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Æîäíå ìèñòåöòâî íå çàìèêàєòüñÿ â ñàìîìó ñîáі.
Ìàðê Òóëëіé Öèöåðîí

Ïðîòÿãîì ñòîëіòü ÷èìàëî ìèñëèòåëіâ íàìàãàëèñÿ îáґðóíòóâàòè é âòіëè-
òè â æèòòÿ ðіçíі íàâ÷àëüíî-âèõîâíі ñèñòåìè, ÿêі á ÿêíàéêðàùå âіäïîâіäà-
ëè ïðèðîäі ëþäèíè òà ïîòðåáàì êóëüòóðè – ñåðåäîâèùó її іñíóâàííÿ. Ñüî-
ãîäíі â ðіçíèõ êðàїíàõ âèíèêàþòü îñâіòíі ìîäåëі, ÿêі ґðóíòóþòüñÿ íà 
ãóìàíіñòè÷íèõ çàñàäàõ, âіäîáðàæàþòü íîâі çàïèòè іíôîðìàöіéíîãî
ñó ñïіëüñòâà é îñîáëèâîñòі ìàéáóòíüîãî ñîöіîêóëüòóðíîãî ïðîãðåñó.

Âàæëèâîþ îçíàêîþ êóëüòóðè ñó÷àñíîñòі є ïðèñêîðåíèé òåìï íàóêîâî-
òåõíі÷íîãî ðîçâèòêó, ïåðìàíåíòíіñòü і øâèäêіñòü çìіí ó âñіõ ñôåðàõ ëþä-
ñüêîї äіÿëüíîñòі, äîñòóïíіñòü, ìîçàї÷íіñòü і âіçóàëіçàöіÿ іíôîðìàöії â óìî-
âàõ áåçìåæíîãî êîìóíіêàöіéíîãî ïðîñòîðó ïëàíåòè. Ùå êіëüêà äåñÿòèëіòü 
òîìó øêîëÿðі çàõîïëþâàëèñÿ àóäіîâіçóàëüíèì òåõíі÷íèì ÷óäîì – òåëåáà-
÷åííÿì, à ñüîãîäíі âîíè âæå ìîæóòü âіëüíî ïîäîðîæóâàòè ëàáіðèíòàìè 
Іíòåðíåòó. Åëåêòðîííі ìåðåæі, äîëàþ÷è áóäü-ÿêі ìîâíі é êóëüòóðíі êîðäî-
íè, äàþòü çìîãó îòðèìóâàòè іíôîðìàöіþ â íå áà÷åíèõ äî öüîãî ÷àñó îáñÿ-
ãàõ і â ðіçíîìàíіòòі ôîðìàòіâ.

Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà ñïðÿìîâóє îñâіòíіé ïðîöåñ, ïî÷èíàþ÷è âæå ç 
ïåðøèõ øêіëüíèõ êðîêіâ, íå ëèøå íà ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êîìïëåêñó 
êëþ÷îâèõ і ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, à é íà ðîçâèòîê ó íèõ åìîöіéíî-
ãî іíòåëåêòó, êîìóíіêàòèâíèõ і òâîð÷èõ çäіáíîñòåé, ÿêі çàêëàäàþòü ïіä-
ґðóíòÿ äëÿ îñîáèñòіñíîї ñàìîðåàëіçàöії äèòèíè â ñóñïіëüñòâі, її óñïіøíîñòі 
â æèòòі. Íà âàæëèâîñòі ñàìå òàêèõ çàâäàíü íàãîëîøåíî â Äåðæàâíîìó 
ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè òà ÷èííèõ Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ ç ìèñ-
òåöüêîї îñâіòíüîї ãàëóçі.
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Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво»

Ïåäàãîãіêà ìàє ґðóíòóâàòèñÿ íà ïàðòíåðñòâі ìіæ ó÷íåì, ó÷èòåëåì і
áàòüêàìè. Ó÷èòåëü ìàє ñâîáîäó òâîð÷îñòі, ïîâèíåí ðîçâèâàòèñÿ ïðîôå-
ñіéíî, îðієíòóâàòèñÿ íà ïîòðåáè ó÷íÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі, äèòèíîöåí-
òðèçì. Òîìó íà äîïîìîãó â÷èòåëåâі ñòâîðåíî îñâіòíіé ïîðòàë іç ìåòî-
äè÷íèìè òà äèäàêòè÷íèìè ìàòåðіàëàìè: Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà (http://
nus.org.ua/). Â óìîâàõ äåöåíòðàëіçà-öії і çàáåçïå÷åííÿ ðіâíîãî äîñòóïó 
âñіõ äіòåé äî ÿêіñíîї îñâіòè â÷èòåëü  çìîæå îðãàíіçóâàòè íàñêðіçíèé ïðî-
öåñ âèõîâàííÿ, ÿêèé ôîðìóє íå ëèøå êîìïåòåíòíîñòі, à é çàãàëüíîëþä-
ñüêі öіííîñòі, ñòâîðþâàòè íîâå îñâіòíє ñåðåäîâèùå.

Нова українська школа: порадник для вчителя: навч.-метод. посіб.
за заг. ред. Н. Бібік. Київ, 2018. С. 6.

Ñïðàâæíüîþ іííîâàöієþ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ñòàëî ìàñîâå âïðîâà-
äæåííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Ìèñòåöòâî», ÿêèé äî öüîãî ÷àñó ìàâ ñòàòóñ
àëüòåðíàòèâíîãî, àäæå â÷èòåëі ìîãëè îáèðàòè éîãî ëèøå çà áàæàííÿì
çàìіñòü òðàäèöіéíèõ àâòîíîìíèõ ïðåäìåòіâ ìóçè÷íîãî òà îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà.
Іíòåãðàöіþ ÿê ïåäàãîãі÷íå ÿâèùå ñòèìóëþþòü ñó÷àñíі ìåäіàòåõíîëîãії,

ÿêі ñèíòåçóþòü åëåìåíòè àóäіàëüíîї, âіçóàëüíîї òà êіíåñòåòè÷íîї іíôîðìà-

У концептуальних засадах реформування середньої освіти 
зазначено, що новий зміст освіти має бути заснований на фор-
муванні таких ключових компетентностей:
 вільне володіння державною мовою; 
 здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 математична компетентність;
  компетентності в галузі природничих наук, техніки 

та технологій;
 інноваційність;
 екологічна компетентність;
 інформаційно-комунікаційна компетентність; 
 навчання впродовж життя;
 громадянські та соціальні компетентності;
 культурна компетентність;
 підприємливість та фінансова грамотність.

Ê
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Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: 
 уміння читати і розуміти прочитане; 
 уміння висловлювати думку усно і письмово; 
 критичне і системне мислення;
 здатність логічно обґрунтовувати позицію; 
 ініціативність; 
 творчість;
 уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики;
 уміння конструктивно керувати емоціями; 
 уміння застосовувати емоційний інтелект; 
 здатність до співпраці в команді. 

Ó
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ß
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öії, çóìîâëþþ÷è âèíèêíåííÿ â äіòåé ïñèõîëîãі÷íîãî ôåíîìåíó ñèíåñòå-
çії  – ìіæñåíñîðíèõ àñîöіàöіé, і ïðîâîêóþòü іíòåãðàòèâíèé òèï ìèñëåííÿ. 
Ó âіðòóàëüíîìó îêåàíі ôåíîìåíàëüíî ïîєäíóþòüñÿ ñëîâåñíі òåêñòè і 
ìóçè÷íі çâóêè, ÿñêðàâі âіçóàëüíі îáðàçè і ëàïіäàðíі ñèìâîëè, ðàöіîíàëüíі 
ñõåìè і çàõîïëèâà àíіìàöіÿ, ðåàëüíіñòü і ôàíòàñòèêà, ïðàâäà і âèìèñåë. 
І âñå öå òієþ ÷è іíøîþ ìіðîþ åñòåòèçóєòüñÿ і ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ïîòóæíèé 
÷èííèê äóõîâíîãî «âèðîáíèöòâà ëþäèíè».

Çðîñòàє òàêîæ çíà÷åííÿ öіííіñíèõ ïàðàìåòðіâ ìèñòåöüêîї îñâіòè, àäæå
äіòè ñòèêíóòüñÿ â ìàéáóòíüîìó äîðîñëîìó æèòòі ç êóëüòóðîþ, ÿêó çàðàç 
âàæêî íàâіòü óÿâèòè. Ó÷åíі âèñëîâëþþòü ñìіëèâі ãіïîòåçè, ùî ó ïðîñòîðі 
òðåòüîãî òèñÿ÷îëіòòÿ íà îñíîâі âçàєìîäії ìèñòåöòâ і ñèíòåçóþ÷îãî òèïó 
ìèñëåííÿ äîêîðіííîãî îíîâëåííÿ çàçíàє ñôåðà õóäîæíüîї êóëüòóðè ëþä-
ñòâà. Ó÷íі, ÿêі ñüîãîäíі ïðèéøëè äî øêîëè, ìàþòü áóòè ãîòîâèìè æèòè â 
óìîâàõ ïîñòіéíèõ çìіí, íåïåðåäáà÷åíèõ ñèòóàöіé, òîìó âîíè ìóñÿòü áóòè 
ìîáіëüíèìè, ãíó÷êèìè, òâîð÷èìè.

Â îðãàíіçàöії ïіçíàâàëüíèõ ïðîöåñіâ çðîñòàє ðîëü äіÿëüíîñòі àñîöіàòèâ-
íî-îáðàçíîãî òèïó, ìåõàíіçìіâ іíòóїöії (іíñàéò). Íàðàçі îñâіòà ìàє ñïðÿìî-
âóâàòèñÿ íà ðîçâèòîê òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó îñîáèñòîñòі, ñàìîñòіéíîãî êðè-
òè÷íîãî ìèñëåííÿ, öіííіñíèõ îðієíòàöіé, ôîðìóâàííÿ ñïåêòðà æèòòєâèõ 
êîìïåòåíòíîñòåé, àäåêâàòíèõ ñîöіîêóëüòóðíèì ðåàëіÿì.

Ó ìåæàõ ñòàðîї îñâіòíüîї ïàðàäèãìè ôîðìóâàëàñÿ ëþäèíà, ÿêà çíàє і 
âìіє (ëþäèíà-âèêîíàâåöü), ñó÷àñíà øêîëà ìàє âèõîâóâàòè ëþäèíó, ÿêà 
ìèñëèòü і ïðàãíå òâîðèòè (ëþäèíà äóõîâíà). Çìіñò ïàíіâíîї áіëüøîñòі 
íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ îðієíòóâàâ ó÷íіâ íà îòðèìàííÿ îá’єêòèâíèõ çíàíü і 
âіäïîâіäíå òî÷íå їõ âіäòâîðåííÿ. Òàêå íàâ÷àííÿ ñòèìóëþє і çàêðіïëþє âіä-
ïîâіäíèé òèï îäíîìіðíîãî ðàöіîíàëüíîãî ìèñëåííÿ. Ïðîòå êóëüòóðà ñó÷àñ-
íîї åïîõè ç ïðèòàìàííîþ їé íåîäíîçíà÷íіñòþ îïåðóє íå ëèøå ëîãі÷íèìè 
ïîíÿòòÿìè é óñòàëåíèìè êàòåãîðіÿìè, âîíà ñïîâíåíà ôåíîìåíàìè íåâè-
çíà÷åíîñòі, íåïåðåäáà÷åíîñòі é òîìó ïîòðåáóє ãíó÷êîї, ðóõëèâîї ñâіäîìîñ-
òі. Ðîçâèòêó òàêîãî òâîð÷îãî òèïó ìèñëåííÿ ñïðèÿє ìèñòåöòâî çàâäÿêè
ïðèðîäі õóäîæíіõ îáðàçіâ, ÿêі ìàþòü íàäçâè÷àéíî øèðîêèé ñïåêòð ìîæ-
ëèâèõ іíòåðïðåòàöіé, îñîáèñòіñíèõ òëóìà÷åíü ó ñåìàíòè÷íîìó ïîëі õóäîæ-
íüî-іíôîðìàöіéíîãî ïîâіäîìëåííÿ.

Ïðîòå âñóïåðå÷ ïñèõîëîãі÷íèì çàêîíîìіðíîñòÿì îñâіòíÿ ïðàêòèêà
ñïðÿìîâóєòüñÿ ïåðåâàæíî íà ðîçâèòîê ðàöіîíàëüíèõ ìåõàíіçìіâ ìèñëåí-
íÿ, à åìîöіéíî-îáðàçíі ìåíøå «çàâàíòàæóþòüñÿ» ïîðіâíÿíî ç âåðáàëüíè-
ìè, òîìó ðîçâèâàþòüñÿ ïîâіëüíіøå, ãàëüìóþòüñÿ. Ïðè âèêëþ÷íî àâòîíîì-
íîìó âèêëàäàííі ìóçè÷íîãî òà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâ ïîñòóïîâî çãàñà-
þòü ïðèòàìàííі äіòÿì ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó áàãàòà ôàíòàçіÿ, òâîð÷à
óÿâà, àñîöіàòèâíіñòü.

Íàãàëüíîþ âèìîãîþ ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ñòàє îâîëîäіííÿ 
ñïîñîáàìè ñïіëêóâàííÿ íà îñíîâі íå ëèøå âåðáàëüíèõ, à é íåâåðáàëüíèõ 
ôîðì êîìóíіêàöії çà äîïîìîãîþ íîâіòíіõ òåõíîëîãіé і òåõíі÷íèõ çàñîáіâ. Çà 
óìîâ ïîâíîöіííîãî ðîçóìіííÿ àóäіîâіçóàëüíîї ìîâè øèðîêîãî ñïåêòðà ìåäіà-
òåêñòіâ, íàáóòòÿ âìіííÿ àíàëіçóâàòè їõ õóäîæíі ôîðìè ó÷íі îòðèìóþòü 
ñâîє ðіäíèé åñòåòè÷íèé çàõèñò ó ñó÷àñíîìó ãëîáàëіçîâàíîìó ñâіòі. Íåäîñòàò-
íüî ìàòè äîñòóï äî ñâіòîâèõ іíôîðìàöіéíèõ ðåñóðñіâ, òðåáà áóòè ãîòîâèì äî 
àäåêâàòíîãî їõ ðîçóìіííÿ і òëóìà÷åííÿ, êðèòè÷íîãî îñìèñëåííÿ і êîíñòðóê-
òèâíîãî çàñòîñóâàííÿ íà áëàãî, à íå íà øêîäó ëþäèíі, òîáòî ìàòè äóõîâíèé 
іìóíіòåò ïðîòè ìîæëèâèõ ðóéíіâíèõ âïëèâіâ òåõíîãåííîãî ñîöіóìó.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ çàãàëüíèõ ñòðàòåãіé ðîçâèòêó ìåòîäîëîãії çàãàëüíîї ìèñ-
òåöüêîї îñâіòè òà òàêòè÷íèõ çàâäàíü ìåòîäèêè ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ і âèõî-

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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âàííÿ âàæëèâî ç óñіõ іííîâàöіéíèõ íàïðÿìіâ âіäíàéòè íàéöіííіøі ïåäàãî-
ãі÷íі іäåї, äîìіðíі äî ñïåöèôіêè ìèñòåöüêîї îñâіòíüîї ãàëóçі òà âіäïîâіäíі 
âіêîâèì ïñèõîëîãі÷íèì îñîáëèâîñòÿì ó÷íіâ. Íàðàçі âàðòî óíèêàòè ãіïåðáî-
ëіçîâàíîї àáñîëþòèçàöії іíòåãðàöії òà іãíîðóâàííÿ äîñÿãíåíü òðàäèöіéíèõ 
ìåòîäèê âіäîêðåìëåíîãî âèêëàäàííÿ êîæíîãî ç âèäіâ ìèñòåöòâà, ÿêі çàëè-
øàþòüñÿ ïîòóæíèìè ÷èííèêàìè ôîðìóâàííÿ åñòåòè÷íîї êóëüòóðè äіòåé. 

Ìіæ âèäàìè ìèñòåöòâà, ÿê âіäîìî, іñíóє áåçëі÷ ðіçíîìàíіòíèõ çâ’ÿçêіâ.
Ïðîöåñ іíòåãðóâàííÿ åñòåòè÷íîї іíôîðìàöії, ùî òієþ ÷è іíøîþ ìіðîþ ñïîí-
òàííî âіäáóâàєòüñÿ íà ðіâíі ñâіäîìîñòі àáî ïіäñâіäîìîñòі ó÷íіâ íåçàëåæíî 
âіä âîëüîâèõ çóñèëü ó÷èòåëіâ ìèñòåöüêèõ äèñöèïëіí ÷è íàâіòü óñóïåðå÷ 
їõíіì áàæàííÿì, íåîáõіäíî ïðèíàéìíі ñïðÿìîâóâàòè é êîðåãóâàòè, çàëó÷à-
þ÷è øèðîêèé ñïåêòð âіäïîâіäíèõ îñâіòíіõ òåõíîëîãіé. Çà òàêèõ óìîâ öåé 
îá’єêòèâíèé ïðîöåñ ïіä âïëèâîì çîâíіøíіõ і âíóòðіøíіõ ôàêòîðіâ íàáóâà-
òèìå îðãàíіçîâàíîñòі, ñèñòåìíîñòі, îòæå, і ïåäàãîãі÷íîї åôåêòèâíîñòі. 

Îñòàííіìè äåñÿòèëіòòÿìè çíà÷íî àêòóàëіçóâàëèñÿ іíòåãðàòèâíі òåíäåí-
öії â íàóöі, êóëüòóðі, ìèñòåöòâі, îñâіòі. Ó áàãàòüîõ çàðóáіæíèõ êðàїíàõ ó 
ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ïîðÿä іç ìîíîïðåäìåòíèìè äіþòü êîìïëåêñíі ïðîãðàìè
ç ìèñòåöòâà, íàáóëè ïîøèðåííÿ ðіçíîìàíіòíі ìіæäèñöèïëіíàðíі êóðñè ç 
åñòåòè÷íèì êîìïîíåíòîì. Òàê, íàïðèêëàä, іíòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâ
(«ìóçèêà – ìàëþâàííÿ – òàíåöü – äðàìà») õàðàêòåðíå äëÿ øåñòèðі÷íîї 
ïî÷àòêîâîї øêîëè Áåëüãії.

Ó Ïîëüùі øêіëüíîþ ðåôîðìîþ áóëî ââåäåíî âèêëàäàííÿ â ïî÷àòêîâіé
øêîëі іíòåãðîâàíîãî êóðñó ìèñòåöòâà (ìóçèêà ñïіëüíî ç ìàëþâàííÿì),
óïðîâàäæåíî øèðîêі ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè ç ðіäíîþ ìîâîþ, ôіçè÷íîþ 
êóëüòóðîþ, ïðèðîäîçíàâñòâîì.

Ó Ðîñії íàáóëè ïîøèðåííÿ íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè ç іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ,
ñïðÿìîâàíі íà ïîëіõóäîæíє âèõîâàííÿ ó÷íіâ («Æèâèé ñâіò ìèñòåöòâà»,
«Ñèíòåç ìèñòåöòâ» òà іí.).

Â àìåðèêàíñüêèõ øêîëàõ іçîëüîâàíіñòü â îïàíóâàííі ìèñòåöüêèõ äèñ-
öèïëіí äîëàєòüñÿ çà ïðèíöèïîì òàê çâàíîї «åñòåòè÷íîї ïàðàñîëі»
(Ì. Ëåùåíêî).

Äîñëіäíèêè, ÿêі âèâ÷àþòü ôåíîìåí îñâіòíüîї іíòåãðàöії (Í. Áіáіê,
ß. Äàíèëþê, Ì. Іâàí÷óê, Â. Іëü÷åíêî, І. Êîçëîâñüêà òà іí.), çîêðåìà ïðåä-
ìåòіâ õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó (І. Êàøåêîâà, Î. Êóðєâіíà, Ò. Íàäîëіí-
ñüêà, Ë. Ñàâåíêîâà, Í. Òåðåíòüєâà, Ã. Øåâ÷åíêî, Á. Þñîâ òà іí.), ïіäêðåñ-
ëþþòü, ùî â óìîâàõ іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ åôåêòèâíіøå âіäáóâàєòüñÿ
âçàєìîïðîíèêíåííÿ é ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü ó÷íіâ, ñòàíîâëåííÿ â íèõ
öіëіñíîї òà áàãàòîìіðíîї êàðòèíè ñâіòó, ãíó÷êîãî ìèñëåííÿ (ñèìóëüòàííî-
ãî, êðèòè÷íîãî, äіàëåêòè÷íîãî). Ïîòóæíіñòü åâðèñòè÷íîãî ïîòåíöіàëó
âèäіâ ìèñòåöòâ çà óìîâ іíòåãðàöії òàêîæ çðîñòàє.

Ðàçîì ç òèì íåäîñòàòíÿ êîíöåïòóàëіçàöіÿ ïðîáëåìè é âіäñóòíіñòü ìåòî-
äèêè іíòåãðàöії íà ðіâíі çìіñòó òà òåõíîëîãіé íåãàòèâíî ïîçíà÷àєòüñÿ íà
ÿêîñòі âïðîâàäæåííÿ іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ ç ìèñòåöòâà â îñâіòíіõ çàêëà-
äàõ. Òîìó öåé ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê ìàє íà ìåòі äîïîìîãòè â÷èòåëÿì ðîçі-
áðàòèñÿ â òåîðåòè÷íèõ ïèòàííÿõ іíòåãðàöії õóäîæíіõ çíàíü, à ãîëîâíå – 
çáàãàòèòè їõíіé äîñâіä íîâèìè іäåÿìè, ìåòîäàìè, ïðèéîìàìè ðîáîòè ç
ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè, àäæå âñі ðîçðîáëåíі òåõíîëîãії òà âіäïîâіäíі
çàâäàííÿ іëþñòðóþòüñÿ ïðèêëàäàìè ç îïóáëіêîâàíèõ ïіäðó÷íèêіâ, ùî ñòà-
ëè ïåðåìîæöÿìè âñåóêðàїíñüêèõ êîíêóðñіâ.

Çãіäíî ç íàðîäíîþ ìóäðіñòþ, «ÿêùî ïåðåïëèâàòè ÷îâíîì áóðõëèâó ðі÷êó,
òðåáà çàâæäè ïðàâèòè âèùå òîãî ìіñöÿ, äî ÿêîãî ïëèâåø (áî òå÷іÿ ç íåñå)».
Àíàëîãі÷íî ïåäàãîãіêà ìóñèòü áóòè ïðîãíîñòè÷íîþ і «ïðàâèòè âèùå».

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ñüîãîäíіøíіì ïåðøîêëàñíèêàì і äðóãîêëàñíèêàì ÷åðåç äåñÿòèëіòòÿ 
äîâåäåòüñÿ âõîäèòè â ñàìîñòіéíå æèòòÿ ç ïàíóâàííÿì àóäіîâіçóàëüíîї 
êóëüòóðè, äå òðàäèöіéíі âèäè ìèñòåöòâ áóäóòü іñíóâàòè ÿê îêðåìî, òàê і â 
íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ôîðìàõ âçàєìîäії òà ñèíòåçó. ×è çìîæå ìèñòåöüêà
îñâіòà â÷àñíî âіäðåàãóâàòè íà ïåðñïåêòèâíі ñîöіîêóëüòóðíі çàïèòè? Âіäïî-
âіäü áóäå ïîçèòèâíîþ, ÿêùî â÷èòåëі çðîçóìіþòü і ïіäòðèìàþòü íîâó ïåäà-
ãîãі÷íó ñòðàòåãіþ òà âìîòèâîâàíî îïàíóþòü ìåòîäèêó é òåõíîëîãії іíòåãðî-
âàíîãî íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà і ïîëіõóäîæíüîãî âèõîâàííÿ ó÷íіâ.

Запропонований методичний посібник має на меті допомогти вчителям 
опанувати теорію інтеграції, яка є методологічним і дидактичним фундамен-
том методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в закладах по-
чаткової освіти, а також ознайомитися з інноваційними технологіями, що 
пройшли багаторічну експериментальну апробацію, зокрема й завдяки 
включенню в підручники з мистецтва, які були переможцями всеукраїнських 
конкурсів упродовж 2005–2019 рр., зошити для учнів, методичні та електрон-
ні посібники. 
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Розділ 1 
ÑÓÒÍІÑÒÜ ІÍÒÅÃÐÀÖІЇ Â ÌÈÑÒÅÖÜÊІÉ ÎÑÂІÒІ

  Ôіëîñîôñüêі îñíîâè іíòåãðàöії
  Ìèñòåöüêî-êóëüòóðîëîãі÷íі îñíîâè іíòåãðàöії
  Ïñèõîëîãі÷íі îñíîâè іíòåãðàöії
  Äèäàêòè÷íі îñíîâè іíòåãðàöії
  Õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі îñíîâè іíòåãðàöії

Âèâ÷àéòå íàóêó ìèñòåöòâà і ìèñòåöòâî íàóêè.
Ëåîíàðäî äà Âіí÷і

Âèçíàííÿ íåñòàáіëüíîñòі ñâіòó – íå êàïіòóëÿöіÿ, 
íàâïàêè – çàïðîøåííÿ äî íîâèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ 
і òåîðåòè÷íèõ äîñëіäæåíü ç óðàõóâàííÿì ñïåöèôіêè
öüîãî ñâіòó.

Іëëÿ Ïðèãîæèí 

Ãëîáàëüíі ïðîöåñè ñó÷àñíîãî öèâіëіçàöіéíîãî ðîçâèòêó çóìîâëþþòü 
íåîáõіäíіñòü ñòàíîâëåííÿ íîâîї ïàðàäèãìè îñâіòè. Îäíієþ ç ïåðñïåêòèâ-
íèõ îãîëîøóєòüñÿ ïàðàäèãìà іíòåãðàòèâíîї îñâіòè. Іíòåãðàòèâíèé òèï
îñâіòè â øèðîêîìó ôіëîñîôñüêî-êóëüòóðîëîãі÷íîìó ðîçóìіííі öüîãî ïîíÿò-
òÿ ìîæå ñòàòè íåîáõіäíèì ïіäґðóíòÿì і êîíñîëіäóþ÷èì ÷èííèêîì ó ïðî-
öåñі ñïіâіñíóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ïіäõîäіâ äî íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ øêî-
ëÿðіâ çàñîáàìè ìèñòåöòâà і óçãîäæåííÿ âñіõ êîìïîíåíòіâ ìіæäèñöèïëі-
íàðíîãî çìіñòó.

Іíòåãðàöіÿ ÿê ïðîöåñ ñòâîðåííÿ öіëіñíîї і áàãàòîìіðíîї êàðòèíè ñâіòó
ñüîãîäíі íàáóâàє ñòàòóñó îäíîãî ç ïðîâіäíèõ ìåòîäîëîãі÷íèõ ïðèíöèïіâ 
îñâіòè, àäæå âîíà іçîìîðôíî âіäîáðàæàє òîòàëüíó ÿêіñòü ïîñòìîäåðíіñò-
ñüêîãî іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà. Â óêðàїíñüêіé íàóöі çàïî÷àòêîâàíî
äîñëіäæåííÿ ôіëîñîôії іíòåãðàòèâíîї îñâіòè, її äèäàêòè÷íèõ çàñàä (Ñ. Ãîí-
÷àðåíêî, Ñ. Êëåïêî, І. Êîçëîâñüêà, Î. Ñàâ÷åíêî). Ñòâîðåíî ïðîãðàìè, ïіä-
ðó÷íèêè é ïîñіáíèêè ç ðіçíèõ іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè.

Ìåõàíіçì êîíñòðóþâàííÿ öіëіñíîñòі íå ìîæå çâîäèòèñÿ äî øòó÷íîãî
ìåõàíі÷íîãî ñóìóâàííÿ åëåìåíòіâ, ïðîöåñ іíòåãðóâàííÿ ïåðåäáà÷àє âіäðî-
äæåííÿ ïðèðîäíèõ, îá’єêòèâíî іñíóþ÷èõ çâ’ÿçêіâ і ïåðåõіä ó íîâó ÿêіñòü.
Ó ðåçóëüòàòі òàêîãî ïåðåõîäó çâ’ÿçêè ìіæ ÷àñòèíàìè çìіöíþþòüñÿ, 
óñêëàäíþþòüñÿ і íîâîñòâîðåíèé îá’єêò íàáóâàє íîâèõ âëàñòèâîñòåé, çáåðі-
ãàþ÷è âîäíî÷àñ ó ñâîїé ñòðóêòóðі âëàñòèâîñòі âèõіäíèõ åëåìåíòіâ.

