòü ó÷àñíèêіâ âèñëîâëþâàòè ìàêñèìàëüíó êіëüêіñòü іäåé (çàïèñóþòüñÿ
íà ïàïåðі àáî ïðèêðіïëþþòüñÿ íà äîøöі). Ïîòіì їõ àíàëіçóє ãðóïà åêñ-
ïåðòіâ (4–12 ôàõіâöіâ ç ïèòàííÿ, ùî ðîçãëÿäàєòüñÿ, ó øêîëі – íàéïіä-
ãîòîâëåíіøі ó÷íі). Çàîõî÷óþòüñÿ âñі äóìêè, íàâіòü áåçãëóçäі; êðèòèêó-
âàòè їõ çàáîðîíåíî, áî ïåðåä÷àñíå îöіíþâàííÿ ìîæå çáèòè òâîð÷èé
åíòóçіàçì. Íà íàñòóïíîìó åòàïі åêñïåðòè çіáðàíі іäåї óòî÷íþþòü, êîì-
áіíóþòü, íåïîòðіáíі – âіäêèäàþòü.

 вміння слухати партнерів і виявляти до них прихильність, добро-
зичливість, толерантність;

 вміння переконувати, аргументувати власну думку, керувати 
емоційним станом; 

 вміння дискутувати, підтримувати зворотний зв’язок, ініціювати 
спілкування, доходити компромісу;

 вміння взаємодіяти, співпрацювати, встановлювати ділові кон-
такти, працювати в парі, малих групах, колективно. ІÍ
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ìåòîä äîöіëüíî âêëþ÷àòè â ñòðóêòóðó óðîêó. Ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії 
ñïðèéìàííÿ òà іíòåðïðåòàöії òâîðіâ ìèñòåöòâà òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ
òàêèõ ïðàâèë:

Âàæëèâà äóìêà êîæíîãî. Ãîâîðè ñàì і ñëóõàé іíøèõ.

Áóäü îðèãіíàëüíèì, íå áіéñÿ ïîìèëèòèñÿ.

Âèñëîâëþéñÿ ëàêîíі÷íî, ÷іòêî, çðîçóìіëî.

Àðãóìåíòóé ñâîї ñóäæåííÿ.               Áóäü òîëåðàíòíèì.

Ìіêðîôîí

Çà òåõíîëîãієþ êîëåêòèâíî-ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ ó÷íі øâèäêî ïî 
÷åðçі âèñëîâëþþòü ñâîї ñóäæåííÿ ç ïðèâîäó ïåâíîї ïðîáëåìè, ïåðåäà-
þ÷è îäíå îäíîìó óÿâíèé «ìіêðîôîí». Âіäïîâіäі íå êîìåíòóþòü, íå 
êðèòèêóþòü, íå îöіíþþòü. Ìåòà – íàçáèðàòè ÿêîìîãà áіëüøå íåòðèâі-
àëüíèõ іäåé.

Àæóðíà ïèëêà

Ó÷íі ïðàöþþòü ó ãðóïàõ (ïî 4–5 îñіá), äîïîìàãàþ÷è îäíå îäíîìó 
îïàíóâàòè ïåâíå ïèòàííÿ. Ñïî÷àòêó ó÷åíü ïðàöþє â «äîìàøíіé» ãðóïі, 
à ïîòіâ âèñòóïàє âæå â ðîëі «åêñïåðòà» ç öієї ïðîáëåìè â іíøіé ãðóïі. 
Ïіñëÿ ó÷àñòі â ðîáîòі âñіõ ãðóï âіí çíîâó ïîâåðòàєòüñÿ äî ñâîєї «äîìàø-
íüîї» ãðóïè, ãîòîâèé ïîäіëèòèñÿ íàáóòîþ íîâîþ іíôîðìàöієþ, ÿêó 
éîìó íàäàëè âñі іíøі ó÷àñíèêè. Òàêèé іíòåðàêòèâíèé ôîðìàò âçàєìíî-
ãî íàâ÷àííÿ äàє çìîãó ó÷íÿì çàñâîїòè âåëèêèé îáñÿã іíôîðìàöії çà
äîñèòü êîðîòêèé òåðìіí.

2) Êîîïåðàòèâíå íàâ÷àííÿ
Ðîáîòà â ïàðàõ
Öå óñíå, ïèñüìîâå àáî ïðàêòè÷íå âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü 

äâîìà ó÷íÿìè â óìîâàõ ñèíõðîííîї ðîáîòè âñіõ ïàð. Äóæå ïîøèðåíà і 
çðó÷íà ôîðìà ñïіâïðàöі â ïî÷àòêîâіé øêîëі, âîíà ñïðèÿє ðîçâèòêó 
êîìóíіêàöіéíîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ і ãîòóє їõ äî îðãàíіçàöії äіÿëüíîñ-
òі â ãðóïàõ.

Ïî÷èíàòè îáãîâîðåííÿ ìîæíà çà áàæàííÿì àáî ïî ÷åðçі. Äëÿ ìîëîä-
øèõ øêîëÿðіâ, ÷èé äîñâіä êîìóíіêàöії ç îäíîëіòêàìè ùå íå äîñèòü 
âåëèêèé, âàæëèâî íàâ÷èòèñÿ óâàæíî ñëóõàòè ïàðòíåðà, íå ïåðåáèâà-
òè, íå êðèòèêóâàòè, óòðèìóâàòèñü âіä îáðàç і íàìàãàòèñÿ äіéòè çãîäè, 
ñïіëüíîї äóìêè. Ôîðìè ðîáîòè â ïàðàõ ìîæóòü áóòè ðіçíîìàíіòíèìè, 
çîêðåìà іãðîâèìè: «Іíòåðâ’þ ç “ìèòöåì”», «Âçàєìîïåðåâіðêà (çàïèòàí-
íÿ-âіäïîâіäі)», «Ìàëüâіíà і Áóðàòіíî» àáî «Çíàéêî і Íåçíàéêî» (Äіà-
ëîã: ó÷åíü – ó÷èòåëü).