Îòæå, іíòåãðàöіÿ – öå і ïðîöåñ, і ðåçóëüòàò.

Інтеграція (від лат. integratio – «відновлювання», «поповнення», від integer –r
«повний», «цілісний») – це стан внутрішньої цілісності, зв’язаності диференційова-
них частин і функцій системи, а також процес, що веде до такого стану. Інтеграція –
утворення або відновлення цілісності, вища форма взаємодії, тому що вона перед-
бачає не лише взаємовплив і взаємозв’язок, а й взаємопроникнення елементів,
координацію їх дій. 

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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Сутність інтеграції в мистецькій освіті

І öå ïîëîæåííÿ åêñòðàïîëþєòüñÿ íà ñôåðó îñâіòè, äå ìіæäèñöèïëіíàðíі 
çâ’ÿçêè ïîñèëþþòüñÿ, ðîçìèâàþ÷è óñòàëåíі êîðäîíè ìіæ îñâіòíіìè ãàëó-
çÿìè é îêðåìèìè ïðåäìåòàìè.
Іíòåãðàöіÿ â ãàëóçі çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè ìàє îá’єêòèâíі ôіëîñîô-

ñüêі, ìèñòåöüêî-êóëüòóðîëîãі÷íі, ïñèõîëîãі÷íі, äèäàêòè÷íі, õóäîæíüî-
ïåäàãîãі÷íі îñíîâè, ÿêі êîðîòêî ðîçãëÿíåìî.

  1.1. Філософські основи 
інтеграції

Áіîñôåðà ïåðåõîäèòü ó íîâèé åâîëþöіéíèé ñòàí – ó íîîñôåðó… 
Ìè òіëüêè ïî÷èíàєìî óñâіäîìëþâàòè íåïåðåáîðíó ìіöü âіëüíîї 
íàóêîâîї äóìêè, íàéáіëüøîї òâîð÷îї ñèëè Homo Sapiens, 
íàéáіëüøîãî ïðîÿâó її êîñìі÷íîї ñèëè, öàðñòâî ÿêîї ïîïåðåäó.

Âîëîäèìèð Âåðíàäñüêèé

Ïðîäóêòèâíîþ äëÿ ðîçóìіííÿ ïðîáëåìè іíòåãðàöії є ôіëîñîôñüêà іäåÿ 
ïëàíåòàðíîї âñåєäíîñòі ó â÷åííі àêàäåìіêà Â. Âåðíàäñüêîãî ïðî íîîñôåðó 
(áóêâàëüíî – «ñôåðà ðîçóìó») – äóõîâíó îáîëîíêó Çåìëі. Âіí ïіäêðåñëþâàâ 
íåâіääіëüíіñòü ÷àñî-ïðîñòîðó â íîîñôåðі, îáґðóíòóâàâ íèçêó ïîëîæåíü, ÿêі 
âïëèíóëè íà ñòàíîâëåííÿ êóëüòóðíîї ïàðàäèãìè ñó÷àñíîñòі, ïåðåäáà÷èâ 
ïîÿâó íîâèõ ìіæäèñöèïëіíàðíèõ âіäêðèòòіâ, ùî âèíèêíóòü çà ìåæàìè ïåâ-
íîї ãàëóçі çíàíü, íà ïåðåòèíі ðіçíèõ íàóê – ïðèðîäíè÷èõ і ãóìàíіòàðíèõ. 

Ãіïîòåçè Â. Âåðíàäñüêîãî ïіäòâåðäæóþòüñÿ â íàø ÷àñ ðóéíóâàííÿì 
óñòàëåíèõ ñòîëіòíіõ ìóðіâ ìіæ íàóêîâèìè ãàëóçÿìè і ñòâîðåííÿì íàóê íà 
ñòèêó ðіçíèõ ñôåð (áіîõіìіÿ, åòíîïñèõîëîãіÿ òîùî), à òàêîæ âèíèêíåííÿì 
íîâèõ іíòåãðàëüíèõ çà ñâîєþ ãåíåòè÷íîþ ïðèðîäîþ íàóê – êóëüòóðîëîãії, 
ñèíåðãåòèêè òîùî.

Îòæå, íèíі ñòàє çðîçóìіëèì, ùî ôóíäàìåíòàëüíîþ ðèñîþ åâîëþöії є 
íåñòàáіëüíіñòü. Ïðè öüîìó ñóïåðå÷íîñòі ðîçãëÿäàþòüñÿ íå ëèøå ÿê íåãà-
òèâíі, à і ÿê êîíñòðóêòèâíі ÷èííèêè – іìïóëüñè ïîäàëüøîãî ðóõó, ñàìî-
ðîçâèòêó. Òàê ñàìî, ÿê і õàîñ (íå â çíà÷åííі áåçëàääÿ, à â çíà÷åííі ïðèí-
öèïîâîї íåñòіéêîñòі, íåâèçíà÷åíîñòі) òðàêòóєòüñÿ ÿê îá’єêòèâíèé ñòàí, ùî 
ïðîáóäæóє âíóòðіøíі åíåðãåòè÷íі ñèëè.

Ôåíîìåí іíòåãðàòèâíîї îñâіòè ÿê ìåõàíіçìó ñàìîîðãàíіçàöії ñèñòåìè 
îñâіòè é îñîáèñòіñíîї ñàìîîðãàíіçàöії õàîñó çíàíü íàëåæèòü äî іííîâàöіé-
íîãî ïîëÿ ðîçóìіííÿ îñâіòè çàãàëîì і òëóìà÷åííÿ ìèñòåöüêîї îñâіòè çîêðå-
ìà. Îñâіòà, ùî іíòåãðóє ðіçíîìàíіòíі çíàííÿ, óÿâëåííÿ, öіííîñòі, ìàє 
äîïîìîãòè ó÷íåâі «îðãàíіçóâàòè õàîñ ó ñîáі».

Ìàëåíüêà äèòèíà ïî÷èíàє ìàëþâàòè ç «êàðàêóëіâ» – íåîðãàíіçîâàíèõ 
ëіíіé і øòðèõіâ (öå ñâîєðіäíà ñòåíîãðàìà õàîñó). Ïîòіì ç’ÿâëÿþòüñÿ ñëàâ-
íîçâіñíі «ìàêàðîíè» і «ãîëîâîíîãè» (ïîñòóïîâå ïðèáîðêàííÿ õàîñó). Çãî-
äîì îëіâåöü ó ðóöі äèòèíè íàáóâàє âëàñòèâîñòåé «÷àðіâíîї ïàëè÷êè», ùî 
âіäîáðàæàє äîâêіëëÿ, à ðàäøå – âèðàæàє âëàñíèé ñâіò ìàëþêà ÿñêðàâî é 

Синергетика (від грецьк.а synergeticos – «той, що діє разом») – міждисциплі-
нарний напрям науки, що пояснює утворення та самоорганізацію моделей і струк-
тур у відкритих складних системах, далеких від рівноваги. Провідне положення
синергетики полягає в тому, що невпорядкованість (строкатість, безладдя) є не
тимчасовим явищем, яке треба подолати як недолік, а нормальним станом при-
родних, соціальних і психічних процесів, що гнучко інтегруються. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ñàìîáóòíüî. Íàãîëîñèìî: öå âіäáóâàєòüñÿ áåç íàâ÷àííÿ, ùå â äîøêіëüíîìó 
âіöі. Ðîëü ó÷èòåëÿ íå â òîìó, ùîá íàâ÷èòè äèòèíó âñå ðîáèòè «ïðàâèëü-
íî», à іìîâіðíіøå â òîìó, ùîá äîïîìîãòè òîðêàòèñÿ ÷àðіâíîþ ïàëè÷êîþ äî 
ïëîùèíè òàê, ùîá âîíà íàáóëà çäàòíîñòі âèðàæàòè âñå òå, ÷îãî õî÷å äèòè-
íà (óïîðÿäêóâàòè õàîñ). Àëå êîæíà äèòèíà áóäå ðîáîòè öå ïî-ñâîєìó, іíòå-
ãðóþ÷è íîâі óÿâëåííÿ, ôàêòè, óìіííÿ ç ïîïåðåäíіì îñîáèñòіñíèì æèòòє-
âèì òà åñòåòè÷íèì äîñâіäîì.

Ìåõàíіçìè âçàєìîäії іíòåãðàöії òà äèôåðåíöіàöії ðåãóëþþòüñÿ óíіâåð-
ñàëüíèì çàêîíîì єäíîñòі é áîðîòüáè ïðîòèëåæíîñòåé, ùî ïåðåäáà÷àє 
áіíàðíі îïîçèöії: àíàëіç – ñèíòåç, àáñòðàãóâàííÿ – êîíêðåòèçàöіÿ. Àíàëî-
ãі÷íî â ìèñòåöòâі: äèíàìіêà – ñòàòèêà, ãîðèçîíòàëü – âåðòèêàëü, êîíñî-
íàíñ – äèñîíàíñ òîùî.

Âіäïîâіäíî äî öüîãî çàêîíó ó ôіëîñîôії îñâіòè ïàðíі êàòåãîðії «іíòåãðà-
öіÿ – äèôåðåíöіàöіÿ» ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê äâîєäèíèé ïðîöåñ: âîíè âîäíî÷àñ 
і âіäíîñíî ñàìîñòіéíі, і òіñíî ïîâ’ÿçàíі, ìîâáè ïåðåõîäÿòü îäíà â îäíó. 
Âëó÷íî, íà íàø ïîãëÿä, âèçíà÷èëà ðіçíèöþ ìіæ öèìè ïîíÿòòÿìè Í. Ñòàâ-
ñüêà: äèôåðåíöіàöіÿ ïîâ’ÿçàíà ç âèâ÷åííÿì åëåìåíòіâ ñèñòåìè, à іíòåãðà-
öіÿ – ñèñòåìè åëåìåíòіâ. Îòîæ ñêëàäîâі öієї äіàëåêòè÷íîї ïàðè óòâîðþþòü
ñâîєðіäíèé çàêîí ñèìåòðії.

Îòæå, öіëіñíіñòü (õîëіçì) і ìíîæèííіñòü (ïëþðàëіçì) ñïіâіñíóþòü íåðîç-
ðèâíî, ÿê äâі ñòîðîíè îäíієї ìåäàëі.

Ó õîëіñòñüêèõ ó÷åííÿõ öіëіñíіñòü ñâіòó ðîçãëÿäàþòü ÿê íàñëіäîê «íåðîç-
ùåïëåíîñòі» ìàòåðіàëüíîãî і äóõîâíîãî, ðåàëüíîãî òà іäåàëüíîãî, ñâіäîìî-
ãî і íåñâіäîìîãî òîùî. Äèôåðåíöіàöіÿ, ùî є ïðîòèëåæíіñòþ іíòåãðàöії, – 
öå ïðîöåñ, ïîâ’ÿçàíèé іç âèîêðåìëåííÿì, âіääіëåííÿì ÷àñòèí âіä öіëîãî.

Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі, ó íàóöі é ìèñòåöòâі, â іíøèõ ñôåðàõ ñïîñòåðіãàєòüñÿ
àêòèâíå íàðîñòàííÿ ïëþðàëüíîñòі, ðóõ âіä ìîíî äî ïîëі.  Íàïðèêëàä,
ìîçàї÷íà  ïîëіêóëüòóðíіñòü íàøîї ïëàíåòè.

Òîìó, éìîâіðíî, òàê àêòèâíî âіäðîäæóєòüñÿ ôіëîñîôіÿ óíіâåðñàëіçìó, 
ñïðÿìîâàíà íà ìіæäèñöèïëіíàðíó іíòåãðàöіþ. Ó íîâіòíüîìó ãóìàíіòàðíî-
ìó ìèñëåííі, ÿêå ñêëàäàє àëüòåðíàòèâó ñóòî ðàöіîíàëіñòè÷íîìó ìèñëåííþ
ìèíóëîãî, ñèíòåçóþ÷ó ðîëü ïî÷èíàє âіäіãðàâàòè åñòåòèêà, íà ÷îìó íàãîëî-
øóє ó ñâîїõ ïðàöÿõ óêðàїíñüêèé ôіëîñîô Â. Ëè÷êîâàõ.

Íîâіòíі ñîöіîêóëüòóðíі òåíäåíöії ñïðè÷èíÿþòü çàðîäæåííÿ «íîâîї àðõі-
òåêòóðè îñâіòè, ïåäàãîãі÷íîãî ïðîñòîðó», äå, íà äóìêó ôіëîñîôà Ñ. Êëåï-
êà, çíèêíå îäíîïðåäìåòíіñòü óðîêó і ñó÷àñíà àñèìåòðіÿ ïåäàãîãі÷íîї êîìó-
íіêàöії (ïåäàãîã – ó÷åíü). Íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñÿ ç âіò÷èçíÿíèì ó÷åíèì, 
ùî ïëþðàëіçì çíàíü ìàє ñòâåðäæóâàòèñÿ ùå ç ïî÷àòêîâîї øêîëè, áî â
óíіâåðñèòåòі öå ðîáèòè âæå ïіçíî.

ßäðîì ôіëîñîôñüêèõ çàñàä іíòåãðàöії є äіàëåêòèêà – ìåòîä ïіçíàííÿ 
ñâіòó íà îñíîâі íàéçàãàëüíіøèõ çàêîíіâ ðîçâèòêó.

Ó ôåíîìåíîëîãі÷íіé äіàëåêòèöі Î. Ëîñєâà ñòâåðäæóєòüñÿ ïîëîæåííÿ 
ïðî ñèìâîëі÷íіñòü õóäîæíüîї ôîðìè: ìèñòåöòâî ïðàãíå íå äî òîãî, ùîá
éîãî çíàëè, à äî òîãî, àáè éîãî ðîçóìіëè. Çíàííÿ ìîæíà ïåðåäàâàòè, à
ðîçóìіííÿ – ïðîöåñ іíäèâіäóàëüíîãî ïîøóêó îñîáèñòіñíî çíà÷óùèõ ñìèñ-
ëіâ, і âіí íåâè÷åðïíèé, îñîáëèâî êîëè éäåòüñÿ ïðî õóäîæíі òâîðè. Ó ïðàöі 
«Ëîãіêà ñèìâîëó» ôіëîñîô ïіäêðåñëþє äóìêó, ùî â ìèñòåöòâі ìè ìàєìî 
âèõîäèòè íå ïðîñòî ç ÷óòòєâîãî óÿâëåííÿ, à ç òàêèõ îáðàçіâ, ÿêèì ïðèòà-
ìàííà ïîòóæíà óçàãàëüíþâàëüíà ñèëà. Õóäîæíіé îáðàç, ïîçáàâëåíèé òàêîї
ñèëè, ìîãóòíüîї ñèìâîëі÷íîї êàðòèíè æèòòÿ, çàâæäè – òіëüêè áåçñèëà
éîãî êîïіÿ.

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 



13

Сутність інтеграції в мистецькій освіті

Îòæå, õóäîæíє ìèñëåííÿ – öå ïåðåäîâñіì ìèñëåííÿ ñèìâîëі÷íå (і òâî-
ðåííÿ, і ñïðèéíÿòòÿ), àäæå ìèñòåöòâî íі÷îãî íå äàє, íå íàâ’ÿçóє, âîíî 
ïðîïîíóє ñàìîñòіéíî çíàéòè.

Âçàєìîäіÿ, âçàєìîâïëèâ, âçàєìîçâ’ÿçîê, âçàєìîïðîíèêíåííÿ – іíòåãðó-
âàëüíі ÷èííèêè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ îá’єäíàííÿ ÷àñòèí ó ïåâ-
íèé òèï öіëіñíîñòі, îñíîâíèìè ç ÿêèõ є êîìïëåêñ і ñèíòåç.

Çàìіñòü ðåçþìå âàðòî ùå ðàç íàãîëîñèòè íà ôóíäàìåíòàëüíîìó çíà÷åí-
íі äëÿ іíòåãðàöії â ãàëóçі ìèñòåöüêîї îñâіòè іäåї íåðîçäіëüíîñòі äіàëåêòè÷-
íîї ïàðè  (õðîíîòîïó) «ïðîñòіð – ÷àñ». Äîñâіä ñïðèéìàííÿ ëþäèíîþ ÷àñó 
і äîñâіä ñïðèéìàííÿ ïðîñòîðó, à îòæå, é ïðîñòîðîâèõ і ÷àñîâèõ ìèñòåöòâ, 
íå ïðîñòî âçàєìîïîâ’ÿçàíі, à âçàєìîäіþòü, âçàєìíî ïðîíèêàþòü, іíòåãðó-
þòüñÿ. Âîäíî÷àñ ÿê ðіçíîÿêіñíі ñêëàäîâі âîíè íå ðîç÷èíÿþòüñÿ îäíå â 
îäíîìó, çáåðіãàþ÷è âíóòðіøíþ äèôåðåíöіéîâàíіñòü.

Îêðåñëåíі ôіëîñîôñüêі ïîëîæåííÿ âіäáèâàþòü çàãàëüíîíàóêîâèé іìîâіð-
íіñíèé ñòèëü ìèñëåííÿ ñó÷àñíîñòі (Â. Õðàìîâà), ÿêèé îðієíòóє íà âèâ÷åí-
íÿ ôåíîìåíó îñâіòè ÿê іíòåãðàëüíîї ñèñòåìè – íåîäíîçíà÷íîї і ïðèíöèïîâî 
íåâèçíà÷åíîї â óìîâàõ áåçëі÷і éìîâіðíіñíèõ ôàêòîðіâ і äåòåðìіíàíò. Іíòå-
ãðàöіÿ ñüîãîäíі íàáóâàє ñòàòóñó ñâîєðіäíîãî «ïðîâіäíèêà» іäåé ãóìàíіòàð-
íîї ìåòîäîëîãії, ÿêà àêòèâíî ïðîíèêàє ó ñôåðó ïåäàãîãіêè ìèñòåöòâà, 
ìîäåðíіçóє її íà íåëіíіéíèõ çàñàäàõ.

  1.2. Мистецько-культурологічні 
основи інтеграції

Öіëå áіëüøå ñóìè éîãî ÷àñòèí. 
Àðèñòîòåëü

Іíòåãðàöіÿ â êóëüòóðі âèÿâëÿєòüñÿ ó ïðîöåñóàëüíîìó õàðàêòåðі, öå – 
äîìіíóþ÷èé âíóòðіøíіé ìåõàíіçì її ðîçâèòêó. Ñó÷àñíі êóëüòóðîëîãè íà 
îñíîâі ïîðіâíÿëüíèõ ìåòîäіâ ðîçðîáëÿþòü íîâі óíіâåðñàëüíі ìîäåëі êóëü-
òóðè, çíàõîäÿ÷è â óñüîìó êóëüòóðíîìó ðîçìàїòòі ëþäñòâà ñïіëüíі åëåìåí-
òè. Çîêðåìà âîíè íàãîëîøóþòü íà ñòðóêòóðíî-åñòåòè÷íіé єäíîñòі ñâіòîâîї 
êóëüòóðè, íåçâàæàþ÷è íà òèïîëîãі÷íі âіäìіííîñòі òà áåçëі÷ åòíі÷íèõ âіä-
òіíêіâ. Ñõîæіñòü êóëüòóðíèõ óíіâåðñàëіé ëþäñòâà, ùî є ôóíäàìåíòàëüíè-
ìè êàòåãîðіÿìè êàðòèíè ñâіòó, áàçóєòüñÿ íà áіîïñèõîëîãі÷íèõ êîíñòàíòàõ
ïðèðîäè ëþäèíè é âіäîáðàæàє її âíóòðіøíіé äîñâіä.

Íåìîâáè çàãіïíîòèçîâàíі ôóíäàìåíòàëüíèì ïîëîæåííÿì ìèñòåöòâî-
çíàâñòâà ùîäî ÷àñîâîї ïðèðîäè ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà і ïðîñòîðîâîї ïðèðîäè 
ãðàôіêè, æèâîïèñó, ñêóëüïòóðè, ìè ÷àñòî íå ïîìі÷àєìî î÷åâèäíîãî: і â ìóçè-
öі, і â ïëàñòè÷íèõ ìèñòåöòâàõ ÷àñîâі é ïðîñòîðîâі õàðàêòåðèñòèêè òіñíî 
ïîâ’ÿçàíі, íåâіääіëüíі. Ìóçè÷íèé ðóõ çäіéñíþєòüñÿ íå â àáñòðàêòíîìó âàêóó-
ìі, âіí ùîñåêóíäè ñâîãî çâó÷àííÿ äîëàє ìіêðî- і ìàêðîïðîñòіð. Óñі ïîíÿòòÿ 
ãàðìîíії òà ïîëіôîíії (іíòåðâàë, àêîðä, êàíîí òîùî) íåìîæëèâî íàâіòü óÿâèòè 
áåç îñìèñëåííÿ ïðîñòîðîâèõ êîîðäèíàò ìóçè÷íîї âåðòèêàëі. 

Комплекс – багатогранна цілісність, яка складається з різних відносно само-
стійних елементів, що взаємодіють (комплекс передбачає диференціацію та інте-
грацію водночас).

Синтез – однорідна органічна цілісність з повним злиттям елементів, що вза-
ємодіють (синтез, по суті, заперечує диференціацію).
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Àíàëîãі÷íî ó ïëàñòè÷íèõ ìèñòåöòâàõ ñòîëіòòÿìè ñïîñòåðіãàєòüñÿ òÿæіí-
íÿ ìèòöіâ ïåðåäàòè ó ñòàòè÷íîìó òâîðі ðóõ і ÷àñ. Òîæ êàðòèíà ðîçãîðòà-
єòüñÿ äëÿ íàñ íå òіëüêè â ïðîñòîðі, àëå é ó ÷àñі. Çðîçóìіëî, ëіíіéíî ïåðå-
äàòè ðóõ ó ÷àñі îáðàçîòâîð÷і ìèñòåöòâà êëàñè÷íîãî òèïó íå çäàòíі. Òîäі 
âèíèêàþòü öèêëè – äèïòèõè, òðèïòèõè, ñåðіéíèé ïðèíöèï ÿê óìîâíèé 
ñïîñіá ïîäîëàííÿ ÷àñîâèõ îáìåæåíü. Íàðåøòі, ó äðàìàòóðãії äåÿêèõ æèâî-
ïèñíèõ ïîëîòåí ñó÷àñíîñòі êîìáіíóþòüñÿ ðіçíî÷àñîâі ìîìåíòè é óòâîðþ-
єòüñÿ ñâîєðіäíèé äіàëîã åïîõ – «îáðàçíèé і ïñèõîëîãі÷íèé ÷àñ». Ïðîòîòèï
öієї іäåї ìîæíà ïîáà÷èòè â êëåéìàõ ñåðåäíüîâі÷íèõ іêîí, ÿêі ïåðåäàâàëè 
ñþæåòè ðåëіãіéíîãî æèòòÿ â ñåðії ïîñëіäîâíèõ çîáðàæåíü.

Ìèñòåöòâî, ÿê âіäîìî, âèíèêëî іç ñèíêðåòèçìó íàðîäíîї êóëüòóðè і 
âïðîäîâæ âіêіâ âèÿâëÿëî äâі ïîëÿðíі òåíäåíöії: ç îäíîãî áîêó, äî äèôåðåí-
öіàöії, ç іíøîãî – äî іíòåãðàöії, çóìîâëåíîї ïðèðîäíèì òÿæіííÿì äî ãåíå-
òè÷íîї «ðîäîâîї єäíîñòі».

Õóäîæíüî-åñòåòè÷íèì ôàêòîðîì єäíàííÿ ó ïðàäàâíіõ îáðÿäîâèõ іãðàõ
áóâ ðèòì. Àðõåòèï ðèòìó ïðèñóòíіé ó ñòàðîäàâíіõ îðíàìåíòàõ, õîðîâîäàõ,
ðåôðåíàõ îáðÿäîâèõ ïіñåíü. Ñèìïòîìàòè÷íî, ùî äåÿêі ôîðìè ðóõó â òàíöі 
(ó éîãî ïðîñòîðîâîìó ðîçãîðòàííі) – êîëî, ïіâêîëî, ëàíöþæîê, øåðåíãà,
ñïіðàëü òîùî – ÷àñòî íàãàäóþòü îðíàìåíòàëüíó ñèìâîëіêó. Â îðíàìåíòàõ 
ðіçíèõ íàðîäіâ ìîæíà ïîáà÷èòè іäåíòè÷íі ìîòèâè, àäæå ëþäè íàìàãàëèñÿ
âèðàçèòè çà äîïîìîãîþ ãðàôі÷íèõ ñèìâîëіâ òàêі çàãàëüíі ïîíÿòòÿ òà ÿâè-
ùà, ÿê çåìëÿ і âîäà, ðóõ і ñïîêіé òîùî. Òàê, êîëî îçíà÷àëî ñîíöå, ñèìâîë 
æèòòÿ; ñïіðàëü – äèíàìі÷íèé ðóõ (âèõîð); õâèëÿñòà ëіíіÿ – ïëàâíèé ðóõ
(âîäà, ðі÷êà, õâèëі); ïðÿìà ãîðèçîíòàëüíà – ñïîêіé, ëàìàíà – ïðîòèáîðñòâî 
(áëèñêàâêà).

Ó ïðîöåñі òðèâàëîї åâîëþöії ç ïåðâіñíîãî ñèíêðåòèçìó âèîêðåìèëèñÿ âèäè
ìèñòåöòâ. Îäíі ç íèõ ìè ñïðèéìàєìî çîðîì (âіçóàëüíі), іíøі – ñëóõîì (àóäі-
àëüíі). Àëå ïîðÿä ç íèìè çàâæäè ðîçâèâàëèñÿ ïàðàëåëüíî é òàêі âèäè ìèñòå-
öòâà, ÿêі ïîєäíóþòü çîðîâå і ñëóõîâå ñïðèéìàííÿ (àóäіîâіçóàëüíі). 

Органічне поєднання різних мистецтв отримало назву синтез мистецтв. вв

Форми синтезу мистецтв:
 Перша форма включає тільки просторові мистецтва (с. 30–33), 

які ми сприймаємо зором: архітектуру, скульптуру, декоративне
мистецтво, монументальний живопис, дизайн ландшафтів та
інтер’єрів. Тобто поєднуються різні образотворчі, зокрема й
образотворчо-утилітарні, мистецтва.
Прикладами такого синтезу є палацові ансамблі (Версаль
у Парижі, Воронцовський палац в Алупці та багато інших), зраз-
ки садово-паркового мистецтва (Гайд-парк у Лондоні, «Софіїв-
ка» в Умані тощо). 

 Друга форма поєднує просторові і часові мистецтва (с. 34, 35), 
які ми сприймаємо і зором, і слухом водночас. Наприклад, хоре-
ографія, де міцно злилися виразові можливості музики, танцю, 
пантоміми, або театр, що включає літературу, музику, образо-
творче мистецтво. Історія художньої культури свідчить, що одні 
синтетичні мистецтва були поширені з давнини (танець, театр, 
мистецтво рукописної книги), інші ж є породженням технічної 
цивілізації (кіно, телебачення, відео, кольоромузика). 
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Êîæíèé âèä ìèñòåöòâà, ç îäíîãî áîêó, ñïðÿìîâàíèé íà ìàêñèìàëüíå 
âèÿâëåííÿ ñïåöèôі÷íèõ õóäîæíüî-ìîâíèõ îñîáëèâîñòåé, ç äðóãîãî – óñі 
âîíè íàìàãàþòüñÿ âðàõóâàòè é âèêîðèñòàòè äîñâіä іíøèõ ìèñòåöòâ, ùîá 
ðîçøèðèòè âëàñíі ìåæі é ìîæëèâîñòі.

Цікаві спостереження щодо подібних «запозичень» знаходимо в характеристи-
ках засобів виразності музики, що відображають далеко не тільки суто слухові від-
чуття, а саме: 
 динамічні – «гучний, тихий, ледь чутний звук»; і
 кінетичні – «пружний ритм, хаотичне звучання, кружляння»;і
 візуальні, що передають освітленість і забарвленість тону – «світлий, тем-

ний, прозорий, сліпучий, яскравий, тьмяний, мерехтливий, блискавичний, 
осяйний, сріблястий»;

 просторові – «високе чи низьке, близьке чи далеке»;і
 тактильні відчуття звуку – «гострий, твердий, оксамитовий».у

І íàâïàêè – ìèñòåöòâîçíàâöі, àíàëіçóþ÷è òâîðè ïëàñòè÷íèõ ìèñòåöòâ, 
âèÿâëÿþòü «òèõèé, ïðèãëóøåíèé êîëîðèò», «ñòðіìêèé ðóõ ëіíіé», «ãðàí-
äіîçíі àêîðäè ñâіòëà», «òðåìòëèâèé  ðèòì êàðòèíè», «êîëіð, ùî äçâåíèòü 
àáî âіáðóє», «ïîëіôîíіþ îðíàìåíòó».

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Загадка глибинної спорідненості різних видів мистецтв, насамперед музичного зву-
ку і кольору, хвилювала багатьох мислителів минулого, які намагалися її осмислити й 
пояснити. У низці імен – астроном Й. Кеплер, фізик І. Ньютон, письменник Й. В. Гете, 
композитори Р. Вагнер та О. Скрябін, художники В. Кандинський і М. Чюрльоніс.

Спалахи інтересу до синтезу мистецтв періодично виникали в різні епохи, але 
найрезультативніше він виявився у ХХ столітті. Ця ідея пройшла шлях від єдності 
пластичних мистецтв у представників школи Баухауза, зародження кольоромузики 
й кіномистецтва до сучасних арт-практик абстракціоністів і кінетизму, який нама-
гається подолати статичність візуальних образів і втілити в них енергію руху. Про 
небачені й приголомшливі комп’ютерні віртуальні світи, де звук невід’ємний від 
кольору і «все поєднується в усьому», годі вже й говорити. Проте, незважаючи на 
численні факти, експерименти й справжні художні досягнення, феномен синтезу 
мистецтв залишається ще багато в чому нерозгаданою таїною.

Теоретичне осмислення єдності часу-простору в культурі та глибинної спорід-
неності між звуком, кольором, числом, природними й космічними стихіями започат-
кували ще давні мислителі. Античні філософи розмірковували про «звукову гармонію 
небесних сфер». По-іншому інтерпретували єдність елементів світу автори схід-
них трактатів. Китайські теоретики вважали сакральним число «5», що поширюва-
лося на звук, колір, явища природи тощо. В індійському вченні про «раса» обґрунто-
вували універсальний формотворчий принцип художньої діяльності, що базується на 
людських емоціях.

Богослови християнського Середньовіччя виявляли структурні закономірності 
універсуму через єдність естетичних принципів у храмі як образі світу, що є унікаль-
ним синтезом елементів архітектури, образотворчого і декоративного мисте-
цтва, слова і музики, сценічної дії. 

Стародавня аналогія «спектр – октава» відродилась у теорії І. Ньютона, який 
відкрив спосіб розкладання світла на кольори (сім звуків – сім кольорів). 

Симптоматично, що різні форми взаємодії мистецтв (літератури, музики, теа-
тру, живопису), притаманні творчості романтиків, імпресіоністів, символістів та 
ін., спричинили цікавий феномен взаємопроникнення жанрів. У музиці виникають 
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«поеми», «картини», «акварелі», «ескізи», «фрески», в образотворчому мистецтві  – 
«симфонії», «сонати», «ноктюрни», «прелюдії», «рапсодії», «елегії». Полярні за при-
родою просторові та часові мистецтва мовби розвернулися назустріч одне одному.

У мистецтві ХХ ст. подібні взаємозв’язки надзвичайно поглиблюються в принци-
пово новій (технічній) формі синтезу мистецтв – кольоромузиці (О. Скрябін, Леся 
Дичко та ін.). Литовський художник і композитор М. Чюрльоніс пішов ще далі. У сво-
їй творчості він першим оригінально поєднав музику і живопис: у композиціях його
картин передаються особливості музичної форми, зокрема поліфонії. Візуальні 
образи його сонат (Соната моря, Соната сонця, Соната весни, Соната пірамід), 
прелюдів і фуг є унікальними зразками «музичного живопису». 

Художник В. Кандинський зробив спробу обґрунтувати необхідність вираження гли-
бинних істин буття, вічних духовних сутностей через звільнення кольору від форм 
реальної дійсності та побудову кольорових сполучень за принципом музичних асоціацій. 

Композитор А. Шнітке, автор музики до численних кінофільмів, який також екс-
периментував у царині взаємозв’язку мистецтв (прикладом є вокально-інструмен-
тальна сценічна композиція «Жовтий звук» з пантомімою), вважав, що існує взаємо-
дія матеріалу поза його матеріальною спорідненістю, і таку взаємодію не можна 
пояснити, хоча вона важлива. Він так тлумачив цей феномен: на Землі ти бачиш 
предмети розрізнено, а коли піднімешся на висоту, то помічаєш небачені зв’язки. Ти 
більше бачиш у часі, тому що більше бачиш у просторі.

У низці досліджень закономірностей композиції в образотворчому мистецтві 
(М. Алпатов, Н. Волков, С. Даніель, Є. Кібрик, В. Фаворський, К. Юонн та ін.) наголо-
шено на її цілісності як найважливішому принципі, а також на взаємозалежності 
й узгодженості динаміки й статики (руху в просторі).

Ñó÷àñíі іíñòàëÿöії і ïåðôîðìàíñè äåìîíñòðóþòü íàìàãàííÿ õóäîæíèêіâ 
ïîäîëàòè ìåæі ñòàòè÷íîї êàðòèíè çàñîáàìè òåàòðàëіçàöії. Ïðåäñòàâíèêè
îï-àðòó, çîêðåìà,  çàìіñòü êàðòèí і ñêóëüïòóð ñòâîðþþòü ÷àñî-ïðîñòîðîâі 
êîíñòðóêöії (åíâàéðîíìåíòè), ùî ðóõàþòüñÿ і ñâіòÿòüñÿ, íåðіäêî іç ñóïðî-
âîäîì ìóçèêè.

Ïðîãíîñòè÷íі ãіïîòåçè äàâíіõ ìèñëèòåëіâ ùîäî âíóòðіøíüîї єäíîñòі
ìèñòåöòâ óïðîäîâæ ñòîëіòü íàìàãàëèñÿ àðãóìåíòîâàíî äîâåñòè ïðåäñòàâ-
íèêè ðіçíèõ ãàëóçåé çíàíü, àëå ëèøå â íàø ÷àñ âîíè ïî÷èíàþòü çíàõîäè-
òè ñâîє íàóêîâå îáґðóíòóâàííÿ і ïіäòâåðäæåííÿ â òåîðії óíіâåðñàëüíîñòі 
ðèòìó (Â. Ñóõàíöåâà), êîíöåïöії òðèâèìіðíîñòі ìóçè÷íîãî çâóêó, ùî
îá’єäíóє ÷àñ, ïðîñòіð і ðóõ (Ã. Îðëîâ). Ãîëîâíèé ïàðàäîêñ ìóçèêè ÿê «÷àñî-
âîãî ìèñòåöòâà», íà äóìêó Â. Õîëîïîâîї, ïîëÿãàє â òîìó, ùî ó ïðîöåñі 
ñïðèéìàííÿ ìóçè÷íèé òâіð âõîäèòü ó ëþäñüêó ñâіäîìіñòü íàñàìïåðåä
÷åðåç ïðîñòîðîâі óÿâëåííÿ, ç óìîâíèì ëîêàëüíèì і ñïåöèôі÷íèì âêëþ÷åí-
íÿì ÷àñîâîãî ôàêòîðó. Ó÷åíà ïåðåêîíëèâî äîâîäèòü öþ òåçó íà ïðèêëàäàõ
óñіõ òðüîõ ðіâíіâ ìóçèêè – çâóêîâèñîòíîñòі, ðèòìіêè é àðõіòåêòîíіêè. 
Âîíà ñëóøíî çàóâàæóє: ëþäèíà íå ñòàє ñëіïîþ, çàéìàþ÷èñü ìóçèêîþ, ÿê
і íå ñòàє ãëóõîþ, çâåðòàþ÷èñü äî æèâîïèñó.
Іäåþ ñïîðіäíåíîñòі ìóçèêè òà àðõіòåêòóðè íà ðіâíі çàãàëüíèõ çàêîíî-

ìіðíîñòåé õóäîæíüîї òâîð÷îñòі ðîçðîáëÿє ñó÷àñíèé êîìïîçèòîð і àðõіòåê-
òîð ß. Êñåíàêіñ, âèõîäÿ÷è ç ïåðøîäæåðåëà çâ’ÿçêó îáîõ ìèñòåöòâ – ðèò-
ìó, à òàêîæ іíøèõ êîíñòàíò, íàïðèêëàä «ñèìåòðії – ðåïðèçíîñòі».

Ïîøóê іíòåãðàòèâíèõ ìîìåíòіâ ó ìåæàõ ìèñòåöüêîãî äèñêóðñó çäіé-
ñíþєòüñÿ íàâêîëî óíіâåðñàëüíèõ ïîíÿòü, à ñàìå: ðèòì, ãàðìîíіÿ, ôîðìà,
êîìïîçèöіÿ, æàíð,  ñòèëü, ïðîïîðöіéíіñòü, ðіâíîâàãà, ñèìåòðіÿ òà àñèìå-
òðіÿ, äèíàìіêà òà ñòàòèêà, êîíòðàñò і íþàíñ. Ñàìå âîíè äàþòü çìîãó óçà-
ãàëüíåíîãî áà÷åííÿ íà÷åáòî ðîçðіçíåíèõ ñêëàäîâèõ õóäîæíüîї êóëüòóðè.
Äëÿ ñïðèéìàííÿ áóäü-ÿêîãî âèäó ìèñòåöòâà ñïіëüíèìè êàòåãîðіÿìè є åìî-
öіÿ, ïî÷óòòÿ, ïàôîñ, àôåêò, îáðàç, åéäîñ.
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Îòæå, ìèñòåöüêî-êóëüòóðîëîãі÷íîþ îñíîâîþ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íîї
іíòåãðàöії є öіëіñíіñòü êóëüòóðè çàãàëîì і õóäîæíüîї êóëüòóðè çîêðåìà, ó 
ÿêіé âèäè ìèñòåöòâà іñíóþòü ó ðіçíèõ ôîðìàõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ, ñèíêðåòè÷-
íîї і êîìïëåêñíîї âçàєìîäії; âîíè ïåðåäàþòü óíіâåðñàëії íàâêîëèøíüîãî 
ñâіòó, ùî âèðàæàþòüñÿ ðіçíèìè õóäîæíüî-ìîâíèìè çàñîáàìè.

  1.3. Психологічні основи 
інтеграції

Òâîð÷іñòü íàñïðàâäі іñíóє íå òіëüêè òàì, äå òâîðÿòü 
âåëèêі іñòîðè÷íі òâîðè, à é óñþäè, äå ëþäèíà óÿâëÿє.

Ëåâ Âèãîòñüêèé

Îá’єäíàâ÷і ïðîöåñè â îñâіòі âèçíà÷àþòüñÿ іíòåãðàëüíîþ ñóòíіñòþ ñàìîї 
ëþäèíè, її ïñèõіêè, ñâіäîìîñòі, ìåíòàëüíîñòі (Â. Àíàíüєâ, І.  Áåõ, Ë. Âèãîò-
ñüêèé, Î. Ëåîíòüєâ, Â. Ìåðëіí, Ñ. Ðóáіíøòåéí, Þ. Ñàìàðіí, Ì. Õîëîäíà òà 
іí.). Ó ñó÷àñíіé îñâіòі îñîáèñòіñòü ó÷íÿ ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê іíòåãðóþ÷à âіñü, 
íàâêîëî ÿêîї öåíòðóþòüñÿ ìåòà, çìіñò, ìåòîäèêà òà іíøі êîìïîíåíòè ïåäà-
ãîãі÷íîї ñèñòåìè. Çà óìîâ àêöåíòóàöії â îñâіòíüîìó ïðîöåñі ïðèðîäíîї єäíîñ-
òі ìèñòåöòâ, ãàðìîíії áàãàòîìàíіòíîñòі çàêëàäàєòüñÿ ïëàñòè÷íіñòü âíóòðіø-
íüîї îðãàíіçàöії îñîáèñòîñòі, її ñïðèéìàííÿ, ìèñëåííÿ, óÿâè.

Âèâ÷åííÿ ïåðåäóìîâ îñâіòíüîї іíòåãðàöії ìàє âðàõîâóâàòè äîñÿãíåííÿ
ôåíîìåíîëîãі÷íîãî íàïðÿìó â ïñèõîëîãії, ùîíàéïåðøå ãåøòàëüòïñèõîëî-
ãії, ÿêà âèâ÷àє ïñèõіêó ëþäèíè ïіä êóòîì çîðó її öіëіñíèõ ôóíêöіîíàëü-
íèõ ñòðóêòóð – ãåøòàëüòіâ. Ïðåäñòàâíèêè öüîãî íàïðÿìó ñïðîáóâàëè 
ïîÿñíèòè ïðèðîäó іíòåëåêòó ç ïîçèöії ïðіîðèòåòíîñòі ñïðèéìàííÿ öіëіñíî-
ãî îáðàçó â äèíàìіöі ïñèõі÷íèõ óòâîðåíü, äîâåñòè âèðіøàëüíó ðîëü ìèòòє-
âîãî ñõîïëåííÿ âіäíîñèí (іíñàéò) ó ïîëі òÿæіííÿ ÷àñòèí äî öіëîãî òà їõ 
ãðóïóâàííÿ â íàïðÿìêó ðіâíîâàãè («çàêîí ñòðóêòóðè»). Îòæå, ó êîíòåêñòі 
öієї òåîðії ïñèõîëîãі÷íі ìåõàíіçìè ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè, çäàò-
íîї äî іíòåãðóâàííÿ, ìіñòÿòüñÿ â ñàìîìó ïðîöåñі ïîïåðåäíüîãî ïðèðîäíîãî 
ñèíòåçó, ùî ìàє ðåãóëÿòèâíå òà ìîòèâàöіéíå çíà÷åííÿ äëÿ ïåðåáіãó іíøèõ 
ïñèõîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ.

Ïðèðîäó òà ìåõàíіçìè іíòåëåêòó äîñëіäæóâàâ ó ìåæàõ êóëüòóðíî-іñòî-
ðè÷íîї òåîðії âèùèõ ïñèõі÷íèõ ôóíêöіé Ë. Âèãîòñüêèé, ÿêèé âèîêðåìëþ-
âàâ òðè ñòóïåíі éîãî ðîçâèòêó â äіòåé:

1) ìèñëåííÿ ñèíêðåòè÷íèìè îáðàçàìè (çà ïðèíöèïîì «óñå ïîâ’ÿçàíî
ç óñіì»);

2) ìèñëåííÿ â êîìïëåêñàõ (÷åðåç ñëîâî äèòèíà ïîєäíóє ïðåäìåòè íà 
îñíîâі ôàêòè÷íî іñíóþ÷èõ íàî÷íî-îáðàçíèõ çâ’ÿçêіâ);

3) ìèñëåííÿ â ïîíÿòòÿõ, àáî «âåðáàëіçîâàíå ñïðèéìàííÿ», – ðåçóëüòàò 
іíòåãðàöії, ñèíòåçó âñіõ ïіçíàâàëüíèõ ïðîöåñіâ.

Ïñèõîëîã ïіäêðåñëþâàâ âàæëèâå çíà÷åííÿ ñèíêðåòèçìó äèòÿ÷îãî ìèñëåí-
íÿ (ìèñëåííÿ îáðàçàìè-іäåÿìè) äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі é çîêðåìà ââàæàâ, 
ùî õóäîæíÿ òâîð÷іñòü ó äèòÿ÷îìó âіöі òàêîæ ñèíêðåòè÷íà (ìàëþþ÷è, äіòè 
ðîçïîâіäàþòü ïðî çîáðàæåíі ïîäії, òîáòî äðàìàòèçóþòü, ñêëàäàþòü òåêñòè 
öèõ «ðîëåé»). Ç ïåðåõîäîì äî âèùèõ ðіâíіâ ðîçâèòêó ìèñëåííÿ öåé ñèíêðå-
òèçì íå çíèêàє, âіí іíòåãðóєòüñÿ ç іíøèìè ðîçóìîâèìè íàäáàííÿìè ëþäèíè. 

Ïñèõîëîãі÷íèì ïіäґðóíòÿì іíòåãðàöії є ïîëіìîäàëüíіñòü ëþäñüêîї ïñè-
õіêè, ÿêà çàãàëîì є öіëіñíîþ íåçàëåæíî âіä іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé. 
Ó÷åíі-ïñèõîëîãè (Â. Ìåðëіí òà іí.) ïіäêðåñëþþòü, ùî ñèñòåìíå äîñëіäæåííÿ 

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 



18

Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво»

іíäèâіäóàëüíîñòі ïåðåäáà÷àє îáîâ’ÿçêîâå âèâ÷åííÿ іíòåãðàëüíèõ âëàñ-
òèâîñòåé ó ñêëàäíіé âçàєìîäії åëåìåíòіâ, à äåêîìïîçèöіÿ îêðåìèõ âëàñ-
òèâîñòåé äîïóñòèìà ëèøå іç ñóòî íàóêîâî-äîñëіäíèöüêîþ ìåòîþ ÷åðåç
âèîêðåìëåííÿ ïåâíèõ ÿêîñòåé, ùî ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ òіëüêè çàëåæíî
âіä çàãàëüíîї іíòåãðàòèâíîñòі ïñèõіêè.

Äіòè çäàòíі ïîâ’ÿçóâàòè ìіæ ñîáîþ ðіçíîìàíіòíі ÿâèùà і ñïðèéìàòè їõ 
íåðîç’єäíàíèìè áåç äîñòàòíіõ äëÿ öüîãî ëîãі÷íèõ çàñàä. Ó ðåçóëüòàòі àêòèâ-
íîї âçàєìîäії ç äîâêіëëÿì ó íèõ ôîðìóþòüñÿ òàê çâàíі êîãíіòèâíі êàðòè – 
îáðàçè-îãëÿäè ðіçíîãî ñòóïåíÿ ñêëàäíîñòі, ìàñøòàáó, îðãàíіçàöії, óçàãàëü-
íåíîñòі. Ïðèðîäíà ãíó÷êіñòü îáðàçíîãî ìèñëåííÿ äèòèíè áåç öіëåñïðÿìîâà-
íîãî ïåäàãîãі÷íîãî іíñòðóìåíòàëüíîãî çáàãà÷åííÿ ó ïðîöåñі øêіëüíîãî 
íàâ÷àííÿ ç ÷àñîì âòðà÷àєòüñÿ. Іç «âіçóàëіçàòîðіâ» ìàëåíüêі øêîëÿðі ïîñòó-
ïîâî ïåðåòâîðþþòüñÿ íà «âåðáàëіçàòîðіâ», õî÷à, ÿê äîâåëè ñó÷àñíі ïñèõî-
ëîãè é ïåäàãîãè, ìîáіëüíіñòü ìèñëåííÿ çàëåæèòü âіä ëåãêîñòі ïåðåõîäіâ âіä 
îäíîãî òèïó іíôîðìàöії äî іíøîãî. Íå âèïàäêîâî êðèòåðієì îáäàðîâàíîñòі 
ââàæàєòüñÿ ëåãêіñòü ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ ìàòåðіàëó ó ïðîöåñі ìèñëåííÿ. 
Òâîð÷іñòü ïåðåäáà÷àє çäàòíіñòü áà÷èòè íîâі ïðîáëåìè ó ñòàíäàðòíèõ óìî-
âàõ і íîâі ôóíêöії çâè÷íîãî îá’єêòà òà âìіííÿ êîìáіíóâàòè é ñàìîñòіéíî
ïåðåíîñèòè çíàííÿ ó íîâі ñèòóàöії. À ïåðåíåñåííÿ – öå âæå ðåçóëüòàò 
äіÿëüíîñòі ç ïîðіâíÿííÿ, çíàõîäæåííÿ àíàëîãіé, àñîöіàöіé òîùî.

Çãіäíî ç òåîðієþ ìіæôóíêöіîíàëüíèõ çâ’ÿçêіâ ó ïіçíàâàëüíèõ ïðîöåñàõ
ëþäèíè  (óâàãà, ïàì’ÿòü, ìèñëåííÿ), àðõіòåêòîíіêà öіëіñíîñòі ñòðóêòóðè
іíòåëåêòó çàäàєòüñÿ ïðîöåñàìè êîãíіòèâíîї äèôåðåíöіàöії òà іíòåãðàöії
(Á. Àíàíüєâ). Іíòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê õàðàêòåðèçóєòüñÿ çðîñòàííÿì
êіëüêîñòі é îáñÿãó êîðåëÿöіéíèõ çâ’ÿçêіâ, ïіçíàâàëüíèìè ôóíêöіÿìè òà їõ
âëàñòèâîñòÿìè. Îòæå, êðèòåðієì ðîçâèòêó іíòåëåêòó ââàæàєòüñÿ ìіðà їõ 
іíòåãðàòèâíîñòі.

Ìåõàíіçì äії ïñèõіêè òàêèé: ìіæ îêðåìèìè ÿâèùàìè ó ñâіäîìîñòі ëþäè-
íè â ðіçíèé ÷àñ і ç ðіçíîãî ïðèâîäó ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåâíі çâ’ÿçêè: âàðіàòèâíі, 
ñïîðàäè÷íі àáî êîíñòàíòíі; óñâіäîìëåíі àáî íåóñâіäîìëåíі, іíòóїòèâíі; ìèò-

Конструктивну роль у процесах інтегрування відіграє мислен-
ня, основу якого складають операції аналізу й синтезу, а також 
комплекс основних прийомів мислення. До таких прийомів 
належать:
 порівняння (установлювання спільних і відмінних рис між пред-я

метами і явищами);
 аналогія (пошук часткової схожості між предметами і явищами);я
 асоціація (суб’єктивний образ об’єктивного зв’язку між предме-я

тами і явищами);
 узагальнення (виведення спільних ознак для предметів і явищ я

певного класу); 
 абстрагування (виділення з усіх ознак, властивостей, зв’язків я

основних, найзагальніших);
 генералізація (узагальнення, перехід від окремого до загально-я

го); 
 класифікація (розподіл за спільними ознаками);я
 систематизація (розподіл у визначеному порядку і зв’язку час-я

тин); 
 перенесення засвоєних знань і вмінь на інші предмети та явища.
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òєâі ÷è ðîçòÿãíóòі â ÷àñі. Òàêі ñïіââіäíîøåííÿ îòðèìàëè íàçâó àñîöіàòèâ-
íèõ çâ’ÿçêіâ, àáî àñîöіàöіé. Âîíè ìîæóòü áóòè åìîöіéíèìè, çâóêîâèìè, 
çîðîâèìè, ïðîñòîðîâèìè, êіíåòè÷íèìè, ñëîâåñíèìè é ïîñòіéíî ïðîíèçóþòü 
äіÿëüíіñòü ïіçíàâàëüíèõ ïðîöåñіâ, ñòâîðþþ÷è ðіçíîàñïåêòíі êîìïëåêñè.

Äëÿ ïñèõîëîãі÷íîãî îáґðóíòóâàííÿ îñâіòíüîї іíòåãðàöії â ãàëóçі ìèñòå-
öòâà îñîáëèâî çíà÷óùèìè є ïîëîæåííÿ ïðî àñîöіàòèâíå ìèñëåííÿ 
Þ. Ñàìàðіíà, çà âèñëîâîì ÿêîãî, «òâîð÷å ìèñëåííÿ – öå ìèñëåííÿ ïëþñ 
óÿâà». Ñóòíіñòü іäåé ó÷åíîãî ïîëÿãàє â òîìó, ùî áóäü-ÿêå çíàííÿ є àñîöі-
àöієþ, à ñèñòåìà çíàíü – öå ñèñòåìà àñîöіàöіé.

Çà õàðàêòåðîì ñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêó ðîçðіçíÿþòü òàêі àñîöіàöії: çà 
òîòîæíіñòþ, çà ñóìіæíіñòþ, çà êîíòðàñòîì.

Çà äæåðåëàìè ñïðèéìàííÿ іíôîðìàöії àñîöіàòèâíі óÿâëåííÿ ðîçïîäі-
ëÿþòüñÿ íà іìàíåíòíі (ó ìåæàõ îäíієї ìîäàëüíîñòі) òà òðàíñöåíäåíòíі (ç 
ðіçíèõ ìîäàëüíîñòåé), õî÷à â îñòàííіõ îäíà ç ìîäàëüíîñòåé (çîðîâà ÷è 
ñëóõîâà àáî іí.) ìîæå áóòè «êîíòðîëþþ÷îþ».

Àñîöіàòèâíіñòü – âàæëèâà ÿêіñòü ñâіäîìîñòі òâîð÷îї ëþäèíè. Ó ñâîїõ 
ïðàöÿõ Ì. Õîëîäíà ââîäèòü ùå îäíó ÿêіñòü – «ìåíòàëüíèé äîñâіä», ÿêèé 
çóìîâëþє іíäèâіäóàëüíó і íåïîâòîðíó âëàñòèâіñòü іíòåëåêòó îñîáèñòîñòі.

Îòæå, ïñèõîëîãі÷íèìè ïåðåäóìîâàìè іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ є ïðèðîä-
íі îñîáëèâîñòі ëþäñüêîãî ìèñëåííÿ, ó ÿêîìó îðãàíі÷íî ïîєäíóþòüñÿ ÷óòòє-
âі, óÿâíî-îáðàçíі, ðàöіîíàëüíî-ëîãі÷íі, òâîð÷î-іíòóїòèâíі àñïåêòè ïіçíàí-
íÿ. Çà äîïîìîãîþ ìåõàíіçìіâ ìèñëåííÿ ëþäèíà çäàòíà çіñòàâëÿòè áëèçüêі 
é äîñèòü äàëåêі ïðåäìåòè і ÿâèùà, óñòàíîâëþâàòè ñõîæîñòі òà âіäìіííîñòі, 
ïðîâîäèòè ìіæ íèìè àíàëîãії і ïàðàëåëі, ñèíòåçóâàòè é óçàãàëüíþâàòè 
íàáóòі çíàííÿ. Ó ñâіäîìîñòі øêîëÿðà íåìàє ðîçïîäіëó íà ïðåäìåòè ÷è ãàëó-
çі. Íàâêîëèøíіé ñâіò ñïðèéìàєòüñÿ öіëіñíî: âîäíî÷àñ ñëóõîì і çîðîì, 
îáðàçíî і âåðáàëüíî, åìîöіéíî і ïðàêòè÷íî. Íàêîïè÷åíі åëåìåíòè äîñâіäó 
íàêëàäàþòüñÿ, ïåðåòèíàþòüñÿ, іíòåãðóþòüñÿ, ñòâîðþþ÷è ìîæëèâіñòü ñâîє-
ðіäíîãî «ïàíîðàìíîãî áà÷åííÿ» і «ïîëіôîíі÷íîãî ðîçóìіííÿ» ñâіòó.

Çàãàëüíі ïñèõîëîãі÷íі çàêîíîìіðíîñòі ìèñëåííÿ ìàþòü ñïåöèôі÷íі îñîá-
ëèâîñòі âèÿâó â öàðèíі ìèñòåöüêîї äіÿëüíîñòі. Ïðèðîäíі çäіáíîñòі äî çîðî-
âî-ïðîñòîðîâèõ, àêóñòè÷íî-îáðàçíèõ, âåðáàëüíèõ òà іíøèõ ðîçóìîâèõ îïå-
ðàöіé äèòèíà ðåàëіçóє êîìïëåêñíî. Îïðàöþâàííÿ õóäîæíüîї іíôîðìàöії, 
ÿê і áóäü-ÿêîї іíøîї, à òàêîæ її êîäóâàííÿ і ïåðåêîäóâàííÿ âîíà çäіéñíþє 
іíòåãðàëüíî. ßê ïіäêðåñëþþòü ïñèõîëîãè, ïîєäíàííÿ äіé êіëüêîõ àíàëіçà-

Психолог класифікує рівні розумової діяльності людини залеж-
но від поєднання асоціацій, серед яких виділяє такі види: 
 локальні – найпростіші, характерні для молодшого шкільного віку;
 частково системні – найпростіші системні асоціації, що виника-

ють, наприклад, під час вивчення окремої теми, предмета або
явища, передбачають найпростіші порівняння та узагальнення, 
але отримані знання не зіставляються із суміжними знаннями; 

 внутрішньо-системні, що забезпечують пізнання учнями ціліс-
них систем знань у межах предмета (причинно-наслідкові, часо-
ві, просторові, кількісні та ін. зв’язки);

 міжпредметні – поєднують різні системи знань, зв’язки на межі
систем, виникають спільні поняття;

 міжсистемні –  характеризують найвищий ступінь розумової 
діяльності.  
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òîðіâ – çîðó, ñëóõó, äîòèêó – ñïðèÿє íàáàãàòî êðàùîìó і òðèâàëіøîìó 
çàïàì’ÿòîâóâàííþ íàâ÷àëüíîї іíôîðìàöії. Äіòè, ÿêèì ïðèòàìàííèé õóäîæ-
íіé òèï ìèñëåííÿ, íà âіäìіíó âіä ëîãі÷íîãî òèïó, «ñõîïëþþòü» óñå íàñàì-
ïåðåä ó öіëîìó, áåç ïîïåðåäíüîãî ïîäіëó íà ñêëàäîâі. Äåÿêі  ïåäàãîãè ââà-
æàþòü, ùî òðåáà ðîçâèâàòè îñîáèñòîñòі çãіäíî ç ïðèðîäíèìè çàäàòêàìè, 
âðàõîâóþ÷è âðîäæåíèé òèï ïñèõіêè, іíøі – íàâïàêè, ïðàãíóòü íàäàâàòè 
ïðіîðèòåòíîї óâàãè «ñëàáêîìó ëàíöþæêó». Ìè ââàæàєìî, ùî ïîòðіáíî ðîç-
âèâàòè äèòèíó ãàðìîíіéíî:  ïðàãíó÷è äî áàëàíñó âðîäæåíîãî і íàáóòîãî.