Ìåòîä äîðå÷íèé íà áóäü-ÿêîìó ìîìåíòі óðîêó ìèñòåöòâà: ÿê íà åòà-
ïі çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü і âìіíü, òàê і ïіä ÷àñ çàêðіïëåííÿ òà ïåðåâіð-
êè ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Äâà, ÷îòèðè – óñі ðàçîì

Öåé åôåêòèâíèé âàðіàíò êîîïåðàòèâíîãî íàâ÷àííÿ є ïîõіäíèì âіä 
ïàðíîї ðîáîòè.

Âіí äàє çìîãó ó÷íÿì íàáóòè âìіíü âåñòè äèñêóñіþ, íàâè÷îê ñïіâðî-
áіòíèöòâà. Îðãàíіçàöіÿ ðîáîòè â ãðóïàõ çäіéñíþєòüñÿ â òàêèé ñïîñіá:

Ó÷íÿì ïðîïîíóєòüñÿ çàâäàííÿ ÷è îïèñ óÿâíîї ñèòóàöії і ñòàâèòüñÿ
çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ é ïîøóêó ðіøåííÿ.

Ñïî÷àòêó äіòè âèñëîâëþþòü ñâîї ñóäæåííÿ òà îáãîâîðþþòü їõ ó 
ïàðàõ, ïðàãíó÷è çíàéòè ñïіëüíå ðіøåííÿ, ïðàâèëüíó âіäïîâіäü.

Íàñòóïíèé êðîê – îá’єäíàííÿ ïàðè â ÷åòâіðêè é îáãîâîðåííÿ âæå 
ïîïåðåäíüîãî ðіøåííÿ. Çíîâó, ÿê і â ïàðàõ, ïðèéíÿòòÿ ñïіëüíîãî 
ðіøåííÿ îáîâ’ÿçêîâå.

ßêùî ñóïåðå÷íîñòі íå âäàëîñÿ ïîäîëàòè і єäèíó ïðàâèëüíó âіäïî-
âіäü íå çíàéäåíî, îáãîâîðåííÿ ïåðåõîäèòü ó ôîðìàò êîëåêòèâíîї äèñ-
êóñії/âçàєìîäії.

Ìåòîä ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії õóäîæíüî-ïðàêòè÷-
íîї ðîáîòè, ÷àñòèíè ÿêîї äîöіëüíî ðîçïîäіëÿòè ìіæ ó÷íÿìè. Íàïðè-
êëàä, ïðè ñòâîðåííі ñêëàäíèõ ãðóïîâèõ êîìïîçèöіé, âèêîíàííÿ ÿêèõ
ìàє ïîòåíöіéíî êіëüêà âàðіàíòіâ.

Ïðèêëàäè êîëåêòèâíîї, ãðóïîâîї і ïàðíîї ðîáîòè, çàïðîïîíîâàíі â
ïіäðó÷íèêó äëÿ 3 êëàñó

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



145

Художньо-педагогічні технології на уроках інтегрованого курсу  «Мистецтво»...

Ìåòîä ïðîєêòіâ

Ç ìåòîþ îðãàíіçàöії êîîïåðàòèâíîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ 
ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó âàðòî çàñòîñîâóâàòè ìåòîä ïðîєêòіâ. Öåé 
ìåòîä ñòèìóëþє ðîçâèòîê ó÷íіâ âіäïîâіäíî äî їõíіõ çäіáíîñòåé і ìîæ-
ëèâîñòåé, äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ, àêòèâіçóє êîëåãіàëüíó ñïіâòâîð÷іñòü ó 
öàðèíі ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöüêîї äіÿëüíîñòі.

Ìåòîä ïðîєêòіâ çàñòîñîâóєòüñÿ íà åòàïàõ óâåäåííÿ â òåìó (ïåðåâàæ-
íî іíôîðìàöіéíèé òèï), ðîçêðèòòÿ îñíîâíîãî çìіñòó òåìè (äîñëіäíèöü-
êèé òà іíôîðìàöіéíèé òèïè), ïіä ÷àñ óçàãàëüíåííÿ òåìè (іãðîâèé àáî 
õóäîæíüî-òâîð÷èé òèïè).

Íàâåäåìî ïðèêëàäè ìîæëèâèõ êîëåêòèâíèõ ïðîєêòіâ äëÿ ó÷íіâ 
äðóãîãî öèêëó íàâ÷àííÿ. Ðåêîìåíäîâàíî, çîêðåìà, âèêîðèñòîâóâàòè
íîâі ôîðìàòè ðåïðåçåíòàöії, õàðàêòåðíі äëÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè 
(ëåïáóê, ñëàéä-øîó, ãіô-àíіìàöіÿ).

3 êëàñ

● «Êîçàöüêîìó ðîäó íåìà ïåðåâîäó»
●  «Íà êðèëàõ ôàíòàçії»
● «Äðóçі Ìåä-Àðòà» (ìèñòåöòâî і ðîáîòîòåõíіêà)
● «Ãóìîð ó ìèñòåöòâі»

4 êëàñ

● «Ç Óêðàїíîþ â ñåðöі»
● «Ìèñòåöòâî íàðîäіâ, ùî ïðîæèâàþòü â Óêðàїíі»
● «Ìèñòåöüêі ïîäîðîæі Єâðîïîþ»
● «Ìèñòåöòâî êðіçü âіêè: âіä ìèíóëîãî äî ìàéáóòíüîãî»

за домінуючим видом діяльності
 інформаційний
 дослідницький 
 практично-творчий
 ігровий (або рольовий) 

ÒÈ
Ï

È
Ï

Ð
Î
Є

Ê
ÒІ

Â

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïіä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ìàëèõ і âåëèêèõ ãðóï âèêîíàííÿ äîöіëüíî âðà-
õîâóâàòè ñïåöіàëüíі çäіáíîñòі òà åñòåòè÷íі іíòåðåñè ó÷íіâ, їõíіé ïîïå-
ðåäíіé õóäîæíіé äîñâіä òà çíàííÿ ç ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâ (àðõіòåêòó-
ðà, ñêóëüïòóðà, æèâîïèñ, ãðàôіêà, äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî,
ìóçèêà, õîðåîãðàôіÿ, òåàòð, êіíî, öèðê).

3) Ñèòóàòèâíå ìîäåëþâàííÿ

Ñèìóëÿöії, іìіòàöії

Òåõíîëîãіÿ ñèòóàòèâíîãî ìîäåëþâàííÿ ïåðåäáà÷àє âèêîíàííÿ
ó÷íÿìè ïåâíèõ äіé, ÿêі âіäòâîðþþòü, іìіòóþòü ÿâèùà íàâêîëèøíüîї
äіéñíîñòі. Îá’єêò ìîäåëþâàííÿ – ñèòóàöіÿ (åòþä) àáî êàñêàä åòþäіâ
(ñèòóàöіÿ, ÿêà ðîçâèâàєòüñÿ).

Ñèìóëÿöіÿ – öå ñòâîðåííÿ â÷èòåëåì ñèòóàöії, ïіä ÷àñ ÿêîї ó÷íі êîïі-
þþòü ïðîöåäóðè, ïîâ’ÿçàíі ç äіÿëüíіñòþ â öàðèíі õóäîæíüîї òâîð÷îñòі 
(ó ñïðîùåíîìó âèãëÿäі).

Ó÷àñíèêè òàêîї іìіòàöії ðåàãóþòü íà êîíêðåòíó ñèòóàöіþ, ó ìåæàõ ї
çàâäàííÿ, ÷іòêî âèêîíóþòü іíñòðóêöіþ, íàïðèêëàä äîñëіäæóþ÷è òå ÷è 
òå õóäîæíє ÿâèùå. Іìіòàöіéíі іãðè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä òåàòðàëüíèõ òèì,
ùî âîíè íå ïåðåäáà÷àþòü àêòîðñüêîї ãðè, ñöåíі÷íîãî ïåðåâòіëåííÿ,
âèñòóïó ïåðåä ïóáëіêîþ (êîñòþìè, ìàñêè, áóòàôîðіÿ). Ó÷åíü іìіòóє òó
÷è òó ïðîôåñіéíó ñèòóàöіþ òà êîíêðåòíі äії ëþäèíè â íіé.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî â çàõіäíіé äèäàêòèöі ïîñòóïîâî âіäìîâëÿþòü-
ñÿ âіä òåðìіíà «ãðà», ùî àñîöіþєòüñÿ ç ðîçâàãàìè, à âæèâàþòü òåðìіíè
«ñèìóëÿöіÿ», «іìіòàöіÿ» òîùî.

Íàâåäåìî ïðèêëàäè ç ïіäðó÷íèêіâ.
3 êëàñ. Òåìà «Áîãàòèðі â ìóëüòèïëіêàöії». Çà áàæàííÿì ó÷íі ðîçïî-

äіëÿþòü, ÿêèé åïіçîä ç ìóëüòôіëüìó ïðî Êîòèãîðîøêà êîæíèé іç íèõ
áóäå ñòâîðþâàòè.

Àíàëîãі÷íі çàâäàííÿ:
«Óÿâè, ùî òè – êîìïîçèòîð / êîìïîçèòîðêà. Ñòâîðè ìåëîäіþ íà

ñëîâà óëþáëåíîãî âіðøà (àáî âіðøіâ ç ïіäðó÷íèêà). Ïðîñïіâàéòå ç äðó-
çÿìè, åêñïåðèìåíòóéòå çìіíè òåìïó, äèíàìіêè».

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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«Çіìіòóé ðîëü õîðåîãðàôà. Ïðèäóìàé ôàíòàñòè÷íèé ñþæåò äëÿ 
áàëåòó, ïåðñîíàæàìè ÿêîãî ñòàíóòü іíòåðàêòèâíі іãðàøêè õåò÷è-
ìàëñè. Îõàðàêòåðèçóéòå ç îäíîêëàñíèêàìè/îäíîêëàñíèöÿìè, ÿêі 
õîðåîãðàôі÷íі íîìåðè âîíè áóäóòü âèêîíóâàòè. Ïðîäåìîíñòðóéòå ïî 
÷åðçі ðóõè é ïîçè õåò÷èìàëñіâ âіäïîâіäíî äî ðîçâèòêó ñþæåòó».