ßê âіäîìî, ëþäèíà ïî-ðіçíîìó ñïðèéìàє ìèñòåöòâî: ãðàôіêó, æèâîïèñ,
ñêóëüïòóðó òà іíøі âіçóàëüíі ìèñòåöòâà – çîðîì, à ìóçèêó – çðîçóìіëî,
÷åðåç ñëóõ. Ïðîòå çäàâíà ïîìі÷åíî, ùî іíêîëè âïëèâ ìóçèêè ìîæå âèêëè-
êàòè ïåâíі çîðîâі âіä÷óòòÿ, ÿêі çáàãà÷óþòü ñëóõîâå ñïðèéìàííÿ. І íàâïà-
êè  – êàðòèíà äåêîëè «çâó÷èòü», ÿê ìóçèêà, à àðõіòåêòóðó âçàãàëі íàçèâà-
þòü «ìóçèêîþ, çàñòèãëîþ â êàìåíі». Õóäîæíèê і ñêóëüïòîð Ìіêåëàíäæå-
ëî îáðàçíî ïîðіâíþâàâ ãàðíèé æèâîïèñ іç ãàðíîþ ìåëîäієþ. Õî÷à õóäîæ-
íèê «ïðàöþє» íàñàìïåðåä î÷èìà, îäíàê íå âèíÿòêîâî î÷èìà, à é óñіìà 
âіä÷óòòÿìè, ÿê і áóäü-ÿêèé іíøèé ìèòåöü.

Ïðîáëåìó âçàєìîäії ñëîâåñíîãî, ìóçè÷íî-іíòîíàöіéíîãî, âіçóàëüíî-
îáðàçíîãî, ðóõî-ïëàñòè÷íîãî òà іíøèõ àñïåêòіâ õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ ïñè-
õîëîãè äîñëіäèëè íåäîñòàòíüî, õî÷à ùå Á. Òåïëîâ ó ñâîїé âіäîìіé êëàñè÷-
íіé ïðàöі «Ïñèõîëîãіÿ ìóçè÷íèõ çäіáíîñòåé» çâåðòàâ óâàãó íà òå, ùî ñëó-
õîâі óÿâëåííÿ ìàéæå íіêîëè íå áóâàþòü ñóòî ñëóõîâèìè і ìàþòü âêëþ÷àòè 
çîðîâі, ðóõîâі òà іí. Ó ïñèõîëîãії öåé ôåíîìåí îòðèìàâ íàçâó «ñèíåñòåçіÿ».

Îá’єêòèâíèé çâ’ÿçîê ìіæ ñëóõîâèìè і çîðîâèìè, à òàêîæ òàêòèëüíèìè,
âіáðàöіéíèìè òà іíøèìè âіä÷óòòÿìè ñòàє òèì ïñèõîôіçіîëîãі÷íèì іíòåãðà-
òîðîì, ùî çà ïåâíèõ ñïåöіàëüíî ñòâîðåíèõ ïåäàãîãі÷íèõ óìîâ (íàïðèêëàä,
çà ðåãóëÿðíîãî çàñòîñóâàííÿ ìіæâèäîâèõ ìèñòåöüêèõ êîìïëåêñіâ і ïàðà-
ëåëåé) ñïðèÿє âèíèêíåííþ àñîöіàöіé, îáðàçіâ-àíàëîãіé, ñóãîëîñíèõ åñòå-
òè÷íèõ óÿâëåíü, óòіëåíèõ ðіçíèìè õóäîæíіìè ìîâàìè – іíòîíàöіéíîþ,
âіçóàëüíîþ, êіíåòè÷íîþ.

Âàæëèâі ïñèõîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ ùîäî іíòåãðàëüíîñòі õóäîæíüîї
ñâіäîìîñòі ìіñòÿòüñÿ ó ïðàöÿõ Ð. Àðíõåéìà. Âіí ґðóíòîâíî äîñëіäæóâàâ 
ïðîöåñ âіçóàëüíîãî ñïðèéìàííÿ і âèÿâèâ éîãî ïðèíöèïîâі çàêîíîìіðíîñòі,
çîêðåìà äèíàìі÷íî-÷àñîâі, ÿêі ñâіä÷àòü, ùî çîðîâå õóäîæíє ñïðèéìàííÿ
íå ïàñèâíèé, à òâîð÷î àêòèâíèé – äèíàìі÷íèé – ïðîöåñ, àäæå áóäü-ÿêà
ëіíіÿ, íàéïðîñòіøà ôîðìà, íàìàëüîâàíà íà àðêóøі ïàïåðó, ïîðóøóє ñïî-
êіé і ìîáіëіçóє ðóõ ó ïðîñòîðі.

Îñÿãíåííÿ ïñèõîëîãі÷íîãî ÿâèùà іíòåðñåíñîðíîї âçàєìîäії ëþäñüêèõ
âіä÷óòòіâ і ìåõàíіçìіâ ñèìóëüòàííîãî ñïðèéìàííÿ æèòòєâèõ і õóäîæíіõ 
îáðàçіâ «íàêëàäàєòüñÿ» íà õàðàêòåðíі äëÿ äіòåé ñóáñåíñîðíі çäіáíîñòі
(íàïðèêëàä, îñîáëèâó ÿñêðàâіñòü òà åìîöіéíіñòü îáðàçíîãî ñïðèéìàííÿ),
ùî çóìîâëþє ïîøóê і  âïðîâàäæåííÿ îñâіòíіõ òåõíîëîãіé íà îñíîâі «õóäîæ-
íüîї ñèíåñòåçії».

Ïñèõîëîãі÷íà ïðèðîäà ëþäèíè çàáåçïå÷èëà ìîæëèâіñòü îðãàíі÷íîãî
ïîєäíàííÿ ëîãі÷íîãî é îáðàçíîãî, ñâіäîìîãî òà іíòóїòèâíîãî, âіçóàëüíîãî 
òà àóäіàëüíîãî. Âàæëèâèì âіäêðèòòÿì ñó÷àñíèõ íàóê ïðî ëþäèíó є òåîðіÿ 

Синестезія (від грецьк. synaisthesis – «одночасне відчуття») виникає тоді,s
коли у свідомості людини під впливом взаємодії різних чуттєвих модальностей,
наприклад зорової та слухової, виникають полімодальні образи – звуко-кольорові
в даному випадку. 
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ôóíêöіîíàëüíîї àñèìåòðії ìîçêó. ßê äîâåëè äîñëіäæåííÿ îñòàííіõ ðîêіâ, 
ëіâà ïіâêóëÿ ãîëîâíîãî ìîçêó çàáåçïå÷óє ôóíêöіîíóâàííÿ ðàöіîíàëüíî-
ëîãі÷íîãî (âåðáàëüíîãî) ìèñëåííÿ, à ïðàâà «âіäïîâіäàє» çà åìîöіéíî-îáðàç-
íå (âіçóàëüíå) îïðàöþâàííÿ іíôîðìàöії, íàäàþ÷è ìèñëåííþ ëþäèíè òâîð-
÷îãî õàðàêòåðó. Ó ðåàëüíîñòі âåðáàëüíі é âіçóàëüíі, ñâіäîìі é ïіäñâіäîìі 
ñêëàäîâі òіñíî âçàєìîäіþòü, óòâîðþþòü ñâîєðіäíó öіëіñíіñòü, à íåäîîöіíêà 
áóäü-ÿêîї ç íèõ ïðèçâîäèòü äî îäíîáі÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі. Ëèøå 
іíòåãðàöіÿ âñіõ ðîçóìîâèõ ñòðàòåãіé çàáåçïå÷óє òâîð÷èé õàðàêòåð ìèñëåí-
íÿ ëþäèíè.

Òðàäèöіéíà ïðåäìåòíà ñèñòåìà øêіëüíîї îñâіòè ç її іíôîðìàöіéíîþ 
äîìіíàíòîþ, êóëüòîì «ðàöіî» і ç îäíî÷àñíîþ íåäîîöіíêîþ åìîöіéíî-îáðàç-
íèõ і ïðàêòè÷íî-òâîð÷èõ àñïåêòіâ ïðèçâîäèòü äî ïîñòóïîâîãî ðóéíóâàííÿ 
ïðèðîäíîї öіëіñíîñòі ñâіäîìîñòі äèòèíè. Öåé ÷èííèê ïåðіîäè÷íî àêòóàëі-
çóє â ïåäàãîãіöі, çîêðåìà ìèñòåöüêіé, ïðîáëåìó ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ, 
іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ òà іíøèõ îñâіòíіõ ìîäåëåé, ñïðÿìîâàíèõ íà «ðåñòàâ-
ðàöіþ çðóéíîâàíîї öіëіñíîñòі».

Íèíі â÷åíі âèçíàþòü çðîñòàííÿ ðîëі ñîöіàëüíîãî (Å. Òîðíäàéê), àáî 
åìîöіéíîãî (Ä. Ãîóëìàí), іíòåëåêòó, âіäñóòíіñòü ÿêîãî ãàëüìóє óñïіøíіñòü
ëþäèíè â ïðîôåñіéíіé êàð’єðі òà æèòòі çàãàëîì.

Ïåðåä Íîâîþ óêðàїíñüêîþ øêîëîþ ñòîїòü íèçêà çàâäàíü, ÿêі íàöіëþ-
þòü ó÷èòåëіâ íà åôåêòèâíó åìîöіéíó âçàєìîäіþ ç ó÷íÿìè íà îñíîâі âåð-
áàëüíîї òà íåâåðáàëüíîї êîìóíіêàöії. Äëÿ öüîãî øêîëÿðіâ ó÷àòü іäåíòèôі-
êóâàòè íàñàìïåðåä âëàñíі åìîöії òà êåðóâàòè íèìè: ïðèáîðêóâàòè íåãà-
òèâíі ñòàíè (ãíіâ, ñòðàõ, ðîç÷àðóâàííÿ, ïðèãíі÷åíіñòü), óíèêàòè ñòðåñіâ. 
Òàêîæ ïåäàãîãè é ïñèõîëîãè ìàþòü äîïîìàãàòè äіòÿì ðîçóìіòè íàìіðè, 
ìîòèâàöіþ òà áàæàííÿ іíøèõ ëþäåé (çà ìіìіêîþ, æåñòàìè, ãîëîñîì,
õîäîþ, ïîâåäіíêîþ), íàâ÷èòè áóäóâàòè ìіæîñîáèñòіñíі âçàєìèíè â êîëåê-
òèâі íà çàñàäàõ äîáðîçè÷ëèâîñòі, òîëåðàíòíîñòі, îïòèìіçìó.

Емоційний інтелект складається з набору компонентів:
 самосвідомість – здатність пізнавати й розрізняти свої емоції, 

розуміти причини їх виникнення, визначати свої цілі та життєві
цінності;

 самоактуалізація – здатність встановлювати цілі і прагнути до я
їх досягнення, реалізовувати свій потенціал;

 самоповага – здатність реально оцінювати себе, бачити власні
можливості й обмеження, приймати себе разом зі своїми силь-
ними і слабкими сторонами;

 самовираження – здатність ясно висловлювати свої емоції, я
мобілізувати емоційну енергію, проявляти за потреби твердість
переконань; 

 саморегуляція – здатність контролювати й коригувати свої емо-я
ції, стримувати імпульси; швидко знаходити вихід зі складних 
ситуацій;

 емпатія – здатність усвідомлювати і враховувати почуття інших я
людей у процесі прийняття рішень, співпереживати іншим;

 соціальна відповідальність – здатність конструктивно спілкува-
тися і співпрацювати з іншими людьми, проявляти турботу і бра-
ти на себе відповідальність за інших людей, підштовхувати їх у 
бажаному напрямку.
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Îòîæ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî äî ïñèõîëîãі÷íèõ äåòåðìіíàíò іíòå-
ãðàöії çìіñòó äèñöèïëіí õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó íàëåæàòü çàãàëüíà
іíòåãðàëüíіñòü ïñèõіêè, ïîëіñåíñîðíà âçàєìîäіÿ ëþäñüêèõ âіä÷óòòіâ, ñèí-
êðåòèçì ñïðèéíÿòòÿ òà àñîöіàòèâíіñòü ëþäñüêîãî ìèñëåííÿ, çäàòíіñòü äî
ñèíåñòåçії, öіëіñíіñòü ìåíòàëüíîãî äîñâіäó îñîáèñòîñòі.

 1.4. Дидактичні основи інтеграції
Íàâ÷àííÿ áåç ìіðêóâàííÿ áåçêîðèñíå, ïðîòå і ìіðêóâàííÿ 
áåç íàâ÷àííÿ íåáåçïå÷íå.

Êîíôóöіé

Äóæå âàæêî çìóñèòè ñåáå ãîâîðèòè, âàæ÷å çìóñèòè ñåáå 
ìîâ÷àòè, ùå âàæ÷å çìóñèòè ñåáå äóìàòè, àëå íàéâàæ÷å – 
öå çìóñèòè ñåáå âіä÷óâàòè.

Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé

Іíòåíñèâíèé ðîçâèòîê íàóê ïðèçâîäèòü äî їõ íàäìіðíîї äèôåðåíöіàöії,
äðîáëåííÿ. Íåãàòèâíèì íàñëіäêîì öієї òåíäåíöії є âóçüêîñïåöіàëіçîâàíà
ïіäãîòîâêà ôàõіâöіâ ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ, íàäòî ó ñôåðі ïåäàãîãіêè. Âіäîìèé 
íіìåöüêèé ôіëîñîô Ã. Ê. Ëіõòåíáåðã çàçíà÷àâ, ùî ëþäèíà, ÿêà âèâ÷àє
õіìіþ і òіëüêè õіìіþ, çíàє ñàìó õіìіþ ïîãàíî. Ñóãîëîñíó äóìêó âèñëîâëþ-
âàâ çíàìåíèòèé äèðèãåíò Áðóíî Âàëüòåð: «Òіëüêè ìóçèêàíò – öå ëèøå 
íàïіâìóçèêàíò».
Іíòåãðóâàííÿ, ïіä ÿêèì ó ïåäàãîãіöі ðîçóìіþòü çíàõîäæåííÿ ðіçíîìà-

íіòíèõ çâ’ÿçêіâ і çàëåæíîñòåé ìіæ ñêëàäîâèìè ïåäàãîãі÷íîї ñèñòåìè, – öå
äієâèé çàñіá ñòðóêòóðóâàííÿ çìіñòó, ùî çàáåçïå÷óє ñèñòåìíіñòü âèêëàäó
ìàòåðіàëó â íîâèõ îðãàíі÷íèõ çâ’ÿçêàõ. Öå òàêîæ çàñіá іíòåíñèôіêàöії
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, âèùà ôîðìà âòіëåííÿ ìіæïðåäìåòíèõ
çâ’ÿçêіâ íà ÿêіñíî íîâîìó ðіâíі.

Учені по-різному трактують зміст і масштаб поняття інтеграції в 
освіті, у педагогіці воно набуло багатозначності. Аналіз та уза-
гальнення різнопланових і різноякісних трактувань можна звес-
ти до такої класифікації:
 інтеграція як сутність, закономірність освіти (природна інте-

гральність будь-якої освіти, освітнього простору);
 інтеграція як освітня політика, взаємоузгодження систем освіти 

у світі (наприклад, «освітня євроінтеграція»);
  інтеграція як принцип модернізації освіти, що відображає соціо-

культурні запити й потреби сучасного суспільства;
 інтеграція як освітня мета та її результат – «інтегральність світо-

гляду» (створення у школярів «цілісної картини світу» або 
«образу світу»); 

 інтеграція змісту освіти (знаходження загальної основи і спосо-
бів об’єднання предметних знань, результат – інтегрований курс,
програма);

 інтеграція як інструментарій удосконалення педагогічного про-
цесу, форм організації навчання і виховання (інтегрований урок);

 інтеграція способів взаємодії педагога та учнів (інтегративна 
педагогічна технологія).
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Сутність інтеграції в мистецькій освіті

Існує два основних типи дидактичної інтеграції:
1) індуктивно-взаємодіючий – процес встановлення зв’язків між компонентами, 

які утворюють цілісність, що стає пасивним результатом, народженим під впливом 
паритетних частин;

2) холістський, що передбачає пріоритет цілого як «емерджентної» якості, що 
задає характер взаємозалежності компонентів і завдяки вихідній константі забез-
печує більш високий рівень упорядкованості. 

Òåõíîëîãіÿ êîíñòðóþâàííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó ç áóäü-ÿêîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ïðåäìåòà ïåðåäáà÷àє âèÿâëåííÿ ïåâíèõ äèäàêòè÷íèõ ïіäñòàâ îïòèìàëü-
íîãî ïîєäíàííÿ і ïåðåòâîðåííÿ ïðåäìåòíîãî çìіñòó â іíòåãðàòèâíèé. Ñèñòå-
ìà ïðåäìåòíîãî çìіñòó âêëþ÷àє ïіäñèñòåìó äèäàêòè÷íèõ îäèíèöü – 
íàâ÷àëüíèõ åëåìåíòіâ, ïîäàíèõ ó ïåâíіé âíóòðіøíіé ëîãіöі. Ó ïðîöåñі ñòâî-
ðåííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó âèíèêàє ìіæïðåäìåòíà ëîãіêà, ùî ëèøå ÷àñòêî-
âî çáåðіãàє ïîïåðåäíі ïàðàìåòðè çìіñòó àâòîíîìíèõ ïðåäìåòіâ, àëå âîäíî-
÷àñ àêòèâіçóє ðіçíі òèïè çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè. Òîáòî ïðîöåäóðà іíòåãðóâàííÿ 
є ïðîöåñîì âèäіëåííÿ ñòðèæíåâèõ êîìïîíåíòіâ ó ðіçíèõ äèäàêòè÷íèõ ñèñ-
òåìàõ і âïîðÿäêóâàííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè íàâêîëî ïðîâіäíîї іäåї (òåìè).

Õàðàêòåð òà îáñÿã çâ’ÿçêіâ ó ìåæàõ òåìè ðіçíèé – âіä îêðåìèõ ôàêòіâ 
äî óçàãàëüíþâàëüíèõ ïîíÿòü і ñâіòîãëÿäíèõ ïðîáëåì. Íà ðіâíі íàâ÷àëüíî-
ãî ìàòåðіàëó äîáèðàþòüñÿ ñïіëüíі òåìè òà âèáóäîâóєòüñÿ їõ ïîñëіäîâíіñòü.
Çàçâè÷àé óñòàëåíà âíóòðіøíÿ ëîãіêà ïðåäìåòà ãàëüìóє áà÷åííÿ ñïіëüíîãî 
çà éîãî ìåæàìè, òîìó äëÿ «ïðîðèâó» íåîáõіäíî çìіíèòè êóò çîðó é øóêà-
òè íîâó ëîãіêó – іíòåãðàòèâíó. Âîíà íå ìîæå çáіãàòèñÿ çі ñòðóêòóðîþ 
ïðåäìåòіâ, ùî îá’єäíóþòüñÿ.

Çàâäàííÿ ùå áіëüøå óñêëàäíþєòüñÿ, ÿêùî ïîєäíàííÿ êîìïîíåíòіâ
íîâîї ìіæïðåäìåòíîї öіëіñíîñòі âіäáóâàєòüñÿ íå íà îñíîâі îäíîãî ïðîâіä-
íîãî êîìïîíåíòà, à â ïîëіöåíòðè÷íîìó ðåæèìі. Ïðèìіðîì, ó ìèñòåöòâі öå 
ìóçèêà, æèâîïèñ, òàíåöü, òåàòð, êіíî òîùî. Ïðîñòå ïîєäíàííÿ çìіñòó 
êіëüêîõ ïðåäìåòіâ íå çàáåçïå÷èòü іíòåãðàöіþ, ïîòðіáíі «çóñòðі÷íèé ðóõ» і 
ñïіëüíà ñóïåðïîçèöіÿ. Ó ïðîöåñі äîáîðó íàâ÷àëüíèõ îäèíèöü ïіä ñïіëüíèì 
êóòîì çîðó âèíèêàþòü іíøі ïðіîðèòåòè é ïî÷èíàþòü äîìіíóâàòè íå îêðåìі 
åëåìåíòè, à «åëåìåíòè-àíàëîãè».

ßê çíàéòè òàêі іíòåãðàöіéíі ìåõàíіçìè é ïåäàãîãі÷íі «êëþ÷і» äî íîâîї 
îñâіòíüîї öіëіñíîñòі? Її óòâîðåííþ ñïðèÿþòü êîíêðåòíі «іíòåãðàòîðè». Âîíè 
ìîæóòü áóòè ïðåäìåòíî-îáðàçíі, ïîíÿòіéíі, ñâіòîãëÿäíі. Ó ìèñòåöòâі öå óíі-
âåðñàëüíі åñòåòè÷íі êàòåãîðії (ãàðìîíіÿ, ðèòì, îáðàç òîùî), ùî âèêîíóþòü 
ðîëü ãëîáàëüíèõ ñìèñëîâèõ îäèíèöü. Іíòåãðàöіéíå ïîëå ñòâîðþþòü і ñïіëü-
íі ñâіòîãëÿäíі òåìè, ÿêі ñïðÿìîâóþòü ïîøóê êîíêðåòíèõ âçàєìî çâ’ÿçêіâ – 
òî÷îê äîòèêó, ïåðåòèíó і ãðóïóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ åëåìåíòіâ çìіñòó.

Ïðåäìåòíіñòü çàáåçïå÷óє ôóíäàìåíòàëüíіñòü îñâіòè, àëå áåç іíòåãðàöії
õî÷à á íà åëåìåíòàðíîìó ðіâíі âîíà ïîðîäæóє ÿâèùå, êîëè «çà äåðåâàìè 
íå áà÷àòü ëіñó».

Îòæå, äî êëþ÷îâèõ ìîìåíòіâ äèäàêòè÷íèõ îñíîâ іíòåãðàöії â çàãàëüíіé 
ñåðåäíіé îñâіòі (ïðèíöèïіâ, çìіñòó, ôîðì, ìåòîäіâ, çàñîáіâ) íàëåæèòü єäè-
íà ìåòà – ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ öіëіñíîї êàðòèíè ñâіòó. Ïðàêòè÷íà æ ðåàëі-
çàöіÿ іäåї іíòåãðàöії ó øêіëüíіé ïðàêòèöі ðîçâ’ÿçóєòüñÿ ïåðåâàæíî íà äâîõ 
îñíîâíèõ ðіâíÿõ: іíòåãðàöії çìіñòó îñâіòè (çîâíіøíÿ і âíóòðіøíÿ, ìіæ-
ïðåäìåòíà і ïðåäìåòíà, ïîíÿòіéíà òà ñâіòîãëÿäíà, ïîâíà àáî ÷àñòêîâà) òà 
іíòåãðàöії ïðîöåñó íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ (іíòåãðàòèâíі ïåäàãîãі÷íі òåõíî-
ëîãії, ìåòîäèêè іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ).
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  1.5. Художньо-педагогічні основи 
інтеграції

Îñíîâíèé çàêîí äèòÿ÷îї òâîð÷îñòі ïîëÿãàє â òîìó, 
ùî öіííіñòü її ïîòðіáíî âáà÷àòè íå â ðåçóëüòàòàõ, 
íå â ïðîäóêòàõ òâîð÷îñòі, à â ñàìîìó ïðîöåñі. 
Âàæëèâî íå òå, ùî ñòâîðÿòü äіòè, âàæëèâî, ùî âîíè 
òâîðÿòü.

Ëåâ Âèãîòñüêèé

Öіëіñíіñòü íàðîäíîї êóëüòóðè, ñèíêðåòèçì ôîëüêëîðíèõ òðàäèöіé òà
îáðÿäіâ – ÿñêðàâèé і íåïåðåâåðøåíèé çðàçîê ïðèðîäíîї іíòåãðàöії ïîåòè÷-
íîãî ñëîâà, ìóçèêè, õîðîâîäíèõ ðóõіâ, åëåìåíòіâ òåàòðàëüíîї äії, ïåäàãî-
ãі÷íà åôåêòèâíіñòü ÿêîї äîâåäåíà áàãàòîâіêîâèì іñíóâàííÿì åòíîïåäàãîãі-
êè. Òîìó ñàìå öåé «ôîëüêëîðíèé» òèï іíòåãðàöії, ãåíåòè÷íî ñïîðіäíåíèé
іç ñèíêðåòèçìîì äèòÿ÷îї ãðè, àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü ÿê ó÷èòåëі, òàê і 
àâòîðè ðіçíèõ ïðîãðàì і ïîñіáíèêіâ ç ìèñòåöòâà.

Ïðîáëåìà âçàєìîäії (êîìïëåêñó, ñèíòåçó) ìèñòåöòâ, ìіæïðåäìåòíèõ
çâ’ÿçêіâ, іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ îñòàííіìè äåñÿòèëіòòÿìè àêòèâíî ïðèâåðòà-
ëà óâàãó äîñëіäíèêіâ ó öàðèíі ïåäàãîãіêè ìèñòåöòâà. Íà ðіçíèõ êîíöåïòó-
àëüíèõ і ìåòîäè÷íèõ çàñàäàõ  âîíà ðîçâ’ÿçóâàëàñÿ ùîäî çàãàëüíîîñâіòíüîї 
øêîëè (Î. Êàáêîâà, І. Êàøåêîâà, Ë. Ïðåäòå÷åíñüêà, Þ. Ñîëîäîâíіêîâ,
Ã. Øåâ÷åíêî, Î. Ùîëîêîâà, Á. Þñîâ), çîêðåìà ïî÷àòêîâîї îñâіòè (Í. Àíі-
ùåíêî, Å. Áєëêіíà, Ò. Êðèæàíіâñüêà, Î. Êóðєâіíà, Ò. Íàäîëіíñüêà,
Í. Òåðåíòüєâà, Â. Òèìåíêî òà іí.).

Äîñëіäíèêè âèîêðåìëþþòü íèçêó îá’єêòèâíèõ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ
ïіäñòàâ іíòåãðàöії â ìèñòåöüêіé îñâіòíіé ãàëóçі: єäèíó åìîöіéíó ïðèðîäó ìèñ-
òåöòâà, ñïîðіäíåíіñòü åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ñâіòó, àñîöіàòèâíіñòü õóäîæ-
íüîãî ñïðèéìàííÿ і ìèñëåííÿ; íàÿâíіñòü ïåâíèõ óíіâåðñàëüíèõ çàñîáіâ 
õóäîæíüîї âèðàçíîñòі; ñõîæіñòü ìåõàíіçìіâ òâîð÷èõ ïîøóêіâ ìèòöіâ áóäü-
ÿêîãî ôàõó і âòіëåííÿ æèòòєâèõ ñìèñëіâ ó õóäîæíіõ îáðàçàõ; õóäîæíіé ïàôîñ, 
ìèñòåöüêî-ñòèëüîâó єäíіñòü òîùî. Öå çóìîâëþє ïîøóê ñïіëüíèõ ìіæâèäîâèõ 
òî÷îê äîòèêó â ìåòîäèöі âèêëàäàííÿ іíòåãðîâàíèõ êóðñіâ ç ìèñòåöòâà.

Áіëüøіñòü àâòîðіâ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì äëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ îáèðàþòü
òàêèé ïіäõіä, çãіäíî ç ÿêèì âèäè ìèñòåöòâà іíòåãðóþòüñÿ íàâêîëî îäíîãî
ïðîâіäíîãî êîìïîíåíòà; òàêèì íàé÷àñòіøå ñòàє ìóçèêà, ðіäøå – îáðàçîòâîð-
÷å ìèñòåöòâî. Íàéïîïóëÿðíіøîþ є òåìàòè÷íà іíòåãðàöіÿ, êîëè íàâ÷àëüíèé 
ìàòåðіàë äîáèðàєòüñÿ çà ïðèíöèïîì çîâíіøíüîї ôîðìàëüíîї ñïîðіäíåíîñòі
îáðàçіâ і òåì õóäîæíіõ òâîðіâ – ïîåòè÷íèõ, ìóçè÷íèõ і âіçóàëüíèõ.

Ó ðîáîòі ç ó÷íÿìè ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó çàñòîñóâàííÿ òàêîї 
ëîêàëüíîї іíòåãðàöії íå âèêëèêàє çàïåðå÷åíü, ïðîòå íå ìîæíà îáìåæóâà-
òèñÿ ëèøå öèì. Íåçâàæàþ÷è íà äåùî іëþñòðàòèâíå òëóìà÷åííÿ ñóòî òåìà-
òè÷íèõ çіñòàâëåíü (çà çîâíіøíüîþ ñþæåòíіñòþ), íå âàðòî âçàãàëі âіä íèõ
âіäìîâëÿòèñÿ, òîìó ùî õóäîæíüî-âèõîâíà ðåçóëüòàòèâíіñòü òàêîãî ïіäõî-
äó äîâåäåíà áàãàòîðі÷íèì ïåäàãîãі÷íèì äîñâіäîì.

Â îñíîâó íàâ÷àëüíèõ іíòåãðàòèâíèõ ïðîãðàì äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè,
ðîçðîáëåíèõ çà êîíöåïöієþ ïîëіõóäîæíüîãî âèõîâàííÿ Á. Þñîâà, ÿêèé
çàïî÷àòêóâàâ öіëèé іíòåãðàòèâíèé íàïðÿì ó öàðèíі ìèñòåöüêîї ïåäàãîãі-
êè, áóëî ïîêëàäåíî âçàєìîçâ’ÿçîê åëåìåíòіâ «ñëîâî – çâóê – êîëіð – ðóõ» 
òà іäåþ «õóäîæíіõ ïîäіé» – òâîð÷èõ êîëåêòèâíèõ çàíÿòü.

Îðèãіíàëüíó êîíöåïöіþ і ïðîãðàìó «Ñèíòåç ìèñòåöòâ» äëÿ äîøêіëüíè-
êіâ і ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ðîçðîáèëà Î. Êóðåâіíà, ÿêà îáðàëà іíòåãðàòîðàìè 
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àâòîðñüêîãî êóðñó åñòåòè÷íі êàòåãîðії і âêëþ÷èëà äî çìіñòó êîìïîíåíò 
«òåõíîëîãії», ùî çíà÷íî ïîñèëþє її ïðèêëàäíі àñïåêòè. Ïðîòå, íà æàëü, 
ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ðåïðåçåíòîâàíî â ðîçðîáêàõ äîñëіäíèöі íåäîñòàòíüî ÿê 
çà îáñÿãîì, òàê і çà òðàäèöіéíèìè âèìîãàìè äî øêіëüíîãî ìóçè÷íîãî 
âèõîâàííÿ. 

Áóäü-ÿêі ðіçíîâèäè ìîäåëåé іíòåãðàöії àêòèâіçóþòü åìîöіéíî-åñòåòè÷íå
ñïðèéíÿòòÿ é îñîáèñòіñíå ïіçíàííÿ ó÷íÿìè ìèñòåöòâà, àäæå ñàìå çàâäÿêè 
çіñòàâëåííþ і ïîðіâíÿííþ, âèäіëåííþ ñïіëüíèõ і âіäìіííèõ ðèñ ó ìèñòåöü-
êèõ ÿâèùàõ ñòèìóëþєòüñÿ ðîçâèòîê õóäîæíüî-òâîð÷èõ çäіáíîñòåé äіòåé.

Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ïîëіõóäîæíє âèõîâàííÿ ç äîìіíàíòîþ ñèíêðåòè÷-
íèõ ôîðì òâîð÷îñòі ñòàє ôóíäàìåíòîì õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ ó÷íіâ, ÿêå
àêòèâíî ðîçâèâàєòüñÿ ó ñåðåäíіõ і ñòàðøèõ êëàñàõ ó ïðîöåñі ïîãëèáëåíîãî 
ïіçíàííÿ ìèñòåöòâ íà ìàòåðіàëі øèðîêîãî ñïåêòðà õóäîæíіõ çðàçêіâ ðіç-
íèõ æàíðіâ і ôîðì, åïîõ і ñòèëіâ, ùî ñóìàðíî çàáåçïå÷óє ôîðìóâàííÿ ó 
øêîëÿðіâ  öіëіñíîї õóäîæíüîї êàðòèíè ñâіòó.

Íà іíòåãðàòèâíîìó ïіäõîäі äî íàâ÷àííÿ äіòåé ґðóíòóþòüñÿ âіäîìі çàðó-
áіæíі ïåäàãîãі÷íі ñèñòåìè õóäîæíüîãî âèõîâàííÿ Ð. Øòàéíåðà, Å. Æàê-
Äàëüêðîçà, Ê. Îðôà; ïðàêòè÷íі åêñïåðèìåíòè â öіé öàðèíі çäіéñíþâàëè 
Á.   ßâîðñüêèé і Ì. Ëåîíòîâè÷. Îçíàéîìëåííÿ ç іäåÿìè òà ïðàêòè÷íèì 
äîñâіäîì öèõ âіäîìèõ ó ñâіòі ôàõіâöіâ äàє çìîãó â÷èòåëåâі ðîçøèðèòè é 
çáàãàòèòè ïàëіòðó âëàñíèõ ìåòîäè÷íèõ íàïðàöþâàíü.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Рудольф Штайнер (1861–1925) 

Розгляд інтегративних підходів у зарубіжній мистецькій педа-
гогіці буде неповним, якщо не висвітлити бодай побіжно оригі-
нальний досвід естетизації всього навчально-виховного процесу у 
вальдорфських школах, засновником та ідеологом яких був 
Р. Штайнер. Як відомо, у них мистецтво відіграє надзвичайно важ-
ливу роль: зміст усіх навчальних дисциплін має естетичне напо-
внення, розширено блок спеціальних мистецьких предметів, яким 
присвячується по кілька годин у другій половині дня (уроки мови, 
літератури, музики, живопису, ліплення, театру; заняття з 
художньо-прикладного циклу – квітникарство, садівництво, гон-
чарство, обробка деревини й металу, рукоділля, виготовлення 
іграшок).

З метою цілісного художньо-естетичного розвитку учнів уведено оригінальні 
навчальні предмети «евритмія» і «малювання форм». У зв’язку з тим, що в межах 
цього посібника немає змоги розглянути детально всі художньо-педагогічні принци-
пи вальдорфської педагогіки, зробимо акцент на змісті цих двох предметів з метою 
показати, як впроваджуються технології інтегративного типу. 

Ідея «евритмії» має генетичне коріння у філософії Платона. Евритмія (з грець-
кої   – «прекрасний ритм», «прекрасне звучання») – це мистецтво руху, «зримої мови» 
і «зримої музики». Тіло людини в момент виконання рухів перетворюється на інстру-
мент, що «звучить», передає певну інформацію, виявляє танцювальність, що 
«живе» у віршах і мелодіях. Рухи у просторі зумовлюються поетичною або музичною 
формою твору, тобто вони не випадкові, а ізоморфні образу, який звучить ніби в 
унісон із внутрішнім емоційним станом виконавця. Педагогічний потенціал евритмії 
досить потужний: дитина вчиться не просто виконувати певні рухи (копіювати за 
зразком), а вільно самовиражатися під музику. У результаті вдосконалюється коор-
динація рухів у просторі, активізуються воля, творчі здібності (уява, фантазія), 
виявляється здатність до синтезії.
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Аналогічне спрямування на виявлення духовної енергетики мистецтва прита-
манне також урокам музики. Достатньо одного прикладу: учні вальдорфських шкіл 
здатні виражати в рухах такі абстрактні музичні поняття, як інтервали, мажорна 
та мінорна гами, пентатоніка. Вони руками «малюють» у повітрі форми, що відпо-
відають розвитку музики, учаться танцювальними жестами та рухами виражати 
почуття (подив, надія, захоплення, радість, страждання тощо).

Предмет «малювання форм» націлений на розвиток мислення учнів, сприйняття 
та усвідомлення форм і пропорцій не тільки за їхніми зовнішніми ознаками, але й за 
глибинною естетичною сутністю.

У довкіллі існує багато форм, що вражають нас гармонійністю: чудернацькі візе-
рунки сніжинок, довершені шестикутники бджолиних стільників, дивні багатокут-
ники кристалів, неповторні спіралі на мушлях равликів, симетричне розташування 
листочків на стеблах рослин, закономірності золотого перетину у пропорціях 
фігури людини, майже фантастичні криві, якими рухається Земля й інші планети, 
тощо. Сутність технології малювання форм полягає в тому, що, починаючи з 
1-го класу, навчання спрямовано на організацію вольової діяльності дитини, тобто 
до руху, з якого, власне, і народжується форма. Учні малюють фігури: коло, вісімку, 
трикутник, спіраль, п’ятикутну зірку, параболу, а також різні багатогранники та 
їх комбінації.

Робота починається з руху ногами за контуром форми. Учитель малює крейдою
на підлозі, приміром, великий ромб, виділяючи кути іншим кольором. Діти, об’єднані у 
групи, промовляючи вголос обраний попередньо вірш, що відповідає цій фігурі за 
метроритмом, ходять по контурах ромба так, щоб його кути збігалися з акцента-
ми вірша, які «відбиваються» ногами.

Далі ту саму фігуру діти виводять у повітрі рукою, потім описують її з восковою 
крейдою в руках. Тільки після таких «репетицій» настає момент малювання на арку-
ші паперу, і, як результат попередніх вправ, зразу ж народжується зразковий ромб.

Головне завдання вчителя – сприяти тому, аби діти емоційно відчули та образно
уявили процесуальність малювання форм (круглих, кутастих, овальних тощо),
характер здійснюваного руху, а саме: 

● проста лінія проводиться рівно і впевнено;
● рух спіралі, що розкручується з центра назовні, містить «радісне відчуття 

звільнення»;
● у спіралі, що закручується всередину, «хтось ніби ховається в таємничий 

будиночок»; 
● кут – аналог зупинки, роздуму; 
● квадрат асоціюється з рівновагою протилежного.
Лише за рік молодші школярі починають малювати симетричні (дзеркальні)

композиції. Спочатку вчитель малює вісь і форму з одного боку, а учень чи учениця 
домальовує самостійно. Не менш важливим компонентом змісту є малювання 
орнаментики. Такі вправи вимагають від дитини вміння концентруватися і вчать 
опановувати простір.

Заохочуються ритмічні зміни, комбінації, варіювання. Ускладнення форм, що 
зображуються графічними засобами, відбувається паралельно з аналогічним усклад-
ненням евритмічних композицій. 

Оригінальність змісту і технологій викладання предметів «евритмія» і «малю-
вання форм» у вальдорфських школах полягає в інтегральному пропедевтичному 
трактуванні сутності художнього формотворення, спрямованого насамперед на 
пробудження емоційно-естетичного ставлення до цієї діяльності. За умов досягнен-
ня мети в учнів пробуджується «слух, що бачить» і «зір, що чує». Саме ці позиції 
мають практичний інтерес, адже нині в українській школі широко впроваджуються 
різні форми імпровізації, художнього експериментування, що спрямовані на ціннісне
особистісне осягнення світу мистецтва.
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Еміль Жак-Далькроз (1865–1950)

Основою цілісної концепції гармонійного художньо-естетично-
го виховання швейцарського педагога Е. Жак-Далькроза стала 
ідея відродження втраченої з часів античності синкретичної 
єдності музики, слова і танцювального руху. Інтегратором у цій 
оригінальній художньо-педагогічній системі став ритм. Педагог 
був переконаний, що базисом, з якого починається навчання дітей 
мистецтва, має бути ритміка – вільні танцювально-пластичні 
рухи, які приносять естетичну насолоду. Своє кредо педагог 
висловив відомим афоризмом: «Ти сам твір мистецтва; відкрий 
мистецтво в самому собі, у своєму тілі». 

Домінуючим методом творчого розвитку учнів була імпровіза-
ція, під час якої вони створювали виразні рухо-пластичні образи.
Е.   Жак-Далькроз не переймався тим, щоб навчити учнів техніки, віртуозності, адже 
був категоричним противником розвитку репродуктивних здібностей, наслідування 
сталих взірців, що культивувалося в методиках того часу. Головним завданням, на 
його переконання, було пробудити в кожному учневі індивідуально неповторне вну-
трішнє природне відчуття ритму засобами спеціальної «гімнастики почуттів», і як 
наслідок – гармонізувати тілесне, психічне і духовне, стимулювати креативний 
потенціал особистості.

Ідеї швейцарського педагога щодо поліхудожнього (полісенсорного, музично-рухо-
вого) виховання  набули поширення в усьому світі. Вони не втратили актуальності 
і в наш час, коли одним із провідних завдань гуманістичної освіти визначено створен-
ня умов для всебічної творчої самореалізації особистості. 

Болеслав Яворський (1877–1942) 

Оригінальну концепцію музичного виховання на інтегративній 
основі розробляв і втілював у власній практиці музикознавець
і пе дагог Б. Яворський, який народився в Харкові й певний час працю-
вав у Києві. В обґрунтуванні власних педагогічних принципів він вихо-
див із розуміння цілісності сприймання дитиною навколишнього світу 
та мис тецтва, стимулювання асоціацій під час музичної, візуальної 
та рухової творчості. Зорові відчуття діти реалізували в малюнках,
які відображали настрої від прослуханої музики (сукупність ліній,
кольорових плям, абстрактних пейзажів). Далі процес зорових асоціа-
цій поглиблювався: учні мали графічно зображувати тему музичного твору (в умов-
ній конструкції) і водночас відтворювати в кольоровій гамі її динамічний розвиток. 
Залучалися й живописні матеріали, що відображали образну структуру твору, спон-
танні малюнки музичних настроїв, графічні схеми музичних форм. Паралельно 
застосовувалися такі види художньо-творчої діяльності учнів: рухові імпровізації 
(зокрема, вправи Е. Жак-Далькроза), вокальні імпровізації (пов’язані з відчуттям 
ладу), створення віршів, колективне музикування на дитячих інструментах, підго-
товка і розігрування театральних вистав.

Технологія формування зорово-слухових асоціацій була орієнтовно такою:
● цілісне сприймання музичного образу учні передавали при першому прослухову-

ванні твору однією кольоровою лінією (наприклад, П. Чайковський «Солодка 
мрія» – бузковою фарбою); 

● під час наступних прослуховувань малюнок деталізувався – тричастинна фор-
ма п’єси позначалася трьома кольорами (перша і третя – одного темно-фіоле-
тового тону);

● потім окремими короткими мазками виділялося кожне інтонаційне зерно, а 
інтонаційні зміни викликали відповідні зміни насиченості кольору. 

У спільних бесідах учні коригували власні творчі рішення щодо вибору кольорів, які 
часто збігалися в багатьох дітей.
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Микола Леонтович (1877–1921)ч
Ідеєю синтезу мистецтв, яка актуалізувалася на початку 

ХХ ст. (творчість композитора О. Скрябіна, художника В. Кандин-
ського, поетів-символістів та ін.), захоплювався й український 
композитор М. Леонтович. Він звернувся до ідеї синтезу музики й 
світла і тлумачив її як естетичну потребу нового підходу до
навчання й виховання учнів загальноосвітньої школи. Практичний 
досвід композитора щодо вивчення взаємозв’язків між музикою і 
світлом через сприймання музичних звуків і розмаїття світлоті-
ньових відтінків кольорових зображень на картинах художників
привертає увагу насамперед тим, що зіставлення музичного й 
образотворчого мистецтв відбувалося не на поверхневому –
сюжетно-тематичному – рівні, а в плані психофізіологічної природи цього явища, 
емоційно-естетичного впливу на учнів мистецьких засобів. 

До унікальних педагогічних експериментів варто зарахувати застосування ком-
позитором світломузики в одній із київських гімназій (1919). Кольорові світлові зобра-
ження демонструвалися під час звучання музичних творів – хору М. Лисенка «Вічний 
революціонер», фортепіанної «Баркароли» П. Чайковського, «Місячної сонати» 
Л. ван Бетховена. Зокрема, під час виконання знаменитої сонати зал поринав у 
кольорову «гаму», де переважали блідо-зеленуваті промені світла на тлі блакитних 
і білих.

Що ж спонукало композитора до подібних нетривіальних перцептивних експери-
ментів? Під час взаємодії музики й світла, на думку М. Леонтовича, відбувається 
злиття звукосвітлових комбінацій, акорди підказують переливи променів і ледь 
помітні рухи тіней. У розмові з учителем малювання Д. Ільченком, який створив ілю-
страції до «Місячної сонати» Бетховена, композитор зауважував: «Нічні фарби не 
можуть бути дуже яскравими, та й коливання звуків не дають гармонії, за яку ви 
кажете. Мені здається, що тут мусять бути темно-блакитні (у Д. Ільченка панівна 
фарба блакитна, а тло – блідо-зелене) – це матиме серйозніший зміст і величніший 
спокій мрій». (За матеріалами М. Гордійчука). 

Отже, цілком очевидно, що композитор спостерігав і свідомо шукав зв’язки між 
звуком і кольором, і його цікавило питання аналогій у цій царині творчості художни-
ків і композиторів. М. Леонтович – митець витонченого музичного мислення, оригі-
нального композиторського стилю; його хорові обробки українських народних 
пісень  – це зразки мініатюр, фактура яких мовби «малюється» різнобарвною коло-
ристичною палітрою звукових нюансів. Тому не дивно, що в нього виникло переко-
нання: вплив кольору разом із звучанням музики викликає яскраві емоційні стани у 
слухачів-глядачів. М. Леонтович був упевнений, що дітям подібні співставлення ціл-
ком зрозумілі, тому взаємодію музики й живопису необхідно використовувати в есте-
тичному вихованні. Педагог уважав за доцільне ознайомлювати учнів із аналогією 
«сім кольорів спектра – сім тонів музичної гами», з уявленнями про паралелі між 
кольорами та інтервальними співвідношеннями тонів. Тобто ідею «кольорового 
бачення» звуку (синопсії) він осмислював не тільки як митець, а і як педагог. Тож, 
імовірно, він першим серед представників вітчизняної мистецької освіти розпочав
експериментально впроваджувати кольоромузику в шкільну практику! І саме в цьо-
му українській педагогіці належить пріоритет на відміну від країн, де поліхудожні ідеї 
розквітли у творчості (О. Скрябін, М. Чюрльоніс), але повільно проникали в систему 
освіти. 

Карл Орф (1895–1982) 

Відомий німецький композитор і педагог К. Орф став не просто послідовником 
далькрозівської виховної системи, він її значно розвинув, посилив музичний аспект і 
ввів театральний. Найближчим до коренів усіх мистецтв композитор вважав 
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танець, а музичного виховання дітей не уявляв без одночасного розвитку почуття 
ритму в пластиці тіла. У побудові своєї інструментально-ритмічної системи почат-
кової музичної освіти він використав, перефразувавши, широковживаний вислів: 
«спочатку був барабан», тобто   – ритм. 

Тривала й вельми плідна педагогічна практика К. Орфа спрямо-
вувалась на максимальне стимулювання творчого розвитку учнів. 
Він уважав, що ритму не можна навчити, його треба вивільнити з 
організму людини – «розв’язати». Засобами досягнення цієї мети 
стали виконання декламаційних і ритмічних вправ (слова, фрази, 
монологи й діалоги в «перекладі на барабан»), вільна словесна, 
музична, ритмічна, пластична імпровізація, індивідуальне й колек-
тивне музикування з використанням багатого набору дитячих 
інструментів, музично-рухові ігри та інсценізації на фольклорній 
основі. 

Педагог створив унікальний мистецький синтез – дитячий музично-танцюваль-
ний театр. Останній передбачав сценічну гру-імпровізацію оркестру на вільну або 
конкретну тему («Хвилювання», «Ярмарок», «Морський прибій»). Так здійснювалась 
колективна імпровізація: від музичної – через танцювальну – до театральної (виста-
ва, переважно різдвяна містерія).

В опублікованому «Меморандумі» К. Орф виклав рекомендації щодо музичного 
виховання в дитячих садках і школах, пропонуючи об’єднати спів, малювання, ритмі-
ку (рух) і розвиток мовлення в єдиний комплекс. Завдяки діяльності Інституту Орфа 
в Зальцбурзі систему німецького педагога вивчають у всьому світі, зокрема широко 
використовують в арт-терапії.  

БЛОК САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ № 1И

І. Теоретична компетентність
1. Назвіть основні інноваційні ідеї Нової української школи.
2. Які головні зміни передбачено в мистецькій освітній галузі?
3.  Поясніть сутність поняття «інтеграція» в педагогіці.
4. Чим відрізняється комплекс і синтез мистецтв?
5. Схарактеризуйте психологічні й дидактичні основи інтеграції.
6. Порівняйте інтегративні ідеї видатних педагогів минулого в галузі мистецтва. 
7. Поміркуйте, чому в сучасній культурі види мистецтва тяжіють до синтезу 

і взаємодії. Які чинники на це впливають?
ІІ. Методична компетентність (практикум)
Завдання 1
Визначте основні проблеми й труднощі інтегрованого навчання, проілюстру-

вавши прикладами з власного педагогічного досвіду. Запропонуйте способи їх 
подолання.

Завдання 2 
Оберіть ідеї видатних педагогів Е. Жак-Далькроза, К. Орфа, Р. Штайнера, 

Б. Яворського, М. Леонтовича, які, на Вашу думку, не втратили актуальності 
й можуть використовуватися в сучасній освіті. Створіть із них «хмару слів».

Завдання 3 
Започаткуйте «Блок-НОТ» із записами проблемних запитань, що виникати-

муть у процесі опанування методики інтегрованого курсу «Мистецтво» в початко-
вій школі, й організуйте групу колег-учителів для дистанційного взаємного кон-
сультування й обміну досвідом (варіанти: скайп, вайбер тощо).
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ЗРАЗКИ СИНТЕЗУ ПРОСТОРОВИХ МИСТЕЦТВ

Палацово-парковий ансамбль Версаль
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Воронцовський палацово-парковий ансамбль
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Гайд-парк у Лондоні
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Національний дендрологічний парк «Софіївка»
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Мініатюра Київського псалтиря 1397 р. – 
пам’ятки середньовічного книжного мистецтва України

Лялькова вистава «Котигорошко»

ЗРАЗКИ СИНТЕЗУ ПРОСТОРОВИХ ТА ЧАСОВИХ МИСТЕЦТВ
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Сцена з балету П. Чайковського «Лебедине озеро»

Кадр із 3D-мультфільму «Микита Кожум’яка»
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Розділ 2 
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍІ ÎÑÍÎÂÈ ÌÅÒÎÄÈÊÈ
ІÍÒÅÃÐÎÂÀÍÎÃÎ ÊÓÐÑÓ «ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ»

Â ÇÀÊËÀÄÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎЇ ÏÎ×ÀÒÊÎÂÎЇ ÎÑÂІÒÈ
  Ñèñòåìíèé ïіäõіä äî ìèñòåöüêîї îñâіòè
  Ôóíêöії і ïðèíöèïè çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè
  Ìåòà і çàâäàííÿ íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà
  Áàçîâі êîìïåòåíòíîñòі
  Îñîáëèâîñòі îñâіòíіõ ïðîãðàì ç ìèñòåöòâà
  Ìèñòåöüêèé òåçàóðóñ ÿê ôàêòîð іíòåãðàöії

Äëÿ äóõó îäíàêîâî ñìåðòåëüíî ìàòè ñèñòåìó і íå ìàòè її.
Àâãóñò Âіëüãåëüì Øëåãåëü

  2.1. Системний підхід 
до мистецької освіти

Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ïî÷àòêîâîї ìèñòåöüêîї îñâіòè êîðîòêî
ðîçãëÿíåìî áàçîâі êàòåãîðії.

Çàãàëüíà ìèñòåöüêà îñâіòà – öå ïіäñèñòåìà øêіëüíîї îñâіòè, ùî ãàðìî-
íіéíî ïîєäíóє íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ і ðîçâèòîê äіòåé і ìîëîäі çàñîáàìè
ìèñòåöòâà, âîíà ïîêëèêàíà ïіäãîòóâàòè їõ äî àêòèâíîї ó÷àñòі â ñîöіîêóëü-
òóðíîìó æèòòі, äî ïîäàëüøîї õóäîæíüî-åñòåòè÷íîї ñàìîîñâіòè. Ìèñòåöüêà
îñâіòà є ïîñåðåäíèêîì ìіæ ñóñïіëüíî çíà÷óùèìè êóëüòóðíèìè öіííîñòÿ-
ìè é îñîáèñòіñíèìè öіííîñòÿìè ëþäèíè òà çàáåçïå÷óє íàáóòòÿ êëþ÷îâèõ
і ïðåäìåòíèõ ìèñòåöüêèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ôîðìóâàííÿ ïðàãíåííÿ і çäàò-
íîñòі äî õóäîæíüî-òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії і äóõîâíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ 
ïðîòÿãîì æèòòÿ.

Загальна мистецька освіта – ядро системи художньо-естетичного виховання – 
розглядається у двох значеннях: 
 широкому (соціальному) як процес духовно-естетичного збагачення осо-у

бистості через залучення до цінностей мистецтва в соціокультурному про-
сторі (естетична соціалізація);

 вузькому (суто педагогічному) як забезпечення спеціально організованих у
педагогічних умов формування духовного світу особистості засобами мис-
тецтва в закладах освіти.

Ïіä ÷àñ îïàíóâàííÿ ìèñòåöüêèõ öіííîñòåé ó÷íі çàñâîþþòü ïåâíі çíàííÿ
і íàáóâàþòü ðіçíîìàíіòíèõ óìіíü, ÿêі є çàñîáîì õóäîæíüîãî ðîçâèòêó – 
òîáòî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñòі ÿê ñóá’єêòà õóäîæíüîї äіÿëüíîñòі, ùî ïåðåä-
áà÷àє ðîçâèíåíіñòü ñåíñîðíîї òà åìîöіéíî-ïî÷óòòєâîї ñôåð, îáðàçíî-àñîöіà-
òèâíîãî ìèñëåííÿ, çàãàëüíèõ і ñïåöіàëüíèõ çäіáíîñòåé і ÿêîñòåé.

Âàæëèâèìè äëÿ îíîâëåííÿ ìèñòåöüêîї îñâіòè є ôіëîñîôñüêі іäåї ïðî
ïіçíàííÿ ÿê öіííіñíå ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ñâіòó, ïðî ñâіòîãëÿäíó ñâіäî-
ìіñòü ÿê єäíіñòü ñâіòîðîçóìіííÿ, ñâіòîñïðèéìàííÿ і ñâіòîâіäíîøåííÿ
(Ì.  Áàõòіí, Â. Ìàëàõîâ). Îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó àêòèâíîñòі äèòèíè â ðіç-
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íèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі çàëåæàòü âіä її öіííіñíèõ ñòàâëåíü, ñàìîâèçíà÷åííÿ
і ñàìîâèðàæåííÿ çà ôîðìóëîþ «ß-ó-ñâіòі» (Î. Êîíîíêî). Ç îãëÿäó íà öå 
ðîçãëÿäàòè íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâ âіäîêðåìëåíî âіä õóäîæíüîãî âèõîâàííÿ
ó÷íіâ, ñïðÿìîâàíîãî íà ôîðìóâàííÿ â íèõ öіííіñíèõ îðієíòàöіé, ââàæàєìî 
øòó÷íèì, íåêîðåêòíèì.

Õàðàêòåð äіÿëüíîñòі çàêëàäіâ çàãàëüíîї îñâіòè ç ìіíіìàëüíèì îáñÿãîì 
÷àñó, âіäâåäåíîãî íà äèñöèïëіíè õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó, çðîáèâ
íåîáõіäíèì ïîøóê åôåêòèâíèõ øëÿõіâ іíòåãðàöії õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ
çíàíü, óÿâëåíü, öіííîñòåé, äîñâіäó ó÷íіâ. Òðàäèöіéíà ìèñòåöüêà îñâіòà, 
îáìåæåíà äâîìà ïðåäìåòàìè «Ìóçèêà» òà «Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî»,
ñïðè÷èíÿëà ôîðìóâàííÿ ó ñâіäîìîñòі ó÷íіâ ôðàãìåíòàðíîї õóäîæíüîї êàð-
òèíè ñâіòó, äèñêðåòíîї ìîäåëі êóëüòóðè, àäæå õóäîæíіé ïðîñòіð ñó÷àñíîñ-
òі íå âè÷åðïóєòüñÿ òіëüêè öèìè äâîìà âèäàìè ìèñòåöòâà.