Іíòåðàêòèâíі çàâäàííÿ ç ïіäðó÷íèêà Î. Êàëіíі÷åíêî, Ë. Àðèñòîâîї
äëÿ 3 êëàñó. Òåìà «Çóñòðі÷àєìî ëіòî».

Ôðàãìåíò óðîêó ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà:

Ôðàãìåíò óðîêó îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà:

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Çìîäåëüîâàíі â÷èòåëåì іìіòàöіéíі іãðè é ìåòîäè ñèìóëÿöії ðîçâè-
âàþòü óÿâó, êðèòè÷íå ìèñëåííÿ. Ó êîíòåêñòі âèìîã ÍÓØ ùîäî ðîçâèò-
êó êîìïåòåíòíîñòі ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü äîðå÷íî
ïіä ÷àñ âçàєìîäії ñòèìóëþâàòè іãðîâå ñóïåðíèöòâî êîìàíä, çäîðîâó
êîíêóðåíöіþ іäåé.

Запитання для обговорення результатів, рефлексії:
 Як ти почувався/ почувалася в цій ролі? 
 Що тобі сподобалося, а що – ні під час імітаційної гри? 
 Чи бажаєш ти потрапити в подібну ситуацію насправді? 
 Як цей досвід може вплинути на твоє подальше життя? 

4) Äèñêóñіéíå íàâ÷àííÿ

Â îïèñàíèõ âèùå іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäàõ åëåìåíò êîëåêòèâíîãî 
îáãîâîðåííÿ áіëüøîþ ÷è ìåíøîþ ìіðîþ òàêîæ áóâ ïðèñóòíіé. Óòіì äî
ñóòî äèñêóñіéíèõ íàëåæàòü ìåòîäè «Àêâàðіóì», ìåòîä-ÏÐÅÑ, Òîê-øîó,
ôàñèëіòîâàíà äèñêóñіÿ. 

Àêâàðіóì

Öå – åôåêòèâíèé ìåòîä êîëåêòèâíîãî îáãîâîðåííÿ, ÿêèé ñïîíóêàє
ó÷àñíèêіâ âіëüíî âèðàæàòè äóìêè, ïðîÿâëÿòè òâîð÷іñòü.

Ó÷íі îá’єäíóþòüñÿ â ìàëі ãðóïè é îòðèìóþòü çàâäàííÿ òà ïîòðіáíó 
äëÿ âèêîíàííÿ іíôîðìàöіþ. Îäíà ç ãðóï ðîçìіùóєòüñÿ â öåíòðі êëàñó 
(àáî íà ïî÷àòêó ñåðåäíüîãî ðÿäó), óòâîðþþ÷è ìàëåíüêå êîëî («àêâàðі-
óì»), і ïî÷èíàє îáãîâîðåííÿ ó ôîðìàòі êîðîòêîї äèñêóñії. Іíøі ó÷íі 
ñëóõàþòü і ìîâ÷êè ñïîñòåðіãàþòü. Ïіñëÿ óçãîäæåííÿ äóìîê ó ãðóïі 
â÷èòåëü çâåðòàєòüñÿ äî êëàñó: «×è ïîãîäæóєòåñü âè ç äóìêîþ ãðóïè?», 
«×è áóëà öÿ äóìêà äîñòàòíüî àðãóìåíòîâàíà, äîâåäåíà?», «ßêèé ç 
àðãóìåíòіâ ââàæàєòå íàéáіëüø ïåðåêîíëèâèì?».

Ïіñëÿ öüîãî ìіñöå â «àêâàðіóìі» çàéìàє іíøà ãðóïà. Âîíà îáãîâîðþє 
íàñòóïíó ñèòóàöіþ.

Óñі ãðóïè ïî ÷åðçі ìàþòü ïîáóâàòè â «àêâàðіóìі», і äіÿëüíіñòü êîæ-
íîї ç íèõ ìàє áóòè îáãîâîðåíà êëàñîì.
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Ìåòîä-ÏÐÅÑ

Öåé іíòåðàêòèâíèé ìåòîä âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó âèïàäêàõ, êîëè âèíè-
êàþòü ñóïåðå÷ëèâі ïèòàííÿ і ïîòðіáíî îáðàòè é àðãóìåíòóâàòè âèçíà-
÷åíó ïîçèöіþ ç ïðîáëåìè, ùî îáãîâîðþєòüñÿ, ïåðåêîíàòè ñïіâðîçìîâ-
íèêіâ. Ìåòîä äàє ìîæëèâіñòü ìîëîäøèì øêîëÿðàì íàâ÷èòèñÿ ôîðìó-
ëþâàòè òà âèñëîâëþâàòè ñâîþ äóìêó ç äèñêóñіéíîãî ïèòàííÿ ÷іòêî é 
àðãóìåíòîâàíî.

Структура, етапи, тип висловлювання
1. Позиція: почніть зі слів «Я вважаю, що...»
2. Обґрунтування: починайте словами «тому, що…» поясніть, на чому ґрунту-

ються докази на підтримку позиції.
3. Приклад: продовжуйте висловлювання зі слова «... наприклад...» та наведіть 

факти, дані, що підтверджують вашу позицію.
4. Висновки: закінчте висловлюванням «Отже (тому), я вважаю...» і узагаль-

ніть свою думку.

Ìåòîä äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè â ñèòóàöії, êîëè âèíèêàє ñóïå-
ðå÷êà, äèñêóñіÿ, íàïðèêëàä ñïðè÷èíåíà áàãàòîçíà÷íіñòþ çìіñòó òâîðó 
ìèñòåöòâà, ÿêèé âèêëèêàє ðіçíі, іíêîëè íåñóìіñíі òðàêòóâàííÿ.

Çàéìè ïîçèöіþ, çìіíè ïîçèöіþ
Âàæëèâî, ùîá ó÷íі ïî÷àòêîâîї øêîëè, îñîáëèâî äðóãîãî öèêëó 

íàâ÷àííÿ, óñâіäîìèëè, ùî ó ïðîöåñі ðîçãëÿäó ñïіðíîãî ïèòàííÿ ìîæóòü 
іñíóâàòè ðіçíі ïîãëÿäè. Òîìó òðåáà íà óðîêàõ ñòîâîðþâàòè ñèòóàöії, ó 
ÿêèõ âèíèêàє ìîæëèâіñòü ïðîäåìîíñòðóâàòè ðіçíі äóìêè ç òåìè, 
îáґðóíòóâàòè ðіçíі ïîçèöії é øóêàòè ïåðåêîíëèâі àðãóìåíòè, ïîðіâíþ-
þ÷è їõ ç àðãóìåíòàìè іíøèõ äіòåé. ßêùî îäíîêëàñíèêè ïåðåêîíàëè 
ó÷íÿ/ó÷åíèöþ ó âëàñíіé ïðàâîòі, òî âіí/âîíà íå ìàє ñïðèéìàòè öå ÿê 
ïîðàçêó. Îäíàê і íå âàðòî ïîãîäæóâàòèñü íà іíøó ïîçèöіþ â áóäü-ÿêèé 
÷àñ. Äіòè ìàþòü ñïðèéìàòè çìіíó äóìêè íå ÿê íåäîëіê, à íàâïàêè – ÿê 
ïîçèòèâíå ÿâèùå. Àäæå ÷óòëèâіñòü äî àðãóìåíòіâ îòî÷åííÿ – ðèñà 
ãíó÷êîãî ìèñëåííÿ, ùî çàñëóãîâóє íà ïіäòðèìêó.

Ïåðåáіã іíòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ:
â÷èòåëü íàçèâàє òåìó òà ïðîïîíóє âñіì âèñëîâèòè ñâîї äóìêè, ùî 

âіäïîâіäàþòü âëàñíіé ïîçèöії (ìîæíà âèêîðèñòàòè ïëàêàòè «òàê», «íі», 
«íå çíàþ», íàâêîëî ÿêèõ çáèðàòè äіòåé іç âіäïîâіäíîþ ïîçèöієþ);

ñàìîñòіéíî àáî â ãðóïі ñâîїõ îäíîäóìöіâ ó÷íі äîáèðàþòü àðãóìåíòè, 
ÿêі ìîæóòü ïåðåêîíàòè іíøèõ (âèñëîâëþþòüñÿ àðãóìåíòè іç çàñòîñó-
âàííÿì ìåòîäó ÏÐÅÑ);

● óñі óâàæíî ñëóõàþòü àðãóìåíòè ùîäî âñіõ àëüòåðíàòèâíèõ ïîçè-
öіé;

● ÿêùî ïіñëÿ äèñêóñії ó÷åíü/ó÷åíèöÿ çìіíþþòü ñâîþ òî÷êó çîðó, 
âîíè ïåðåõîäÿòü äî іíøîї ãðóïè (äî іíøîãî ïëàêàòà) і ïîÿñíþþòü 
ïðè÷èíó ñâîãî ïåðåõîäó.

Òîê-øîó
Öÿ іíòåðàêòèâíà ôîðìà íàâ÷àííÿ ìàє íà ìåòі íàâ÷èòè ó÷íіâ âåñòè 

äèñêóñіþ, íàäàòè їì äîñâіä ïóáëі÷íîãî âèñòóïó. Ó÷èòåëü íà òàêîìó 
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óðîöі âèêîíóє ðîëü âåäó÷îãî, ÿê íà òåëåâіçіéíîìó òîê-øîó. Âіí îãîëî-
øóє òåìó äèñêóñії і ïðîïîíóє âñіì âèñëîâëþâàòèñÿ: ñïî÷àòêó «çàïðî-
øåíèì ãîñòÿì-çíàìåíèòîñòÿì», à ïîòіì –«òåëåãëÿäà÷àì çі ñòóäії», ÿêі
ìîæóòü ñòàâèòè êîðîòêі çàïèòàííÿ àáî ëàêîíі÷íî âèñëîâëþâàòè âëàñ-
íó äóìêó. Öіííіñòü ïîäіáíîãî іíòåðàêòèâó – ó çàöіêàâëåíîñòі äіòåé
ñó÷àñíèì òåëåâіçіéíèì ôîðìàòîì.

Ïðіîðèòåò äіàëîãîâîї ñòðàòåãії ïåäàãîãі÷íîї âçàєìîäії – îñíîâà áàãà-ї
òüîõ ñó÷àñíèõ іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ øêîëÿ-
ðіâ çàñîáàìè ìèñòåöòâà.

Êîìóíіêàòèâíà ôóíêöіÿ ìèñòåöòâà âèÿâëÿєòüñÿ â ðіçíèõ âèäàõ 
ñïіëêóâàííÿ: äіàëîã ç ìèòöåì, äіàëîã ç îáðàçîì òâîðó, äіàëîã êóëüòóð, 
äіàëîã îñîáèñòіñíèõ ñìèñëіâ ó ñèñòåìі «ó÷åíü – ó÷åíü» àáî «â÷èòåëü –
ó÷íі», âíóòðіøíіé äіàëîã (іíòåðіîðèçîâàíà äèñêóñіÿ). Ðîçóìіííÿ ìèñòå-
öòâà – öå òâîð÷èé ïðîöåñ ñïіâïåðåæèâàííÿ òà іíòåðïðåòàöії, ùî ìàє 
àêòèâíî äіàëîãі÷íèé õàðàêòåð.