ßê áóëî òåîðåòè÷íî îáґðóíòîâàíî íàìè â àâòîðñüêіé êîíöåïöії ïîëіöåí-
òðè÷íîї іíòåãðàöії é äîâåäåíî íà ïðàêòèöі âïðîäîâæ áàãàòîðі÷íîãî åêñïå-
ðèìåíòó âñåóêðàїíñüêîãî ðіâíÿ, çìіñò òðàäèöіéíèõ áàçîâèõ ìèñòåöüêèõ
ïðåäìåòіâ «Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî» òà «Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî» ìîæíà óçãî-
äèòè é ïîєäíàòè áåç îñîáëèâèõ âòðàò äëÿ êîæíîãî ç íèõ, ÿêùî ñòðèæíåâі 
іäåї çìіñòó öèõ  äâîõ ïðåäìåòіâ îáðàòè çà îñíîâó іíòåãðîâàíîãî êóðñó і 
çáàãàòèòè éîãî êîìïîíåíòàìè іíøèõ – ñèíòåòè÷íèõ ìèñòåöòâ.

Ñàìå òàêà ïåäàãîãі÷íà ìîäåëü ñòàëà íèíі ïіäґðóíòÿì çìіñòó Òèïîâèõ
îñâіòíіõ ïðîãðàì ó ìèñòåöüêіé ãàëóçі. Âîíà íå ïåðåäáà÷àє àáñîëþòíîãî 
ïðîòèñòàâëåííÿ ïðåäìåòíîãî òà іíòåãðîâàíîãî ïіäõîäіâ äî âèêëàäàííÿ
õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ äèñöèïëіí ó øêîëі, íàâïàêè – ðîáèòü ìîæëèâèì 
ãíó÷êå ïîєäíàííÿ ïðåäìåòíîãî òà іíòåãðàòèâíîãî íàâ÷àííÿ çàëåæíî âіä 
òèïó, ïðîôіëþ, êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çàêëàäó îñâіòè, êóëüòóðíî-îñâіò-
íüîãî ñåðåäîâèùà òà іíøèõ ÷èííèêіâ, òîáòî äàє çìîãó ïåäàãîãі÷íèì êîëåê-
òèâàì âèáðàòè âàðіàíò, îïòèìàëüíèé äëÿ êîíêðåòíîãî â÷èòåëÿ íà ïåâíîìó 
åòàïі ïåðåõîäó íà іíòåãðàòèâíі çàñàäè âñіõ ëàíîê îñâіòíüîї âåðòèêàëі.

Ðåêîíöåïòóàëіçàöіÿ öієї ïðîáëåìè é ìàñøòàáíå âïðîâàäæåííÿ ìîäåëі 
іíòåãðàöії ïåðåäáà÷àþòü ãëèáîêó (і, çðîçóìіëî, òðèâàëó) ïåðåáóäîâó ñâіäî-
ìîñòі ôàõіâöіâ, ïðèíöèïîâèé âіäõіä âіä îäíîìіðíîãî âóçüêîñïåöіàëіçîâàíîãî 
ïіäõîäó äî íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà. Àêöåíòóєòüñÿ ïîäіáíіñòü, à íå âіäìіííіñòü 
îñâіòíіõ ñòðàòåãіé, ùî ñïðè÷èíÿє ïîøóê ñõîæîñòі â ðіçíîìàíіòíîñòі, à íå їõ 
ïðîòèñòàâëåííÿ. 

Êîíöåïòóàëüíîþ іäåєþ ðîçðîáëåíîãî íàìè çìіñòó çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї
îñâіòè є öіëіñíèé õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі íà îñíîâі 
âçàєìîäії ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà òà êîîðäèíàöії çíàíü, óìіíü, óÿâëåíü,
ñòàâëåíü і êîìïåòåíòíîñòåé, íàáóòòÿ ÿêèõ íåîáõіäíå äëÿ ôîðìóâàííÿ ó 
ñâіäîìîñòі ó÷íіâ ïîëіõóäîæíüîãî òà ïîëіêóëüòóðíîãî îáðàçó ñâіòó, òâîð÷îї 
ñàìîðåàëіçàöії òà êóëüòóðíîãî ñàìîâèðàæåííÿ.

Çãіäíî ç äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì іíòåãðîâàíèé êóðñ «Ìèñòåöòâî», ñïðÿ-
ìîâàíèé íà íåïåðåðâíå îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè õóäîæíіõ öіííîñòåé, âèâ÷àòè-
ìåòüñÿ âïðîäîâæ óñüîãî òåðìіíó íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâіòíіé øêîëі.

Âèêîðèñòàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ іíòåãðàöії õóäîæíіõ çíàíü ó÷íіâ, 
ïî÷èíàþ÷è âіä ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ, – äîñèòü âіäîìà ñôåðà ïåäàãîãі÷-
íîї òâîð÷îñòі äëÿ ñó÷àñíîãî â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ, îñîáëèâîñòі ïðî-
ôåñіéíîї äіÿëüíîñòі ÿêîãî ïîâ’ÿçàíі ç âèêëàäàííÿì êіëüêîõ ðіçíèõ ïðåä-
ìåòіâ. Ïðîòå, íà âіäìіíó âіä ñïîðàäè÷íîãî іíòåãðóâàííÿ çìіñòó îêðåìèõ 
ïðåäìåòіâ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïåâíèõ òåì, âèêëàäàííÿ çà іíòåãðîâàíîþ ïðî-
ãðàìîþ «Ìèñòåöòâî» â ïî÷àòêîâіé øêîëі ïåðåäáà÷àє ñèñòåìíіñòü і ïîñëі-
äîâíіñòü öієї ðîáîòè.
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Êîíöåïòóàëüíі çàñàäè іíòåãðàòèâíîãî ïіäõîäó äî íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà â
çàêëàäàõ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, çîêðåìà é ïî÷àòêîâîї, âêëþ÷àþòü
òåîðåòè÷íå îáґðóíòóâàííÿ: âçàєìîçàëåæíîñòі ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíòіâ
óñієї ïåäàãîãі÷íîї ñèñòåìè (öіëі – çìіñò – ïðîöåñ – ðåçóëüòàò – îöіíþâàí-
íÿ); âçàєìîäії ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà â єäíîñòі êîìïîíåíòіâ çìіñòó îñâіòè
(ñïðèéìàííÿ – àíàëіç-іíòåðïðåòàöіÿ – ïðàêòè÷íà äіÿëüíіñòü – òâîð÷іñòü).

Отже, визначальним у концепції є розуміння цілісності педагогічної системи, що
включає такі основні компоненти:
 змістовно-цільовий (цілі в соціальному й особистісному вимірах, функції,й

принципи і завдання, зміст навчання і виховання, структура навчального 
матеріалу);

 функціонально-процесуальний (педагогічні засоби, форми, методи і при-й
йоми, способи взаємодії, художньо-педагогічні технології);

 результативно-оцінний (критерії оцінювання проміжних і кінцевих резуль-й
татів навчання, виховання й розвитку учнів, зокрема діагностування інте-
гральних показників результативності освіти, кореляція оцінки вчителя і 
самооцінки учня, застосування гуманістичної експертизи педагогічної сис-
теми загалом).

Öі ñêëàäîâі áóäóòü ïîñëіäîâíî ðîçãëÿíóòі â ìåòîäè÷íîìó ïîñіáíèêó ç
àêöåíòóàöієþ íîâèçíè ïіäõîäіâ.

Áóäü-ÿêà ñèñòåìà âîëîäіє ôóíêöіîíàëüíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òà ñïè-
ðàєòüñÿ íà ïðèíöèïè – òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãі÷íі ðåãóëÿòèâè ðîçðîáêè 
ïåäàãîãі÷íîї êîíöåïöії і ðåàëіçàöії íà її çàñàäàõ ïåäàãîãі÷íîї ìîäåëі.

  2.2. Функції і принципи 
загальної мистецької освіти

Æèâîïèñ – öå ïîåçіÿ, ÿêó áà÷àòü, à ïîåçіÿ – öå æèâîïèñ, ÿêèé ÷óþòü.
 Ëåîíàðäî äà Âіí÷і

Ó ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ ñïіâіñíóþòü ðіçíі іíòåðïðåòàöії 
ïèòàííÿ ієðàðõії ôóíêöіé ìèñòåöòâà, їõ çàãàëüíîї êіëüêîñòі òà ïðіîðèòåò-
íîñòі ùîäî îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Óçàãàëüíþþ÷è äæåðåëà, ùî âіääçåðêàëþ-
þòü ôіëîñîôñüêó ìíîæèííіñòü ïîãëÿäіâ íà ôóíêöіîíóâàííÿ ìèñòåöòâà â
ñîöіóìі, ìîæíà êîðîòêî ïåðåëі÷èòè òàêі îñíîâíі éîãî ôóíêöії: äóõîâíî-
òâîð÷à, åñòåòè÷íà, ãíîñåîëîãі÷íà àáî іíôîðìàòèâíî-ïіçíàâàëüíà, ñâіòî-
ãëÿäíî-âèõîâíà, àêñіîëîãі÷íà, åâðèñòè÷íà, ñîöіàëüíî-îðієíòàöіéíà, êîìó-
íіêàòèâíà, ðåãóëÿòèâíà, ñóãåñòèâíà, ãåäîíіñòè÷íà, ðåëàêñàöіéíî-òåðàïåâ-
òè÷íà, êîìïåíñàòîðíà, êàòàðñèñòè÷íà òà іí.

Çàãàëüíà ìèñòåöüêà îñâіòà õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîëіôóíêöіîíàëüíіñòþ.
Îäíієþ ç îñíîâíèõ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі òðàäèöіéíî ââàæàєòüñÿ іíôîðìà-
òèâíî-ïіçíàâàëüíà ôóíêöіÿ. Ïðîòå íèíі óðîêè ìèñòåöòâà â øêîëі íå 
ìîæóòü áóòè îñíîâíèì äæåðåëîì õóäîæíüîї іíôîðìàöії äëÿ ó÷íіâ. Âàæëè-
âó ðîëü âіäіãðàє òàêîæ öіííіñíî-îðієíòàöіéíà àáî ñâіòîãëÿäíî-àêñіîëîãі÷íà
ôóíêöіÿ, êîòðà ñïðèÿòèìå âèõîâàííþ åñòåòè÷íèõ ñìàêіâ і öіííîñòåé
ó÷íіâ, ôîðìóâàííþ àäåêâàòíèõ êðèòåðіїâ îöіíêè ðіçíîìàíіòíèõ ÿâèù ó 
ñôåðі ìèñòåöòâà, ùî çìîæóòü íåéòðàëіçóâàòè çîâíіøíі àíòèõóäîæíі âïëè-
âè ìіêðî- і ìàêðîñåðåäîâèùà. Ìèñòåöüêà îñâіòà çäіéñíþє äóõîâíî-òâîð÷ó 
ôóíêöіþ, âіä ÿêîї çàëåæèòü ñàìîðåàëіçàöіÿ òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ îñîáèñ-
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òîñòі ó ñôåðі ìèñòåöòâà, çîêðåìà é øëÿõîì ñàìîîñâіòè. Іíòåãðàòèâíà 
ôóíêöіÿ ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìàòèçàöії õóäîæíüî-åñòåòè÷-
íèõ çíàíü òà óÿâëåíü ó÷íіâ, êîîðäèíàöіþ ðіçíîàñïåêòíèõ ìèñòåöüêèõ âðà-
æåíü і äîñâіäó. Ôóíêöії ìîæóòü áóòè ìåòîäîëîãі÷íі òà ðåãóëÿòèâíі, ÿêі 
âіäîáðàæàþòü ïèòàííÿ їõ ïðàêòè÷íîї ðåàëіçàöії. Іíòåãðàòèâíà ôóíêöіÿ
íàëåæèòü äî ìåòîäîëîãі÷íèõ – ñèñòåìîóòâîðþâàëüíèõ.

Ìèñòåöüêà îñâіòà ÿê ïіäñèñòåìà øêіëüíîї îñâіòè ñïèðàєòüñÿ íà çàãàëü-
íîäèäàêòè÷íі ïðèíöèïè, à òàêîæ íà ñïåöèôі÷íі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі 
ïðèíöèïè.

Ïðèíöèï çîðієíòîâàíèé íà ìåòó, êîíêðåòèçóє òà îïîñåðåäêîâóє âèáіð 
çìіñòó, ôîðì і ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ, êîîðäèíóє äіÿëüíіñòü ïåäà-
ãîãà òà ó÷íіâ.

Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на таких принципах: 
1. Визнання того, що кожна дитина талановита. Забезпечення рівного 

доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації.
2. Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання прав 

дитини на навчання через діяльність, зокрема гру.
3. Організація пізнавального процесу, яка приноситиме радість учневі, обме-

ження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і твор-
чість дитини. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та про-
ектної діяльності.

4. Розвиток вільної особистості. Плекання самостійності та незалежного 
мислення. Підтримка у дітей самоповаги та впевненості у собі. 

5. Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного 
і психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого 
шкільного віку.

6. Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на без-
печне місце, де немає насильства і цькування.

До основних загальнодидактичних принципів належать також 
такі:
 гуманізації (повага до інтересів і потреб особистості);
 природовідповідності (врахування вікових особливостей, приро-

ди дитини) та культуровідповідності (ідентичність змісту освіти
культурному простору, у якому вона функціонує, забезпечення
культурної спадкоємності поколінь);

 глокальної освіти, тобто органічного поєднання універсального
(загальнолюдського), національного (державного) і регіонально-
го (етнолокального, краєзнавчого) компонентів змісту освіти та
виховання, спрямування навчально-виховного процесу на фор-
мування національної свідомості, патріотизму, полікультурної
компетентності );

 континуальності  – єдності навчання, виховання і розвитку;
 синергетичного та інтегрального характеру освіти;
 систематичності, послідовності, неперервності освіти;
 проблемності навчання;
 активності, самостійності, творчості, саморозвитку учнів

у навчальній діяльності;
 диференціації та індивідуалізації. 
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Ïðîêîìåíòóєìî äîäàòêîâî äåÿêі ç ïåðåðàõîâàíèõ ïðèíöèïіâ.
Ïðîáëåìà öіëіñíîñòі òà іíòåãðàöії â ãàëóçі çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè 

ïî-íîâîìó ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî íàñòóïíіñòü â óìîâàõ ñòóïåíåâîї øêіëüíîї
îñâіòè òà çâ’ÿçîê іç ñóìіæíîþ ëàíêîþ äîøêіëüíîãî âèõîâàííÿ. Âíóòðіøíÿ
íàñòóïíіñòü – ñòèêóâàííÿ ðіâíіâ îñâіòè (ïî÷àòêîâîї, îñíîâíîї ñòàðøîї) äëÿ
ïîâíîöіííîãî çàñâîєííÿ çìіñòó â ìåæàõ îñâіòíüîї ãàëóçі. Çîâíіøíÿ íàñòóï-
íіñòü – öå âèõіä çà ðàìêè øêіëüíîї îñâіòè, ðåàëіçàöіÿ öüîãî çàãàëüíîïåäà-
ãîãі÷íîãî ïðèíöèïó, íàñàìïåðåä ó çâ’ÿçêàõ іç äîøêіëüíèì êîìïëåêñíèì 
õóäîæíіì âèõîâàííÿì і іíòåãðàëüíîþ êóëüòóðîëîãі÷íîþ îñâіòîþ ó âèùіé
øêîëі, ÿêà îõîïëþє äåäàëі áіëüøі âåðñòâè íàñåëåííÿ. 

ßê âіäîìî, äîøêіëüíà ñèñòåìà õóäîæíüîãî âèõîâàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íà
êîìïëåêñíèõ çàíÿòòÿõ ç ìèñòåöòâà. Óâåäåííÿ іíòåãðàòèâíèõ ìèñòåöüêèõ 
êóðñіâ ó ìîëîäøèõ êëàñàõ ñïðèÿє ãàðìîíіéíіé àäàïòàöії äèòèíè äî øêіëü-
íîãî íàâ÷àííÿ, íàöіëþє íà óçãîäæåííÿ ñóìіæíèõ ëàíîê. Àëå ãîëîâíå, ùî
çà òàêèõ óìîâ âðàõîâóєòüñÿ ãåíåòè÷íà íàñòóïíіñòü ìіæ ïåðіîäàìè ðîçâè-
òêó äèòèíè, ïîñëіäîâíіñòü ïñèõі÷íèõ çìіí, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ öіëіñíèìè
êîãíіòèâíèìè íîâîóòâîðåííÿìè îñîáèñòîñòі.

Óòіì, áóäü-ÿêà ôîðìà іíòåãðàöії ìàє áóòè äèäàêòè÷íî äîöіëüíîþ, à íå
åêëåêòè÷íîþ, êîëè ïîєäíóþòüñÿ ðіçíîïðåäìåòíі çíàííÿ áåç íàëåæíîãî
òåîðåòè÷íîãî і ìåòîäè÷íîãî îáґðóíòóâàííÿ і çàáåçïå÷åííÿ. ßê і àáñîëþòíà 
іçîëüîâàíіñòü âèâ÷åííÿ îêðåìèõ äèñöèïëіí, іíòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ ìîæå
áóòè íååôåêòèâíèì çà óìîâ âіäñóòíîñòі єäèíîї îñâіòíüî-âèõîâíîї ìåòè,
ïðîäóìàíîї äèäàêòè÷íîї îñíîâè, âìîòèâîâàíîї ñèñòåìè ðîçâèâàëüíèõ
ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé.

Ç îãëÿäó íà âêðàé îáìåæåíèé (ìіíіìàëüíèé) îáñÿã ãîäèí, ùî çàâæäè
âèäіëÿєòüñÿ â íàâ÷àëüíîìó ïëàíі çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè íà âèâ÷åííÿ
ìèñòåöòâà, ïіäâèùóєòüñÿ ðîëü і ðîçøèðþєòüñÿ ñìèñëîâå òðàêòóâàííÿ
ïðèíöèïó âçàєìîçâ’ÿçêó íàâ÷àëüíîї òà ïîçàóðî÷íîї äіÿëüíîñòі, ùî ïåðåä-
áà÷àє íå òіëüêè óçãîäæåííÿ îñâіòíіõ і äîçâіëëєâèõ çàõîäіâ ó ìåæàõ øêî-
ëè, à é ãàðìîíіçàöіþ ñóñïіëüíèõ (ïðîôåñіéíî-ïåäàãîãі÷íèõ) і ñіìåéíî-
ðîäèííèõ åñòåòèêî-âèõîâíèõ âïëèâіâ, âçàєìîçâ’ÿçîê øêîëè іç ñîöіîêóëü-
òóðíèì ñåðåäîâèùåì (ìóçåї, òåàòðè, êëóáè òîùî), ñèñòåìîþ ïîçàøêіëüíîї
îñâіòè (ïàëàöè òâîð÷îñòі øêîëÿðіâ, ìèñòåöüêі ñòóäії, ìóçè÷íі òà õóäîæíі
øêîëè).

До специфічних – художньо-педагогічних – принципів належать: 
 єдність художнього і технічного, емоційного та раціонального,

свідомого та інтуїтивного у процесі опанування цінностей мисте-
цтва;

 емоційна духовно-енергетична  насиченість уроків мистецтва, 
спрямованих на досягнення учнями катарсису у процесі сприй-
мання світових художніх шедеврів і власної художньо-творчої 
діяльності;

 взаємодія базової та варіативної мистецької освіти, взаємозв’язок 
навчальної, позаурочної і позашкільної діяльності, гармонізація 
родинного і суспільного впливів; 

 діалогічна взаємодія педагога та учнів у процесі художньо-педа-
гогічного спілкування (на основі діалогічних обертонів мисте-
цтва); 

 варіативність змісту і художньо-педагогічних технологій. Õ
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Íàáóâàє îñîáëèâîї çíà÷óùîñòі äëÿ ñó÷àñíîї ïåäàãîãіêè ñïіâðîáіòíèöòâà
ïðèíöèï êîìóíіêàòèâíîї ñïðÿìîâàíîñòі, òîëåðàíòíîñòі âçàєìèí і ñïіëêó-
âàííÿ, çãіäíî ç ÿêèì  âïðîâàäæóєòüñÿ ïàðòíåðñüêèé, åìïàòіéíèé òèï âіä-
íîñèí ìіæ ó÷èòåëåì òà ó÷íÿìè.

Ñèíåðãåòè÷íèé ïðèíöèï, õàðàêòåðíèé äëÿ ñêëàäíèõ (íåëіíіéíèõ) і 
äèíàìі÷íèõ ñèñòåì, îêðåñëþє ñàìîîðãàíіçàöіþ îñâіòè, її âіäêðèòіñòü äî 
ïîñòіéíèõ çìіí, ïåðìàíåíòíîãî îíîâëåííÿ, ïîñòіéíîї òâîð÷îñòі і â÷èòåëіâ, 
і ó÷íіâ. Ëþäèíà ïіçíàє ñâіò і ñåáå â íüîìó íå òіëüêè â ìåæàõ íàáóòîãî 
ñîöіàëüíîãî äîñâіäó, àëå é ó øèðîêîìó ïîëі æèòòєâèõ öіííîñòåé і ñìèñëіâ, 
çàãàëüíîãî ñâіòîâіä÷óòòÿ, ñâіòîáà÷åííÿ, ñâіòîðîçóìіííÿ. Õóäîæíüî-ïåäà-
ãîãі÷íà ñèñòåìà є íàäçâè÷àéíî ñêëàäíîþ,  áàãàòîãðàííîþ і ñóïåðå÷ëèâîþ, 
îñîáëèâî ùîäî âçàєìîäії âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ äåòåðìіíàíò – äóõîâíî-
åñòåòè÷íîãî ðîçâèòêó і ñàìîðîçâèòêó, âèõîâàííÿ і ñàìîâèõîâàííÿ. Öі îñî-
áëèâі ïðèíöèïè äàþòü çìîãó ðîçãëÿäàòè ìèñòåöüêó îñâіòó ÿê òàêó, ùî 
ïîñòіéíî ñàìîðîçâèâàєòüñÿ â ïîëіâàðіàíòíîìó ðåæèìі çàâäÿêè âíóòðіøíіì 
ñóïåðå÷íîñòÿì òà їõ ïîäîëàííþ.

Ó áóðõëèâîìó ïîòîöі ñó÷àñíèõ ïåäàãîãі÷íèõ іííîâàöіé âàðòî äîòðèìóâà-
òèñÿ ùå îäíîãî ïðèíöèïó – ïðèíöèïó ïåäàãîãі÷íîãî ðåàëіçìó. Ëèøå â 
ïîñòіéíîìó äіàëîçі òðàäèöіé òà íîâàòîðñòâà ïіä âïëèâîì ÷èñëåííèõ çìіííèõ 
ôàêòîðіâ (íàóêîâî-òåõíі÷íèé ïîñòóï, êàäðîâèé ïåäàãîãі÷íèé ïîòåíöіàë, 
ñïåöèôіêà ïîáóòóâàííÿ ìèñòåöòâà ó ïåâíîìó ñåðåäîâèùі) âіäáóâàєòüñÿ 
êîðåêöіÿ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü õóäîæíüîї ïåäàãîãіêè, ùî áåçïåðåðâíî âäî-
ñêîíàëþþòüñÿ, ðîçøèðþþ÷è ïîëå ôóíêöіé і ïðèíöèïіâ ìèñòåöüêîї îñâіòè. 

  2.3. Мета і завдання навчання 
мистецтва

Äіòè ïîâèííі æèòè ó ñâіòі êðàñè, ãðè, êàçêè, ìóçèêè, 
ìàëþíêà, ôàíòàçії, òâîð÷îñòі.

Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé

Ãóìàíіçàöіÿ îñâіòè çóìîâëþє íåîáõіäíіñòü ïåðåãëÿäó ïіäõîäіâ òðàêòó-
âàííÿ öіëåé îñâіòè – її «ïóñêîâîãî ñòèìóëó». Òðàäèöіéíî ìåòà ìèñòåöüêîї 
îñâіòè òà åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ âèçíà÷àëàñÿ â äóñі ñóòî ïðîñâіòíèöüêèõ 
îñâіòíіõ іäåàëіâ – «ôîðìóâàííÿ åñòåòè÷íîї êóëüòóðè ó÷íіâ», ïіä ÿêîþ íà 
ïðàêòèöі ðîçóìіëîñÿ ùîíàéïåðøå íàáóòòÿ ïðåäìåòíèõ çíàíü і âìіíü. Öå 
òâåðäæåííÿ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ íå ñïðîñòîâóєòüñÿ, àëå ïîòðåáóє ñóòòєâîãî 
óòî÷íåííÿ і äîïîâíåííÿ. Òåðìіí «ôîðìóâàííÿ» âіäáèâàє îäíîñòîðîííіé 
ðóõ âіä ó÷èòåëÿ äî ó÷íіâ і íå àêöåíòóє âàæëèâі àñïåêòè ïåäàãîãіêè ñïіâðî-
áіòíèöòâà (ñóá’єêò-ñóá’єêòíó âçàєìîäіþ) òà ñèíåðãåòèêè (ñàìîîðãàíіçàöії
îñâіòíіõ ñèñòåì, ñàìîðîçâèòêó ó÷íіâ). Ïîíÿòòÿ êóëüòóðè â ñó÷àñíèõ óìî-
âàõ íàáóâàє іíøîãî, áàãàòîãðàííіøîãî òëóìà÷åííÿ і ðîçãëÿäàєòüñÿ â êîí-
òåêñòі ôåíîìåíó êóëüòóðîòâîð÷îñòі. Ìèñòåöòâî, ÿê âіäîìî, ñòèìóëþє íå 
òіëüêè çàãàëüíèé åñòåòè÷íèé ðîçâèòîê, à é òâîð÷і çäіáíîñòі òà ìèñëåííÿ, 
çäàòíіñòü äî õóäîæíüîãî ñàìîâèðàæåííÿ, ðåôëåêñії, ùî є íå ìåíø âàæëè-
âèì, íіæ õóäîæíÿ åðóäèöіÿ, ùî íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè.

Ó ïðîöåñі öіëåïîêëàäàííÿ íå ìîæíà íå çâàæàòè íà çðîñòàííÿ ðîëі öіí-
íіñíèõ îðієíòàöіé і êðåàòèâíîñòі îñîáèñòîñòі, àäæå äëÿ õóäîæíüî-åñòåòè÷-
íîї ãàëóçі äóæå âàæëèâèì є äîñâіä îñîáèñòіñíîãî åìîöіéíî-åñòåòè÷íîãî 
ñòàâëåííÿ і òâîð÷îї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, òîìó ó ôîðìóëþâàííі ìåòè íà öèõ 
àñïåêòàõ çðîáëåíî íàãîëîñ. Öіëüîâà ïåðåîðієíòàöіÿ íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà
ñòîñóєòüñÿ òàêîæ áàçîâèõ æèòòєâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêі íàáóâàþòü ïðі-
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îðèòåòíîãî çíà÷åííÿ, ñòàþòü іíòåãðàëüíèì ïîêàçíèêîì ðåçóëüòàòèâíîñòі
ñó÷àñíîї îñâіòè. Îòæå, öіëі і çàâäàííÿ çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè ñüîãîä-
íі ïåðåîñìèñëþþòüñÿ â êîíòåêñòі ãóìàíіñòè÷íîãî îñîáèñòіñíî ðîçâèâàþ÷î-
ãî ïіäõîäó äî îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

Ç óðàõóâàííÿì âíóòðіøíіõ (іíòåãðàëüíà îñîáèñòіñòü) і çîâíіøíіõ
(єäíіñòü õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî ïðîñòîðó) ÷èííèêіâ ñïðÿìîâàíіñòü ìèñ-
òåöüêîї îñâіòè ñòàє ïîäâіéíîþ: ç îäíîãî áîêó, âîíà íàöіëåíà íà åñòåòè÷íó 
ñîöіàëіçàöіþ øêîëÿðіâ (іíêóëüòóðàöіþ), ç äðóãîãî – íà їõíþ îñîáèñòіñíó 
õóäîæíüî-òâîð÷ó ñàìîðåàëіçàöіþ (êóëüòóðîòâîð÷іñòü).