Ïåäàãîãі÷íèé äіàëîã – öå ñâîєðіäíà ïîëіôîíіÿ âçàєìîäії, äå ñïåöè-
ôі÷íі äії â÷èòåëÿ, ÿêèé ìîäåëþє íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ íà ïàðò-
íåðñüêèõ ñòîñóíêàõ (âіäêðèòіñòü, äîâіðà, ïîâàãà, ñèìïàòіÿ òîùî), ñòâî-
ðþþòü óìîâè äëÿ ñàìîâèðàæåííÿ êîæíîãî ó÷íÿ.

Ïіä òåðìіíîì «äіàëîã» ðîçóìієòüñÿ íå ïðîñòî ðîçìîâà, áåñіäà (äîñëіâ-
íèé ïåðåêëàä ç ãðåöüêîї), à íàñàìïåðåä ëàíöþæîê âçàєìîçàëåæíèõ
âåðáàëüíèõ і íåâåðáàëüíèõ äіé-ñïіëêóâàíü ìіæ ïåäàãîãîì òà ó÷íÿìè íà
îñíîâі ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíêіâ, îáìіíó îñîáèñòіñíèìè äóõîâíèìè öіí-
íîñòÿìè. Äіàëîãîâà ïåäàãîãі÷íà âçàєìîäіÿ ìàє áóòè çàáàðâëåíà ïîçè-
òèâíèìè åìîöіéíî-åñòåòè÷íèìè ïåðåæèâàííÿìè øêîëÿðіâ і ґðóíòóâà-
òèñÿ íà åìïàòіéíîìó ñòàâëåííі â÷èòåëÿ äî âñіõ ó÷íіâ (ñïіâó÷àñòü, äîïî-
ìîãà, ïіäòðèìêà). Çà òàêèõ óìîâ ó äіòåé âèíèêàє çàõîïëåííÿ õóäîæ-
íüîþ äіÿëüíіñòþ, äîìіíóþòü âіä÷óòòÿ óñïіõó, íàñîëîäè âіä áîäàé ìіíі-
ìàëüíîї ñàìîñòіéíîї ó÷àñòі íà øëÿõó äî ïіçíàííÿ ìèñòåöòâà.

Ôàñèëіòîâàíà äèñêóñіÿ

 Діалог (вербальний, візуальний, кінетичний, паралінгвістичний
тощо) – це форма існування людини, її сутнісна характеристика. 
Діалогічні форми педагогічного спілкування є засобом стимулю-
вання інтерпретаційної діяльності учнів, прояву рефлексії у про-
цесі пізнання мистецтва. Â
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Фасилітація (від лат. я fasilis – «легкий», англ. s fasilitate – «полегшувати», 
«допомагати») – технологія навчання, принциповою особливістю якої є опосе-
редкована участь педагога в колегіальному самонавчанні учнів.  

Фасилітована дискусія – одна з форм педагогічного спілкування, що 
полягає в колективному обговоренні певної проблеми і має на меті колегіально
наблизитися до результату (віднайти рішення, відкрити нові ідеї, утворити кон-
сенсус) за допомогою певних стратегій, спрямовуючих запитань і спеціальних
прийомів ведучого – фасилітатора.
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Òåõíîëîãіÿ ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê óìіííÿ ó÷íіâ ïèëüíî ñïîñòåðі-
ãàòè, ðîçìіðêîâóâàòè ïðî çìіñò õóäîæíіõ òâîðіâ, ùî ñòàє ìîæëèâèì 
çàâäÿêè áàãàòîçíà÷íîñòі îáðàçіâ ìèñòåöòâà, їõ çäàòíîñòі іíòðèãóâàòè é 
ïðîáóäæóâàòè ðіçíі äóìêè.

Âàæëèâà âіäìіííіñòü öієї іíòåðàêòèâíîї òåõíîëîãії âіä òðàäèöіé-
íîї    – âіäñóòíіñòü äîäàòêîâîї іíôîðìàöії ïðî àâòîðіâ òâîðіâ, ÷àñ їõ ñòâî-
ðåííÿ, õóäîæíі çàñîáè òîùî. Áåç áóäü-ÿêîї çîâíіøíüîї іíôîðìàöії äіòè 
ìàþòü íàâ÷èòèñÿ «âè÷åðïóâàòè» çìіñò òâîðó іç ñàìîãî òâîðó.

Ïіä ÷àñ êîëåêòèâíîãî àáî ãðóïîâîãî îáãîâîðåííÿ ó÷íі âèñëîâëþþòü 
âëàñíі ìіðêóâàííÿ òà ôîðìóëþþòü ãіïîòåçè ùîäî çìіñòó òâîðó ìèñòå-
öòâà. Òàêîæ âîíè ñïðèéìàþòü äóìêè іíøèõ, ïîãîäæóþòüñÿ ç íèìè àáî 
çàïåðå÷óþòü їõ, äîïîâíþþòü і óòî÷íþþòü. Ãîëîâíå, ùîá óñі âèñëîâëþ-
âàííÿ àðãóìåíòóâàëèñÿ ç îïîðîþ íà õóäîæíіé îáðàç, à íå ïåðåòâîðþâà-
ëèñÿ íà ôàíòàçії ïîçà éîãî ìåæàìè. Äëÿ öüîãî òðåáà íàâîäèòè äîêàçè, 
ïіäòâåðäæåííÿ âëàñíîãî «áà÷åííÿ» ñåíñó òâîðó . Âіäòàê ó êîæíîї äèòè-
íè ïî÷íå ôîðìóâàòèñÿ îñîáèñòіñíå åìîöіéíî-åñòåòè÷íå ñòàâëåííÿ äî 
ìèñòåöòâà, óïåâíåíіñòü ó ñâîїõ ñèëàõ ùîäî éîãî ðîçóìіííÿ.