Ìåòà çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè: ó ïðîöåñі ñïðèéìàííÿ òâîðіâ âіò÷èç-
íÿíîãî і çàðóáіæíîãî ìèñòåöòâà і ïðàêòè÷íîї õóäîæíüîї äіÿëüíîñòі âèõî-
âóâàòè â ó÷íіâ îñîáèñòіñíî-öіííіñíå ñòàâëåííÿ äî ìèñòåöòâà, ðîçâèâàòè
çàãàëüíі òà ñïåöіàëüíі çäіáíîñòі, õóäîæíüî-îáðàçíå ìèñëåííÿ, òâîð÷èé
ïîòåíöіàë îñîáèñòîñòі, çàáåçïå÷èòè íàáóòòÿ ó÷íÿìè êîìïëåêñó êëþ÷îâèõ
і ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé – çäàòíîñòі äî õóäîæíüî-òâîð÷îї ñàìîðåàëі-
çàöії і ãîòîâíîñòі äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Загальна мета конкретизується в основних завданнях – навчальних, виховних,
розвивальних: 

Навчальні завдання:
 засвоєння  початкових знань, елементарних уявлень і понять 

про види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної 
мови музичного та візуального  мистецтва у взаємозв’язках із 
синтетичними мистецтвами (хореографією, театром, кіномисте-
цтвом); 

 розширення художньо-естетичного досвіду, опанування елемен-
тарних художніх умінь та навичок практичної діяльності;

 набуття початкового досвіду створення художніх образів у про-
цесі власної елементарної творчості;

 набуття предметних дієво-творчих компетентностей.
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Виховні завдання:
 виховання естетичного ставлення до дійсності та емоційно-цін-

нісного ставлення до мистецтва;
 виховання світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій, розумін-

ня учнями зв’язків музичного мистецтва з природним і предмет-
ним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема сучасною 
технікою, засобами масової інформації; 

 виховання здатності сприймати, інтерпретувати та оцінювати 
музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, 
аргументуючи свої думки та оцінки; 

 виховання музичних інтересів,  морально-естетичних ідеалів, 
потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетич-
ному самовдосконаленні засобами музики відповідно до індиві-
дуальних  можливостей  та вікових етапів розвитку;

 набуття загальнокультурних, комунікативних і соціально-прак-
тичних компетентностей. 
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 2.4. Базові компетентності
Äîñâіä – íå êðàùèé ó÷èòåëü, âіí ïðîïîíóє êîíòðîëüíó 
ùå äî ïî÷àòêó óðîêó.

Âåðíîí Ëîó

Ó ñó÷àñíіé ïåäàãîãі÷íіé íàóöі ïîíÿòòÿ «êîìïåòåíòíіñòü» òðàêòóєòüñÿ 
ÿê ãîòîâíіñòü äî âèêîíàííÿ ïåâíîї äіÿëüíîñòі, ñïðîìîæíіñòü âèêîðèñòîâó-
âàòè íàáóòі çíàííÿ, óìіííÿ, íàâè÷êè â æèòòі. Ó ñóêóïíîñòі âñі ðåçóëüòàòè 
ìèñòåöüêîї îñâіòè ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè ãîòîâíіñòü îñîáèñòîñòі äî ñàìîñòіé-
íîї õóäîæíüîї äіÿëüíîñòі, òîáòî åñòåòè÷íó êîìïåòåíòíіñòü. Êîìïåòåíò-
íіñòü ÿê ïðàãíåííÿ і çäàòíіñòü äî ïîñòіéíîãî çðîñòàííÿ – öå ñàìå òîé 
àñïåêò íîâèçíè, ÿêèé ñüîãîäíі îñìèñëþєòüñÿ íà ðіâíі òåîðії îñîáèñòіñíî
çîðієíòîâàíîãî âèõîâàííÿ, àëå, íà æàëü, íàäòî ïîâіëüíî îïàíîâóєòüñÿ
çàãàëüíîîñâіòíüîþ ïðàêòèêîþ ç îãëÿäó íà íåäîñòàòíþ ðîçðîáêó âіäïîâіä-
íèõ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé. Іíîäі ïîíÿòòÿ «êîìïåòåíòíіñòü» ðîçóìієòüñÿ
äåùî ñïðîùåíî, ÿê ïåâíà ñóêóïíіñòü çíàíü і âìіíü, ùî çàáåçïå÷óþòü ãîòîâ-
íіñòü äî âіäïîâіäíîї äіÿëüíîñòі. Ïðîòå, ÿê âіäîìî, «ìîæó» ùîñü çäіéñíþ-
âàòè íå çàâæäè óçãîäæóєòüñÿ ç «õî÷ó» і íå ãàðàíòóє, ùî «áóäó» öå çäіé-
ñíþâàòè.

Êîìïåòåíòíіñòü ïîáóäîâàíà íà êîìïëåêñі âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ïðîöåäóð   – 
êîìáіíàöії öіííîñòåé, åìîöіéíèõ ñòàâëåíü, çíàíü, óìіíü, ìîòèâіâ, âіäíî-
ñèí òîùî, ÿêі âіäîáðàæàþòü іíòåãðîâàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ç ïðåäìåòіâ 
òà îñîáèñòіñíі ÿêîñòі і öіííîñòі. Êîìïåòåíòíîñòі äàþòü çìîãó óñóíóòè 
ñóïåðå÷íîñòі ìіæ çàñâîєíèìè òåîðåòè÷íèìè âіäîìîñòÿìè òà їõ âèêîðèñ-
òàííÿì äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíèõ æèòòєâèõ çàâäàíü.

Êîìïåòåíòíîñòі ðîçïîäіëÿþòüñÿ íà êëþ÷îâі (ïðîâіäíі, áàçîâі, óíіâåð-
ñàëüíі, ìіæïðåäìåòíі) і ïðåäìåòíі (ñïåöèôі÷íі, ïðîôåñіéíі). Ïіäêðåñëèìî, 
ùî îêðіì ñóòî ïðåäìåòíèõ êîíêðåòíèõ çíàíü і ñïîñîáіâ äіé ó âóçüêîñïåöі-
àëüíіé äіÿëüíîñòі áóäü-ÿêèé òèï êîìïåòåíòíîñòі îáîâ’ÿçêîâî âêëþ÷àє óíі-
âåðñàëüíі ëþäñüêі ÿêîñòі і çäіáíîñòі, ÿêі íå çàëåæàòü âіä ñôåðè їõ âèÿâó, 
íàïðèêëàä, іíіöіàòèâíіñòü, çäàòíіñòü îðãàíіçóâàòè äіÿëüíіñòü (âëàñíó àáî 
іíøèõ ëþäåé), óìіííÿ àäàïòóâàòèñü ó íîâèõ íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàöіÿõ, 
ãîòîâíіñòü êðèòè÷íî àíàëіçóâàòè òà àäåêâàòíî îöіíþâàòè ðåçóëüòàòè 
äіÿëüíîñòі íå ëèøå ç áîêó çíà÷óùîñòі äëÿ ñåáå, à é ùîäî íàñëіäêіâ äëÿ 
іíøèõ. Ïåðåðàõîâàíі âèùå îçíàêè çàãàëüíîї êîìïåòåíòíîñòі ґðóíòóþòüñÿ
âæå íå ïðîñòî íà çíàííÿõ і âìіííÿõ ó òіé ÷è іíøіé ãàëóçі, à íà öіííіñíèõ 
ïðіîðèòåòàõ îñîáèñòîñòі òà îñîáëèâîñòÿõ її ìåíòàëüíîãî äîñâіäó.

Äî îçíàê êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé íàëåæàòü: ïîëіôóíêöіîíàëüíіñòü;
íàäïðåäìåòíіñòü; ìіæäèñöèïëіíàðíіñòü; áàãàòîêîìïîíåíòíіñòü; ñïðÿìó-
âàííÿ íà ôîðìóâàííÿ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ðåôëåêñії, âèçíà÷åííÿ âëàñ-

Розвивальні завдання:
 збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
 розвиток художніх і загальних здібностей;
 стимулювання художньо-образного мислення, виявів уяви та

інтуїції;
 формування універсальних якостей творчої особистості;
 набуття компетентностей саморегуляції художньої діяльності.Ð
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íîї ïîçèöії. Êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі ç’єäíóþòü â îäíå öіëå îñîáèñòіñíå 
і ñîöіàëüíå â îñâіòі.

Ураховуючи загальні дидактичні підходи та специфіку навчального предмета
«Мистецтво», пропонуємо таку класифікацію компетентностей (класифікація 
умовна, адже, як уже зазначалося, вони формуються в комплексі): 

1) особистісні:
а) загальнокультурні (світоглядні уявлення, ціннісні орієнтації);
б) спеціальні (мистецький тезаурус, ментальний естетичний досвід, художньо-

творчі здібності, художньо-образне мислення); 
2) соціальні:

а) комунікативні (здатність до спілкування, взаєморозуміння);
б) соціально-практичні (здатність до співпраці, роботи в команді); 

3) функціональні: 
а) предметні знання та вміння (музичні, образотворчі тощо);
б) міжпредметні – галузеві (художньо-естетичні) та міжгалузеві (художньо-

гуманітарні);
в) метапредметні (загальнонавчальні): 

– інформаційно-пізнавальні (здатність до пошуку та оперування інформа-
цією);

– саморегуляції (уміння організувати та контролювати власну діяльність, 
здатність до самореалізації і самовдосконалення). 

Çðîçóìіëî, ùî ïåðåðàõîâàíі êîìïåòåíòíîñòі íàáóâàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñіõ
åòàïіâ íàâ÷àííÿ â øêîëі, àëå â ïî÷àòêîâіé ëàíöі ìèñòåöüêîї îñâіòè çàêëà-
äàþòüñÿ îñíîâè âñіõ ãðóï. Êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі çìіííі â ðіçíèõ îñâіò-
íіõ ñèñòåìàõ, їõ ñòðóêòóðà ðóõëèâà і çàëåæèòü âіä áàãàòüîõ ôàêòîðіâ – 
ñóñïіëüíèõ і îñîáèñòіñíèõ.

  2.5. Особливості освітніх
програм з мистецтва

Íі ìèñòåöòâà, íі ìóäðîñòі íå ìîæíà  äîñÿãíóòè, ÿêùî їõ íå â÷èòèñÿ.
Äåìîêðіò Àáäåðñüêèé

Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà âèçíà÷àє çàãàëüíèé îáñÿã íàâ÷àëüíîãî íàâàí-
òàæåííÿ, äå çìіñò ãàëóçåé óêëàäåíèé çà çìіñòîâèìè ëіíіÿìè, òà î÷іêóâàíі
ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè.

Òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè âіäêðèâàþòü ìîæëèâîñ-
òі äëÿ ðåàëіçàöії ðіçíèõ àâòîðñüêèõ êîíöåïöіé ùîäî іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àí-
íÿ ìèñòåöòâà.

Äâі çàòâåðäæåíі ÌÎÍ Óêðàїíè Òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè äëÿ ïî÷àòêîâîї
øêîëè, ðîçðîáëåíі ïіä êåðіâíèöòâîì Î.  Ñàâ÷åíêî і ïіä êåðіâíèöòâîì 
Ð.  Øèÿíà (2018), ó ìèñòåöüêіé ãàëóçі êîíöåïòóàëüíî, çìіñòîâíî і çà îñâіò-
íіìè âèìîãàìè íå âіäðіçíÿþòüñÿ.

Ñòðóêòóðà ïðîãðàì ïîáóäîâàíà çà òàêèìè çìіñòîâèìè ëіíіÿìè:
● õóäîæíüî-òâîð÷à äіÿëüíіñòü;
● ñïðèéìàííÿ òà іíòåðïðåòàöіÿ ìèñòåöòâà;
● êîìóíіêàöіÿ ÷åðåç ìèñòåöòâî.
Çìіñòîâà ëіíіÿ «Õóäîæíüî-òâîð÷à äіÿëüíіñòü» íàöіëþє íà ðîçâèòîê êðå-

àòèâíîñòі òà ìèñòåöüêèõ çäіáíîñòåé ó÷íіâ ÷åðåç ïðàêòè÷íå îñâîєííÿ îñíîâ
õóäîæíüîї ìîâè ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà òà ñïîñîáіâ õóäîæíüî-òâîð÷îãî
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ñàìîâèðàæåííÿ. Öÿ çìіñòîâà ëіíіÿ ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ 
óìіíü çàñòîñîâóâàòè ðіçíі âèðàçíі çàñîáè òâîðåííÿ õóäîæíіõ îáðàçіâ, іìï-
ðîâіçóâàííÿ òà åñòåòè÷íîãî ïåðåòâîðåííÿ äîâêіëëÿ.

Çìіñòîâà ëіíіÿ «Ñïðèéìàííÿ òà іíòåðïðåòàöіÿ ìèñòåöòâà» ñïðÿìîâàíà
íà ïіçíàííÿ öіííîñòåé, ùî âіäîáðàæàþòü òâîðè ìèñòåöòâà. Її ðåàëіçàöіÿ
ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê åìîöіéíîї ñôåðè ó÷íіâ, çáàãà÷åííÿ åñòåòè÷íîãî äîñâі-
äó, ôîðìóâàííÿ â íèõ óìіíü ñïðèéìàòè, àíàëіçóâàòè, іíòåðïðåòóâàòè, îöі-
íþâàòè ìèñòåöòâî, âèÿâëÿþ÷è äî íüîãî åìîöіéíî-öіííіñíå ñòàâëåííÿ.

Ðåàëіçàöіÿ çìіñòîâîї ëіíії «Êîìóíіêàöіÿ ÷åðåç ìèñòåöòâî» íàöіëåíà íà 
ñîöіàëіçàöіþ ó÷íіâ ÷åðåç ìèñòåöòâî, óñâіäîìëåííÿ íèìè ñâîãî «ß» (ñâîїõ
ìèñòåöüêèõ äîñÿãíåíü і ìîæëèâîñòåé). Çìіñòîâà ëіíіÿ ïåðåäáà÷àє ôîðìó-
âàííÿ â ó÷íіâ óìіíü ïðåçåíòóâàòè ñåáå і ñâîї äîñÿãíåííÿ, êðèòè÷íî їõ îöі-
íþâàòè, âçàєìîäіÿòè ç іíøèìè ÷åðåç ìèñòåöòâî â ñåðåäîâèùі, çîêðåìà â 
ðіçíèõ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõîäàõ, îáãîâîðåííÿõ òîùî, à òàêîæ ôîð-
ìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ìîæëèâіñòü і ñïîñîáè ðåãóëþâàòè ñâіé åìîöіéíèé 
ñòàí çàâäÿêè ìèñòåöòâó.

Ðіçíèöÿ ìіæ äâîìà Òèïîâèìè íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè ç ìèñòåöòâà 
ïîëÿãàє ó âèêëàäі òåêñòó îêðåìî ïî êëàñàõ (ïðîãðàìà ïіä êåðіâíèöòâîì 
Î.  Ñàâ÷åíêî) àáî çà öèêëàìè (ïðîãðàìà ïіä êåðіâíèöòâîì Ð. Øèÿíà). 

Çà íîâîþ ñòðóêòóðîþ ïî÷àòêîâîї øêîëè âèîêðåìëåíî äâà öèêëè íàâ÷àííÿ: 
● ïåðøèé – àäàïòàöіéíî-іãðîâèé (1–2-é êëàñè), îñîáëèâîñòÿìè ÿêîãî є 
іíòåãðàöіÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ñïîðіäíåíèõ ïðåäìåòіâ, ïðіîðèòåò
іãðîâèõ ìåòîäіâ, ñïðÿìîâàíèé íà ïðèðîäíå âõîäæåííÿ äèòèíè â 
øêіëüíå æèòòÿ;

● äðóãèé – îñíîâíèé (3–4-é êëàñè), îçíàêàìè ÿêîãî є ïðåäìåòíå íàâ÷àí-
íÿ, âèêîðèñòàííÿ ìåòîäіâ, ÿêі â÷àòü çäіéñíþâàòè ñàìîñòіéíèé âèáіð.

Ìèñòåöòâî ñïðèÿє ôîðìóâàííþ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé: âіëüíå 
âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ / çäàòíіñòü ñïіëêóâàòèñÿ ðіäíîþ; ìàòåìàòè÷-
íà êîìïåòåíòíіñòü; êîìïåòåíòíîñòі â ãàëóçі ïðèðîäíè÷èõ íàóê, òåõíіêè і 
òåõíîëîãіé, åêîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü; іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà êîì-
ïåòåíòíіñòü; íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ; ãðîìàäÿíñüêі òà ñîöіàëüíі êîì-
ïåòåíòíîñòі, ïîâ’ÿçàíі ç іäåÿìè äåìîêðàòії, ñïðàâåäëèâîñòі, ðіâíîñòі, ïðàâ 
ëþäèíè, äîáðîáóòó òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ç óñâіäîìëåííÿì ðіâíèõ 
ïðàâ і ìîæëèâîñòåé; êóëüòóðíà êîìïåòåíòíіñòü; ïіäïðèєìëèâіñòü òà ôіíàí-
ñîâà ãðàìîòíіñòü; іííîâàöіéíіñòü.

Çìіñò і ñòðóêòóðà çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè – іçîìîðôíå âіäîáðàæåí-
íÿ ðåàëüíîї õóäîæíüîї êàðòèíè ñâіòó, äèäàêòè÷íî àäàïòîâàíå äëÿ íàâ÷àëü-
íèõ і âèõîâíèõ çàâäàíü ïî÷àòêîâîї øêîëè. Còðóêòóðà ó ôіëîñîôñüêîìó 
àñïåêòі îçíà÷àє ñïîñіá çàêîíîìіðíîãî çâ’ÿçêó ìіæ åëåìåíòàìè ñèñòåìè, 
êîìïîçèöіÿ ç âïîðÿäêîâàíèõ åëåìåíòіâ, їõ âіäíîøåíü. ßêà æ ìàє áóòè 
òåìàòè÷íà êîìïîçèöіÿ (àðõіòåêòîíіêà) êóðñó «Ìèñòåöòâî»? Íà ÿêèõ çàñà-
äàõ її äîöіëüíî ïîáóäóâàòè?

Ñïèðàþ÷èñü íà âëàñíèé áàãàòîðі÷íèé äîñâіä (çîêðåìà, íà ðåçóëüòàòè 
ðåãіîíàëüíèõ і âñåóêðàїíñüêîãî åêñïåðèìåíòіâ óïðîäîâæ äâîõ ç ïîëîâè-
íîþ äåñÿòèëіòü), ìè ðîçêðèєìî îñîáëèâîñòі ðåàëіçàöії àâòîðñüêîї êîíöåï-
öії ïîëіöåíòðè÷íîї õóäîæíüîї іíòåãðàöії. 

Ñïіëüíèì äëÿ âñіõ âèäіâ ìèñòåöòâ є åñòåòè÷íå âіäîáðàæåííÿ â õóäîæ-
íіõ îáðàçàõ çàêîíîìіðíîñòåé ëþäñüêîãî áóòòÿ, òîáòî äóõîâíî-ñâіòîãëÿäíà 
ñïîðіäíåíіñòü, ùî çóìîâëþє єäèíó òåìàòè÷íó ñòðóêòóðó àâòîðñüêîї ðåàëі-
çàöії çìіñòó, ëîãіêó îá’єäíàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó â öіëіñíі áëîêè. 
Ñòàâëåííÿ îñîáèñòîñòі äî ñåáå, äî іíøèõ ëþäåé, äî ñâіòó, äî êóëüòóðè – 
ïðîâіäíі öіííîñòі, ÿêі ñòàþòü áàçîâèìè â ìîäåëþâàííі çìіñòó ïðîãðàìè ç 
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ìèñòåöòâà. Ñóãîëîñíі іäåї çíàõîäèìî â Áàçîâîìó êîìïîíåíòі äîøêіëüíîї 
îñâіòè, ïîáóäîâàíîìó çà ñôåðàìè æèòòєäіÿëüíîñòі. Ïðîäîâæóєòüñÿ çàïî-
÷àòêîâàíå â äîøêіëüíîìó âіöі îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè ñïåöèôіêè õóäîæíüî-
îáðàçíîї ìîâè êîæíîãî ç âèäіâ ìèñòåöòâà, âîäíî÷àñ ïîãëèáëþєòüñÿ ðîçó-
ìіííÿ òîãî, ùî òâіð áóäü-ÿêîãî âèäó ïðîôåñіéíîãî ÷è íàðîäíîãî ìèñòåöòâà
ó ñïåöèôі÷íіé і íåïîâòîðíіé õóäîæíіé ôîðìі ïåðåäàє äіéñíіñòü, à ðіçíÿòü-
ñÿ âîíè ëèøå ìîâíèìè çàñîáàìè âèðàæåííÿ.

Îòæå, öіëіñíіñòü ìèñòåöüêîї îñâіòè â ìåæàõ ïî÷àòêîâîї øêîëè ñòâîðþ-
єòüñÿ íà îñíîâі ñâіòîãëÿäíèõ êîîðäèíàò. Ñâіòîãëÿä ðîçóìієòüñÿ ÿê ìàêñè-
ìàëüíî óçàãàëüíåíèé äóõîâíèé ôåíîìåí, àðõіòåêòîíіêà ÿêîãî ñêëàäàєòüñÿ
ç êîìïîíåíòіâ: ïîãëÿäè, çíàííÿ, óÿâëåííÿ, ïîíÿòòÿ, îöіíêè, іäåàëè, ïîçè-
öії, ïðèíöèïè, ïåðåêîíàííÿ. Âîíè ðåãóëþþòü äóõîâíî-òâîð÷ó àêòèâíіñòü
îñîáèñòîñòі, äåòåðìіíóþòü її ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ: ñâіòó ïðèðîäè, êóëüòó-
ðè, ñóñïіëüíîãî áóòòÿ, äî ëþäåé і ñàìîãî ñåáå. Ó äîñëіäæåííÿõ ïðîáëåìè
ñâіòîãëÿäó âèîêðåìëþþòüñÿ òàêі éîãî ðіçíîâèäè: íàóêîâèé, ôіëîñîôñüêèé,
ðåëіãіéíèé, ìіôîëîãі÷íèé, õóäîæíіé (Î. Ðóäíèöüêà). Äіéñíî, íà òåîðåòè÷-
íîìó ðіâíі ìîæíà óìîâíî âèçíà÷èòè òà äîñëіäèòè çãàäàíі âèäè ñâіòîãëÿäó.
Ïðîòå â ðåàëüíîñòі âîíè іñíóþòü ÿê êîìïîíåíòè öіëіñíîñòі. Õóäîæíÿ ñâі-
äîìіñòü øêîëÿðà  ôîðìóєòüñÿ íå â «÷èñòîìó âèãëÿäі», âîíà ïîñòіéíî
«îïðîìіíþєòüñÿ» іíøèìè ñêëàäîâèìè ñâіòîñïðèéìàííÿ і ñâіòîðîçóìіííÿ,
çáàãà÷óєòüñÿ ðіçíîìàíіòíèìè ÷èííèêàìè ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ ðіçíèõ ìèñ-
òåöüêèõ äèñöèïëіí, ãóìàíіòàðíèõ ïðåäìåòіâ, çíàíü ç ïðèðîäíè÷èõ і òî÷-
íèõ íàóê, ïіä âïëèâîì ðîäèííîãî îòî÷åííÿ òà ñîöіîêóëüòóðíîãî ñåðåäîâè-
ùà, îñîáëèâî çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії, à òàêîæ áàãàòüîõ іíøèõ òàê çâà-
íèõ íåôîðìàëüíèõ ôàêòîðіâ. Òàêèì ÷èíîì, ñâіòîãëÿä øêîëÿðіâ, ÿêèé
ïî÷èíàє ôîðìóâàòèñÿ öіëåñïðÿìîâàíî і ñèñòåìàòè÷íî âæå â ìîëîäøèõ 
êëàñàõ, ðàçîì іç éîãî õóäîæíüî-åñòåòè÷íîþ ïіäñèñòåìîþ є íàäçâè÷àéíî 
ñêëàäíèì óòâîðåííÿì, ïîєäíàííÿì ðåçóëüòàòіâ øêіëüíîї òà íåôîðìàëüíîї
îñâіòè (ðîäèíà, ÇÌІ òîùî).

Íà íàøіé àâòîðñüêіé êîíöåïöії ïîëіöåíòðè÷íîї õóäîæíüîї іíòåãðàöії
ґðóíòóєòüñÿ çìіñò ïіäðó÷íèêіâ äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ. Óñі êîìïî-
íåíòè çìіñòó îá’єäíàíі ñïіëüíèì íàñêðіçíèì òåìàòèçìîì. Äëÿ ïî÷àòêîâîї
øêîëè â ðîëі ñóïåðïîçèöії âèñòóïàє іäåÿ âіäîáðàæåííÿ â ìèñòåöòâі óíі-
âåðñàëіé ðåàëüíîãî ñâіòó: 

1-й клас. Абетка мистецтв. 
2-й клас. Краса довкілля в мистецтві. 
3-й клас. Образ людини в мистецтві.
4-й клас. Світ культури в мистецьких шедеврах.
Íàâêîëî âèçíà÷åíèõ ãîëîâíèõ òåì êîæíîãî ðîêó êîíöåíòðóþòüñÿ âñі

іíøі ñêëàäîâі îñâіòíüîãî ïðîöåñó: äèäàêòè÷íèé ìàòåðіàë äëÿ ñïðèéìàííÿ
òà іíòåðïðåòàöії (íèçêà õóäîæíіõ îáðàçіâ, óòіëåíèõ ó òâîðàõ ðіçíèõ âèäіâ
ìèñòåöòâ), ïðàêòè÷íà õóäîæíüî-òâîð÷à äіÿëüíіñòü (ç âèêîðèñòàííÿì ñèñ-
òåìè çàâäàíü іíòåãðîâàíîãî òèïó), ñëîâíèê òåðìіíіâ òîùî, ùî äîêëàäíî
ðîçêðèòî ó âіäïîâіäíîìó àâòîðñüêîìó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó çàáåçïå÷åí-
íі (ïіäðó÷íèêàõ, åëåêòðîííèõ ïіäðó÷íèêàõ, ðîáî÷èõ çîøèòàõ).

Ó÷èòåëü íà îñíîâі çàçíà÷åíèõ âèùå ìàòåðіàëіâ ìîæå ñàìîñòіéíî ðîçðîá-
ëÿòè ïîóðî÷íå êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ. Âèçíà÷åííÿ ðіâíіâ äåòàëіçàöії
ïîóðî÷íèõ ïëàíіâ є ïðåðîãàòèâîþ â÷èòåëіâ: äîñâіä÷åíîìó  äîñòàòíüî
îáìåæèòèñÿ ñòèñëèì ïëàíîì óðîêó, ìîëîäîìó  êðàùå, ìàáóòü, ïіäãîòóâà-
òè ðîçãîðíóòèé ïëàí-ïðîñïåêò. Äåÿêі â÷èòåëі íàäàþòü ïåðåâàãó äîêëàä-
íèì êîíñïåêòàì, ÿêі ùîðîêó êîðåãóþòüñÿ і âіäøëіôîâóþòüñÿ çі çðîñòàí-
íÿì ïðîôåñіéíîї  ìàéñòåðíîñòі. Îñíîâíà âèìîãà êàëåíäàðíîãî ïëàíó – 
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íàñòóïíіñòü ìіæ óðîêàìè, їõíÿ ïîñëіäîâíіñòü і ëîãі÷íіñòü. Çìіíþâàòè ïіä-
òåìè ùîòèæíÿ íå çàâæäè äîöіëüíî, àäæå òàêèé òåìàòè÷íèé êàëåéäîñêîï
äіòè ãіðøå çàïàì’ÿòîâóþòü, òîìó іíêîëè âàðòî îá’єäíóâàòè 2–3 óðîêè â 
єäèíèé òåìàòè÷íèé öèêë.