Çðîñòàє êîìóíіêàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü: ó ïåðåáіãó îáìіíó äóìêàìè 
äіòè ïî÷èíàþòü óâàæíî ñëóõàòè é ñïðèéìàòè іíøèõ, çìіíþâàòè âëàñíó 
ïåðâіñíó ïîçèöіþ, ÿêùî âîíè âіä÷óëè, ùî âîíà íåïðàâèëüíà àáî íå 
çîâñіì òî÷íà, ïîðіâíÿíî ç іíøîþ.

Іíòåðàêòèâíà òåõíîëîãіÿ ôàñèëіòîâàíîї äèñêóñії áóëà äåòàëüíî ðîç-
êðèòà íàìè â ìåòîäè÷íîìó ïîñіáíèêó äëÿ 1–2 êëàñó: ïîñëіäîâíіñòü 
âіäêðèòèõ, çîíäóþ÷èõ çàïèòàíü і ðåàêöіÿ â÷èòåëÿ íà âіäïîâіäі, êîìåí-
òàðі é ïîâåäіíêó ó÷íіâ, êëþ÷îâі åëåìåíòè òåõíîëîãії ïàðàôðàç і 
ïîâ’ÿçóâàííÿ äóìîê (ëіíêіíã), ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії ùîäî äîáîðó 
õóäîæíіõ òâîðіâ äëÿ ôàñèëіòàöії. Òîìó ââàæàєìî, ùî íåìàє ñåíñó 
ïîâòîðþâàòè öåé ìàòåðіàë.

Âîäíî÷àñ ïðîïîíóєìî ïåðåãëÿíóòè ðåïðîäóêöії òâîðіâ ìèñòåöòâà,
ÿêі äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ôàñèëіòàöії ñàìå â ïåðіîä äðóãîãî 
öèêëó íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі: ñêóëüïòóðè òà êàðòèí (äèâ. Äîäà-
òîê).
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БЛОК САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ

І. Теоретична компетентність
1. Назвіть інноваційні ідеї Нової української школи та шляхи їх реалізації в 

мистецькій освітній галузі. 
2. Чим відрізняється галузеве й міжгалузеве інтегроване навчання учнів?
3. Визначте основні проблеми й труднощі інтегрованого навчання мисте-

цтва в початковій школі, проілюструйте прикладами з власного педагогічного 
досвіду.

4. Порівняйте художньо-мовні засоби різних видів мистецтва, визначте 
спільне й відмінне.

5. Дайте визначення поняття «компетентність» і назвіть складові її струк-
тури.

6. Перерахуйте ключові компетентності, які включено до чинних навчаль-
них програм з мистецтва для початкової школи.

7. Охарактеризуйте поняття «художньо-педагогічна технологія», назвіть 
інноваційні технології

8. Лаконічно розкрийте креативний потенціал ігрових технологій.
9. Які методи доцільно застосовувати для впровадження інтерактивних 

технологій під час навчання мистецтва?
10. Поясніть методичний сенс фасилітованої дискусії та її відмінність від 

традиційного аналізу творів мистецтва. 
11. Запропонуйте власні форми і методи впровадження сугестивних та 

арттерапевтичних технологій на уроках мистецтва в 3 і 4 класах. 
12. Аргументуйте перспективи впровадження інформаційних технологій у 

царині навчання мистецтва молодших школярів. 

ІІ. Методична компетентність (практикум)
Завдання 1
Проаналізуйте декілька підручників для 3 і 4 класів з метою порівняння 

різних підходів до побудови наскрізної логіки й систематики тематизму впро-
довж року навчання. 

Завдання 2
Віднайдіть у підручниках «Мистецтво» для 3-го і 4-го класів Л. Масол, 

О. Гайдамаки та О. Колотило О. (видавництво «Генеза») приклади застосу-
вання різних видів інтеграції – світоглядно-тематичної та ї естетико-мис-
тецтвознавчої. Порівняйте з підручниками інших авторів.

Завдання 3
Розробіть систему вправ для розвитку почуття ритму в учнів 3-х та 4-х 

класів на основі поєднання музичного, хореографічного та візуальних мис-
тецтв. 

Завдання 4 
Розробіть комплекс діагностичних завдань з кольорознавства й компози-

ції для учнів 3-х і 4-х класів із застосуванням ігрових технологій (ребуси, міні-
кросворди, плутанки тощо).
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Блок самоконтролю і самоперевірки

Завдання 5
Розробіть конспект-конструктор інтегрованого уроку мистецтва для 3 кла-

су на різдвяно-новорічну або весняно-великодню тематику на основі компе-
тентнісного підходу. Продемонструйте фрагмент такого уроку (запишіть відео) 
для здійснення рефлексії.

Завдання 6 
Запропонуйте структуру уроку мистецтва в 4 класі на засадах художньо-

педагогічної драматургії з використанням елементів театральної педагогіки. 
Аргументуйте його етапи, репрезентуйте у вигляді традиційного плану-кон-
спекту або візуального конспекту-схеми.

Завдання 7
Підготуйте добірку репродукцій і музичних творів на узагальнювальну 

тему «Ліричне і героїчне в мистецтві» (2 частини циклу).
Завдання 8 
Продемонструйте технологію виготовлення лепбука на тему «Фантастика 

у мистецтві» або «Гумор у мистецтві».
Завдання 9
Доведіть художньо-дидактичну доцільності використання мультфільмів на 

уроках мистецтва в підручниках О. Калініченко та Л. Аристової (видавництво 
«Освіта»), укладіть список мультфільмів і доповніть його в результаті власно-
го пошуку.

Завдання 10
Перегляньте фрагменти електронного інформаційного забезпечення уро-

ків мистецтва в 3 класі (до підручника Л. Масол., О. Гайдамаки, О. Колотило),
проаналізуйте та поясніть переваги запропонованої моделі інформаційно-
методичної підтримки діяльності вчителя. 

Завдання 11
Підготуйте презентацію у форматі печа-куча (20 слайдів із мінімумом тек-

сту і з музичним супроводом) на узагальнювальну тему «Мистецькі подорожі 
країнами й континентами».

Завдання 12
Дослідіть можливості використання інтернет-сервісів мистецького спря-

мування у навчально-виховному процесі початкової школи. Організуйте групу 
колег-учителів для обміну досвідом і дистанційного взаємного консультуван-
ня (варіанти: Скайп, Вайбер, Фейсбук тощо). 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ
(потрібно обрати одну правильну відповідь)

1. Які основні пріоритети модернізації мистецької освіти в Новій 
українській школі?

А Виховання естетичної культури особистості на творах українського мис-
тецтва 

B Розвиток ключових і предметних компетентностей учнів
C Формування практичних умінь учнів у царині мистецтва

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



156

Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3–4 класах

2. Яка характеристика змісту початкової мистецької освіти найбіль-
ше відповідає концепції Нової української школи?

А Мистецтвознавчий зміст
B Варіативний зміст 
C Інтегративний зміст

3. Які з перерахованих компетентностей учнів належать до ключо-
вих?

А Естетична, мистецька 
B Валеологічна, фізична
C Культурна, інформаційно-комунікаційна

4. Оберіть правильне визначення поняття «інтеграція».
А Сукупність достатньо автономних частин системи 
B Стан внутрішньої цілісності, зв’язаності частин і функцій системи, а 

також процес, що веде до такого стану, його утворення або відновлення
C Багатогранна цілісність, яка складається з відносно самостійних еле-

ментів, що взаємодіють

5. Назвіть змістові лінії нових чинних програм інтегрованого курсу 
«Мистецтво» для початкової школи

А Естетика, культура, мистецтво 
B Музичне мистецтво, візуальні та синтетичні мистецтва 
C Художньо-творча діяльність, сприймання та інтерпретація мистецтва, 

комунікація через мистецтво

6. Які поняття є базовими для мови різних видів мистецтва і склада-
ють фундамент галузевої інтеграції в початковій школі? 

А Композиція, кадр
B Ритм, форма
C Динаміка, па-де-де 

7. До синтетичних видів мистецтва належать:
А Живопис, графіка, скульптура
B Театр, кіно, цирк
C Поезія, музика, архітектура

8. Які з 9 античних муз не були покровительками мистецтва, а пред-
ставляли науки – історію та астрономію? 

А Мельпомена, Терпсихора
B Кліо, Уранія
C Евтерпа, Ерато 

9. Українським педагогом, який досліджував інтеграцію в мистецькій 
освіті, є:

А Олександр Скрябін 
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Блок самоконтролю і самоперевірки

B Яків Мамонтов
C Мікалоюс Чюрльоніс
10. Які вміння, що розвиваються засобами мистецтва, є спільними

для всіх компетентностей учнів початкової школи?
А Уміння співати й танцювати  
B Уміння малювати й конструювати 
C Уміння застосовувати емоційний інтелект 

11. Які технології набули особливої актуальності в умовах карантину 
внаслідок пандемії?

А Репродуктивні
B Медіатехнології 
C Авторитарні

12. Визначте провідні риси творчого вчителя мистецтва.
А Загальна ерудиція та культура
B Сумлінність і відповідальність
C Інноваційність та оригінальність

Орієнтовні теми для фасилітованої дискусії вчителів з методики 
викладання мистецтва в закладах загальної середньої освіти

1. Динаміка розвитку інновацій у царині методики навчання мистецтва 
школярів в епоху діджиталізації. 

2. Проблеми й виклики кадрового забезпечення навчання інтегрованого 
курсу «Мистецтво» в контексті вимог Нової української школи. 

3. Готовність учителя мистецтва до професійно-педагогічної самоосвіти, 
зокрема до перманентного методичного самовдосконалення.

4. Компаративний аналіз понять «учитель», «методист», «тренер», «мен-
тор», «тьютор», «коуч», «андрагог», «модератор», «фасилітатор», «суперві-
зор» у контексті особливостей і нюансів їхньої професійної діяльності. 

5. Профілактика професійного вигорання вчителя мистецтва в умовах 
діяльності онлайн під час карантину внаслідок пандемії. 
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Додатки

Äîäàòîê 1
Зразки картин для фасилітації
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Додатки

Äîäàòîê 2
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