Ïîëіöåíòðè÷íèé âèä іíòåãðàöії ïåðåäáà÷àє âèäіëåííÿ äâîõ (ìîæëèâî é 
áіëüøå) äîìіíàíòíèõ êîìïîíåíòіâ, íàïðèêëàä «Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî» òà 
«Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî», ÿêі îðãàíі÷íî ïîєäíóþòüñÿ â òåìàòè÷íèé öèêë
íà îñíîâі çàãàëüíîї äóõîâíî-ñâіòîãëÿäíîї îðієíòàöії і çáàãà÷óþòüñÿ åëå-
ìåíòàìè іíøèõ – ñèíòåòè÷íèõ ìèñòåöòâ (õîðåîãðàôіÿ, òåàòð, êіíî).
Іäåÿ äîìіíàíòíîñòі äâîõ êîìïîíåíòіâ çàãàëüíîї ïî÷àòêîâîї ìèñòåöüêîї 

îñâіòè – ìóçè÷íîãî òà âіçóàëüíîãî (îáðàçîòâîð÷îãî) ìèñòåöòâà – ìàє ñâîє 
íàóêîâî-ìåòîäè÷íå îáґðóíòóâàííÿ. Áåçïåðå÷íî, ïðèñóòíє íàìàãàííÿ çáåðåã-
òè â іíòåãðîâàíîìó êóðñі îñíîâíèé çìіñò òðàäèöіéíèõ ïðåäìåòіâ, ùî âèêëà-
äàëèñÿ âïðîäîâæ áàãàòüîõ äåñÿòèëіòü і ìàþòü ґðóíòîâíі ìåòîäè÷íі íàïðà-
öþâàííÿ, ÿêèìè íå âàðòî çíåâàæàòè, õî÷à á ç îãëÿäó íà ðåàëüíі ïðîôåñіéíі 
ìîæëèâîñòі â÷èòåëіâ. Ïðîòå âàæëèâіøîþ ïіäñòàâîþ є îñîáëèâèé ñòàòóñ
ñàìå öèõ âèäіâ ìèñòåöòâ ó çàãàëüíîìó âèäîâîìó òà ìіæâèäîâîìó êîëі 
õóäîæíіõ ÿâèù ñüîãîäåííÿ. Òîáòî ìóçè÷íå òà îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâà ÿê 
іñíóþòü ó õóäîæíіé êóëüòóðі âіäîêðåìëåíî, òàê і âõîäÿòü äî ñêëàäó áіëü-
øîñòі ñèíòåòè÷íèõ ìèñòåöòâ (ó ðіçíèõ ñïіââіäíîøåííÿõ ç іíøèìè ñêëàäî-
âèìè). Òîìó êîìïîíåíòè «õîðåîãðàôі÷íå, òåàòðàëüíå òà åêðàííі ìèñòåöòâà» 
òðàêòóþòüñÿ ÿê äîäàòêîâі äî äîìіíàíòíèõ ó çìіñòі êóðñó «Ìèñòåöòâî».

Загальна дидактична структура інтегрованого курсу «Мистецтво»

Домінантні компоненти

Музичне мистецтво Візуальне мистецтво

Додаткові (супутні) компоненти 

Синтетичні мистецтва (хореографія, театр, кіно)

Íàïðèêëàä, äîðå÷íèìè áóäóòü іíòåãðîâàíі óðîêè ïðè îïàíóâàííі ñïіëü-
íèõ äëÿ âñіõ âèäіâ ìèñòåöòâ òåì «Âåñíÿíі íàñòðîї» (îñіííі, çèìîâі, ëіòíі), 
«Îáðàçè ïðèðîäè», «Ëіðè÷íі ïåðñîíàæі» òîùî. Іíòåãðàòîðàìè ìèñòåöüêèõ
êîìïëåêñіâ ñòàþòü ñóãîëîñíі åñòåòè÷íі ïî÷óòòÿ, îáðàçè-àíàëîãії, óòіëåíі
ðіçíèìè õóäîæíіìè çàñîáàìè. Íå ñïðîñòîâóþ÷è çàçíà÷åíîãî òåìàòè÷íîãî
ïіäõîäó, ïіäêðåñëèìî, ùî ó ñòðóêòóðíіé âçàєìîäії åëåìåíòіâ çìіñòó іíòå-
ãðîâàíèõ  êóðñіâ ç ìèñòåöòâà ìàþòü áóòè âіäîáðàæåíі îá’єêòèâíî ñèñòåìíі 
çâ’ÿçêè.

 Ñêëàäíіøîþ, ïðîòå é åôåêòèâíіøîþ ç îãëÿäó íà óñâіäîìëåííÿ ó÷íÿìè 
áîäàé íà åëåìåíòàðíîìó ðіâíі çàêîíîìіðíîñòåé õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ â 
ïåðåáіãó ñïіâñòàâëåííÿ ñïåöèôі÷íèõ ìîâ êîæíîãî ç âèäіâ ìèñòåöòâà (âåð-
áàëüíîї, іíòîíàöіéíî-çâóêîâîї, âіçóàëüíîї, ìîâè æåñòіâ і ðóõіâ) є îðãàíіçà-
öіÿ ïðåäìåòíî-іíòåãðàòèâíîãî íàâ÷àííÿ, öåíòðàëüíîþ іäåєþ ÿêîãî є óíі-
âåðñàëüíі õóäîæíüî-åñòåòè÷íі çàêîíîìіðíîñòі «ðèòì», «êîíòðàñò», «ñè -
ìåòðіÿ», «êîìïîçèöіÿ» òîùî. Öå ìîæëèâî çà óìîâ ïîëіöåíòðè÷íîї іíòåãðà-
öії çìіñòó, äå âñі âèäè ìèñòåöòâ, ùî ïîєäíóþòüñÿ â çìіñòі ïðåäìåòà, âîä-
íî÷àñ çáåðіãàþòü ñâîþ àâòîíîìíіñòü. Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, ïîëіöåíòðè÷íå
òëóìà÷åííÿ öіëіñíîñòі òà іíòåãðàòèâíîñòі ìèñòåöüêîї îñâіòè çäàòíå àäåê-
âàòíî âіäîáðàæàòè ñòðóêòóðó ðåàëüíîї õóäîæíüîї êàðòèíè ñâіòó, íå òîòîæ-
íî, àëå іäåíòè÷íî.
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  2.6. Мистецький тезаурус 
як фактор інтеграції

Óïðîäîâæ ìèñòåöüêîї îñâіòè â ïî÷àòêîâіé øêîëі ïðîõîäèòü іäåÿ çàñâî-
єííÿ ó÷íÿìè ñïåöèôіêè ðіçíèõ õóäîæíіõ ìîâ. Ç öієþ ìåòîþ íà óðîêàõ 
ïîñòіéíî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ðіçíîáàðâíà ïàëіòðà ñïåöèôі÷íèõ ìèñòåöüêèõ
òåðìіíіâ: ç ìóçèêè, îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà (æèâîïèñó, ãðàôіêè, ñêóëü-
ïòóðè), äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, õîðåîãðàôії, òåàòðó, êіíî.
Íàãîëîøóєìî, ùî äіòè ìàþòü ïîñòóïîâî ó ïðîöåñі åìîöіéíî-îáðàçíîãî
ñïðèéìàííÿ òâîðіâ ìèñòåöòâà òà ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі îïàíîâóâàòè
ïîíÿòòÿ, à íå çàïàì’ÿòîâóâàòè òåðìіíè, âіäіðâàíî âіä çâó÷àííÿ ìóçèêè,
àíàëіçó êàðòèí, ôіëüìіâ òîùî. Íåäîðå÷íî âèìàãàòè çàó÷óâàííÿ ó÷íÿìè
ôîðìóëþâàíü íå òіëüêè òîìó, ùî öå ñóïåðå÷èòü ïðèíöèïàì ïåäàãîãіêè
ìèñòåöòâà, à é ç îãëÿäó íà âіêîâі ïñèõîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ìîëîäøèõ øêî-
ëÿðіâ, ÿêèì ïðèòàìàííå äîìіíóâàííÿ êîíêðåòíî-îáðàçíîãî, à íå ðàöіî-
íàëüíîãî ìèñëåííÿ. Åìîöіéíå ñïðèéìàííÿ-ñïîãëÿäàííÿ òà òâîðåííÿ
õóäîæíіõ îáðàçіâ çàâæäè áóëî ïåðâèííèì íà óðîêàõ ìèñòåöòâà, à âòîðèí-
íèì – îïàíóâàííÿ õóäîæíüî-ìîâíèõ çàñîáіâ і âіäïîâіäíèõ ïîíÿòü. Îòæå, 
çàñâîєííÿ ìèñòåöòâîçíàâ÷îї òåðìіíîëîãії âіäáóâàєòüñÿ âèêëþ÷íî íà îñíîâі
ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâíîї òà õóäîæíüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ і çàâäÿêè
õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèì òåõíîëîãіÿì ñòèìóëþâàííÿ åìîöіéíî-ïî÷óòòєâîї
ñôåðè, àñîöіàòèâíîãî ìèñëåííÿ, óÿâè, ôàíòàçії ó÷íіâ.

Âîäíî÷àñ, ÿê ñâіä÷èòü ïðàêòèêà, çà óìîâ îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç ïîíÿòòÿ-
ìè íà åëåìåíòàðíîìó ðіâíі, òîáòî íà ðіâíі ìèñòåöòâîçíàâ÷îї ïðîïåäåâòèêè,
òà â єäíîñòі ç ïðàêòè÷íèì çàñòîñóâàííÿì îòðèìàíèõ çíàíü åôåêòèâíіñòü
ôîðìóâàííÿ ìèñòåöüêîãî òåçàóðóñó ó÷íіâ ïîìіòíî çðîñòàє, ùî ñâîєþ ÷åðãîþ 
çáàãà÷óє їõíіé õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé äîñâіä, ðîáèòü éîãî îñìèñëåíèì.

Õóäîæíіé îáðàç – îñíîâîïîëîæíà êàòåãîðіÿ åñòåòèêè é ïåäàãîãіêè ìèñ-
òåöòâà. Õóäîæíіé îáðàç äåÿêîþ ìіðîþ ієðàðõі÷íî íàâіòü âèùèé çà ïîíÿò-
òÿ, àäæå âіí îðãàíі÷íî ïîєäíóє ðàöіîíàëüíå îñìèñëåííÿ òà іíòóїòèâíå îñÿ-
ÿííÿ, íå îáìåæóþ÷è  «êðåàòîñôåðó» îñîáèñòîñòі. Çðîçóìіëî, ùî îñíîâíèé 
«çàêîí» õóäîæíüîї ïåäàãîãіêè – ïðіîðèòåòíіñòü öіííіñíîãî åñòåòè÷íîãî 
ñòàâëåííÿ íàä ðîçóìîâèì (ëîãі÷íèì) îñìèñëåííÿì ìèñòåöòâà –  äåòåðìі-
íóє íåîáõіäíіñòü óðіâíîâàæóâàòè «åìîöіî» òà «ðàöіî», çíàõîäèòè ìіæ
íèìè ãíó÷êèé áàëàíñ. Ó÷íі éäóòü äî øêîëè âæå ç ïåâíèì áàãàæåì  åìïі-
ðè÷íîãî õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî äîñâіäó, íàâè÷êàìè âñå ñïðèéìàòè ÷åðåç
îðãàíè ÷óòòÿ (ñëóõàòè ðіçíі çâóêè îòî÷åííÿ, ðîçðіçíÿòè ïðåäìåòè çà
êîëüîðàìè і ôîðìàìè, ïðîáóâàòè âñå íà äîòèê, ñïðèéìàòè íà íþõ òîùî). 
Ó ïðîöåñі ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі åìïіðè÷íі çíàííÿ ñòàþòü íàäáàííÿì 
ðîçóìó. Çà óìîâ ïðîïîðöіéíîãî ñïіââіäíîøåííÿ åìïіðè÷íîãî і òåîðåòè÷íî-
ãî ïіçíàííÿ, åìîöіéíîї òà іíòåëåêòóàëüíîї àêòèâíîñòі ó÷íіâ, çíàíü і âìіíü,
ðåïðîäóêöії і òâîð÷îñòі ïî÷àòêîâà ëàíêà ìèñòåöüêîї îñâіòè çìîæå åôåê-
òèâíî âèêîíóâàòè ïîñòàâëåíі ïåðåä íåþ  çàâäàííÿ.

Ïðîòå íå ìîæíà ñïðîùóâàòè іíòåëåêòóàëüíî-ðîçâèâàëüíі ìîæëèâîñòі
çàãàëüíîї õóäîæíüîї îñâіòè. Äîñëіäæåííÿ ïñèõîëîãіâ äîâåëè, ùî âæå â

Тезаурус (від грец. – «скарб») – сукупність понять з певної галузі знань; схови-с
ще досвіду людини (понять, образів, операцій, сенсових зв’язків); у вузькому розу-
мінні – словник цих основних понять. У педагогіці тезаурус виконує роль інформа-
ційної основи навчання: процес навчання можна трактувати як розширення «осо-
бистісного тезаурусу» учнів за рахунок «навчального тезаурусу». 
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ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі äіòè çäàòíі óçàãàëüíþâàòè, îâîëîäіâàòè ïîíÿò-
òÿìè, ÿêùî íàâ÷àííÿ ïðîâîäèòè íà âèñîêîìó ðіâíі ñêëàäíîñòі.

Ñàìå òîìó â íàøèõ ïіäðó÷íèêàõ ç êóðñó «Ìèñòåöòâî» âèîêðåìëþєòüñÿ 
îáîâ’ÿçêîâèé áëîê «Ïîíÿòòÿ». Óæå â ïî÷àòêîâіé øêîëі ïîñòóïîâî íàáóâà-
þòü ðîçâèòêó іíòåëåêòóàëüíі âìіííÿ ó÷íіâ: àíàëіç, ïîðіâíÿííÿ, êîíêðåòè-
çàöіÿ, êëàñèôіêàöіÿ, ñèñòåìàòèçàöіÿ, óçàãàëüíåííÿ òîùî. Âіäïîâіäíî çðîñ-
òàє, çáіëüøóєòüñÿ çà îáñÿãîì òà óñêëàäíþєòüñÿ çà çìіñòîì íàâ÷àëüíèé 
òåçàóðóñ – ñâîєðіäíèé êîìïàñ-îðієíòèð øêîëÿðіâ ó áåçìåæíîìó ìîðі 
õóäîæíіõ ïîíÿòü і òåðìіíіâ, ÿêі òієþ ÷è іíøîþ ìіðîþ çâó÷àòü íà øêіëü-
íèõ óðîêàõ ç ìèñòåöòâà òà ïîçà íèìè. Õóäîæíіé îáðàç і ïîíÿòòÿ âçàєìî-
äîïîâíþþòü îäíå îäíîãî: ïîíÿòòÿ ìîâáè «ïðîñâіòëþþòü ëîãіêîþ» îáðàçíі 
óÿâëåííÿ, åìîöіéíі âіä÷óòòÿ, іíòóїòèâíі ïðîçðіííÿ. Íàâіòü áåç ïîâíîãî 
óñâіäîìëåííÿ óòâîðþþòüñÿ ñâîєðіäíі êîäè-ÿêîñòі – àëãîðèòìè, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ ñïðèéìàííÿ òà àíàëіç ìèñòåöüêèõ ÿâèù, êîíñòðó-
þâàííÿ â ìîçêó ëþäèíè їõíіõ îáðàçіâ, іäåàëüíèõ ìîäåëåé.

ßê âіäîìî, ïîíÿòòÿ – îäíà ç ëîãі÷íèõ ôîðì ìèñëåííÿ, íàéâèùèé ðіâåíü 
ëþäñüêîї äóìêè, ó ÿêîìó âіäîáðàæàєòüñÿ ñóòíіñòü ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà, 
óçàãàëüíåííÿ âèçíà÷àëüíèõ âëàñòèâîñòåé і çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè. Ïîíÿòòÿ 
ìîæóòü áóòè êîíêðåòíèìè òà àáñòðàêòíèìè (íàéàáñòðàêòíіøі – êàòåãîðії). 
Íîñії ïîíÿòü – òåðìіíè (ñëîâà àáî ñëîâîñïîëó÷åííÿ), ùî ôіêñóþòü íàéñóò-
òєâіøå â îäíîðіäíèõ ôåíîìåíàõ. Ïñèõîëîãè (Ë. Âèãîòñüêèé, Ï. Ãàëüïåðіí 
òà іí.) ïіäêðåñëþâàëè, ùî ñïåöèôі÷íі äëÿ ëþäèíè âèùі ïñèõі÷íі ôóíêöії
ïîõîäÿòü іç ôîðì ìîâëåííєâîãî ñïіëêóâàííÿ é îïîñåðåäêîâàíі çíàêàìè 
ìîâè. «Âåðáàëіçàöіÿ» ïîíÿòü, óòіëåíèõ ó ñëîâåñíі ôîðìè, äîïîìàãàє їõ 
êðàùîìó óñâіäîìëåííþ.

Ìèñòåöüêі ïîíÿòòÿ ìîæóòü çáіãàòèñÿ ïîâíіñòþ ÷è ÷àñòêîâî, íå çáіãàòè-
ñÿ âçàãàëі, ìàòè ðіçíèé ìàñøòàá ñïіëüíîї îáëàñòі ïåðåòèíó. Ðіâíîçíà÷íі 
ïîíÿòòÿ ÷àñòî ôіãóðóþòü ïіä íåîäíàêîâèìè íàçâàìè â ðіçíèõ ìèñòåöüêèõ 
ïðåäìåòàõ. Íàïðèêëàä, ìóçè÷íà «ôîðìà» áëèæ÷à çà çìіñòîì äî ïîíÿòòÿ 
«êîìïîçèöіÿ», íіæ äî îäíîéìåííîãî ïîíÿòòÿ «ôîðìà» ó  ïëàñòè÷íèõ ìèñ-
òåöòâàõ. Ñïîñòåðіãàþòüñÿ і çâîðîòíі  ôåíîìåíè: îäíèì ñëîâîì ïîçíà÷à-
þòüñÿ ðіçíі ñìèñëîâі ÿâèùà. Òàê, øèðîêîâæèâàíå â ìèñòåöüêіé ïåäàãîãі-
öі óíіâåðñàëüíå ïîíÿòòÿ «äèíàìіêà» ìàє ðіçíèé ñìèñë: ó ìóçèöі âîíî 
íàé÷àñòіøå ïåðåäàє ãó÷íіñòü, ñèëó çâó÷àííÿ, à â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòå-
öòâі – ðóõ, ïðîòèëåæíіñòü ñòàòèêè. Ðàçîì іç òèì íàâåäåíі ïîíÿòòÿ íàëå-
æàòü äî íàäçâè÷àéíî áàãàòîçíà÷íèõ (їõ ÷èìàëî â ìèñòåöòâі), òîìó âîíè 
ìàþòü âëàñòèâіñòü çìіíþâàòèñÿ çàëåæíî âіä ìàñøòàáó і êîíòåêñòó їõ 
âèêîðèñòàííÿ. 

Óíіâåðñàëüíі ïîíÿòòÿ åñòåòèêè òà ìèñòåöòâîçíàâñòâà – ðèòì, ãàðìîíіÿ, 
êîìïîçèöіÿ, ôîðìà, äèíàìіêà, êîíòðàñò, ñèìåòðіÿ òîùî – є ôóíäàìåíòîì 
єäíîñòі é âçàєìîäії ìèñòåöòâ, ôàêòîðîì õóäîæíüî-äèäàêòè÷íîї іíòåãðàöії. 
Äî óíіâåðñàëüíèõ êàòåãîðіé íàëåæèòü ãàðìîíіÿ (âіä ãðåöüêîãî – «ñòðóí-
êіñòü», «ñïіâìіðíіñòü», «ñïіâçâó÷÷ÿ») –  ùîñü ïðîòèëåæíå õàîñó. Ó ìóçèöі 
öå îäèí іç ãîëîâíèõ åëåìåíòіâ ìóçè÷íîї ìîâè, ïîєäíàííÿ çâóêіâ ó ñïіâ-
çâó÷÷ÿ – àêîðäè òà âçàєìîçâ’ÿçîê öèõ ñïіâçâó÷ ó ðóñі. Â îáðàçîòâîð÷îìó 
ìèñòåöòâі ïіä ãàðìîíієþ ðîçóìієòüñÿ ïîєäíàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ çàñîáіâ 
âèðàçíîñòі, ÿêі îðãàíі÷íî äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî, ñòâîðþþ÷è єäèíå öіëå 
(íàïðèêëàä, êîëüîðîâà і ðèòìі÷íà ãàðìîíіÿ â êàðòèíі). 

Ìîæíà òàêîæ íàâåñòè ÷èìàëî ïðèêëàäіâ ïîíÿòü, îäíàêîâèõ çà íàçâà-
ìè, àëå ðіçíèõ çà çíà÷åííÿì. Òàê, ìîòèâ ó ìóçèöі – öå íàéêîðîòøèé 
íàñïіâ, ÷àñòèíà ìóçè÷íîї òåìè, à â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі – öå ïåðâèí-
íèé åëåìåíò âіçåðóíêà îðíàìåíòó. Ïіä ñëîâîì øòðèõ ó ìóçè÷íîìó ìèñòå-
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öòâі ðîçóìієòüñÿ ñïîñіá âèäîáóâàííÿ çâóêіâ ãîëîñîì ÷è íà іíñòðóìåíòі
(ñòàêàòî – óðèâ÷àñòå âèêîíàííÿ, ëåãàòî – çâ’ÿçíå âèêîíàííÿ òîùî); â
îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі – öå ëіíіÿ, ðèñêà, ùî âèêîíóєòüñÿ îäíèì ðóõîì
ðóêè, îñíîâíèé åëåìåíò òåõíіêè ðèñóíêó, âàæëèâèé çàñіá âèðàçíîñòі ãðà-
ôіêè.

Äëÿ óíàî÷íåííÿ ïîäіáíèõ çіñòàâëåíü äîöіëüíî çàñòîñîâóâàòè ñëîâíèêî-
âі òàáëèöі, íàïðèêëàä:

Ансамбль
(від фр. еnsemble – «разом»)

Музичне мистецтво Візуальне мистецтво Синтетичні мистецтва

– спільне виконання 
(дует, тріо, квартет), 
злагодженість виконання
кількох осіб, що грають
або співають разом

– група творів мистецтва, 
об’єднаних спільним 
задумом, композицією, 
наприклад архітектурно-
скульптурний ансамбль
площі, парку

– злагоджена гра акторів
у театрі, кіно

Етюд
п’єса навчального характеру для вдосконалення техніки виконання

Візуальне мистецтво Синтетичні мистецтва

– твір допоміжного характеру, що вико-
нується з натури з метою її детального
вивчення

– вправа для розвитку акторської  
чи хореографічної техніки

Контраст 
(від фр. contraste – «протилежність») – один із важливих виразних засобів, прита-

манний усім видам мистецтва

Музичне мистецтво Візуальне мистецтво

– засіб виразності, що виражається 
динамікою (голосно – тихо), темпом
(швидко – повільно), характером музики 
(весела – сумна) тощо

– співставлення протилежних за харак-
тером зображень (велике – мале, світле
– темне, горизонтальне – вертикальне),
що посилює вплив кожного з них

Пастораль
(«пастушковий») – твори мистецтва, які передають картини природи

Музичне мистецтво Візуальне мистецтво

– мелодія твору зазвичай нагадує
награвання пастушка на сопілці

– зображення людей, насамперед
сільських сцен на тлі природи

Музичне мистецтво Візуальне мистецтво

– чергування коротких і довгих звуків – повторення або чергування кількох
елементів

Штрихи

Музичне мистецтво Візуальне мистецтво

– знаки, що вказують, як виконувати
музику

– лінії, що виконуються одним коротким
рухом руки
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Концептуальні основи методики інтегрованого курсу «Мистецтво»...

Îòæå, êîðåêòíå çіñòàâëåííÿ ïîíÿòü, ïîðіâíÿííÿ їõ çíà÷åíü ó ðіçíèõ 
âèäàõ ìèñòåöòâà ç îáîâ’ÿçêîâîþ îïîðîþ íà êîíêðåòíі õóäîæíі ïðèêëàäè, 
îñîáèñòіñíèé åñòåòè÷íèé äîñâіä äàþòü çìîãó çáàãàòèòè åìîöіéíî-îáðàçíå
âіä÷óòòÿ õóäîæíіõ òâîðіâ ó÷íÿìè é ïîãëèáèòè їõíє ðîçóìіííÿ ìèñòåöüêèõ 
ÿâèù òà çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè. Ìîëîäøі øêîëÿðі çà ñâîєþ ïðèðîäîþ – äîñëіä-
íèêè («÷îìó÷êè»). ßêùî íå ñòâîðþâàòè ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðåàëіçàöії
öієї äîïèòëèâîñòі, íå çàîõî÷óâàòè äî äîñëіäæåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé, 
ùî âèíèêàþòü ïіä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìèñ-
òåöòâ, ïіçíàâàëüíі іíòåðåñè ïîñòóïîâî çãàñàþòü. Çðîçóìіëî, ùî íå âñі äіòè 
(і íå çðàçó) çìîæóòü ãëèáîêî çàñâîїòè âåñü íàâ÷àëüíèé òåçàóðóñ, ïåðåäáà-
÷åíèé ïðîãðàìàìè ïî÷àòêîâîї øêîëè, àëå öå íå є ñàìîöіëëþ. Öі ñëîâà-
îðієíòèðè áàãàòîðàçîâî çâó÷àòü ó ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ ñèòóàöіÿõ, ïîñòóïîâî 
âõîäÿòü äî ïàñèâíîãî àáî àêòèâíîãî ñëîâíèêîâîãî çàïàñó ó÷íіâ, «çàíóðþ-
þòüñÿ» ó ñâіäîìіñòü і ïіäñâіäîìіñòü, ñòàþòü íàäáàííÿì îñîáèñòіñíîãî òåçà-
óðóñó ó÷íіâ ó ìåæàõ ïñèõîëîãі÷íèõ ìîæëèâîñòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî 
âіêó òà іíäèâіäóàëüíèõ çäàòíîñòåé êîæíîãî (òèï «ìèñëèòåëÿ» ñêîðіøå
çàñâîїòü øëÿõîì îñìèñëåííÿ, à «õóäîæíіé» òèï – іíòóїòèâíî). Ãîëîâíå – 
çáåðåãòè єäíіñòü õóäîæíüîãî îáðàçó, ÿêèé ñïðèéìàєòüñÿ åìîöіéíî, òà 
ïîíÿòòÿ, ùî îïàíîâóєòüñÿ ðîçóìîì, і â òàêèé ñïîñіá ôîðìóâàòè â ó÷íіâ 
õóäîæíüî-àñîöіàòèâíå ìèñëåííÿ, ðîçâèâàòè âìіííÿ ïåðåíåñåííÿ íàáóòèõ 
çíàíü, óÿâëåíü, óìіíü ó ñïîðіäíåíі òà âіääàëåíі äóõîâíî-åñòåòè÷íі ñôåðè. 
À öå âæå ðåàëüíèé êðîê äî òâîð÷îñòі.

БЛОК САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ № 2И

І. Теоретична компетентність
1. Які компоненти утворюють цілісну систему інтегративної мистецької освіти 

в початковій ланці? 
2. Як Ви розумієте поліфункціональність мистецької освіти? Які функції недо-

статньо враховують учителі-практики у традиційному навчанні?
3. Перерахуйте основні принципи Державного стандарту початкової освіти

й специфічні принципи мистецької освіти.
4. Чим відрізняються ключові та предметні компетентності? Поясніть на при-

кладах.
5. Які основні зміни передбачено здійснити під час реформування початкової

освіти в  мистецькій галузі?
6. З яких змістових ліній складається структура Типових освітніх програм 

«Мистецтво»? Яка з них побудована з урахуванням циклічного принципу? 
ІІ. Методична компетентність (практикум)
Завдання 1 
Проаналізуйте вимоги щодо опанування  нотної грамоти учнями у змісті двох 

Типових освітніх програм. Сформулюйте власне ставлення до впровадження цієї 
інновації й запропонуйте своє методичне рішення і поетапний план вирішення 
цього  завдання у 1-х і 2-х класах. 

Завдання 2
Самостійно створіть словникову таблицю термінів, спільних або споріднених 

для різних видів мистецтва.
Завдання 3
Розробіть низку вправ з образотворчого мистецтва для учнів 1–2-х  класів, 

спрямованих на формування вмінь, які визначені в Типових освітніх програмах.
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Розділ 3 
ÎÐÃÀÍІÇÀÖІÉÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÍІ ÇÀÑÀÄÈ

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ  
  Ïðîåêòóâàííÿ і ìîäåëþâàííÿ óðîêіâ ìèñòåöòâà
  Òèïè, æàíðè і ñòðóêòóðà óðîêіâ
  Õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íà äðàìàòóðãіÿ óðîêó ìèñòåöòâà
  Îñíîâíі âèäè äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà óðîêàõ ìèñòåöòâà
   Âçàєìîóçãîäæåííÿ äîìіíàíòíèõ і ñèíòåòè÷íèõ âèäіâ ìèñòåöòâà 

â іíòåãðîâàíîìó êóðñі
  Åñòåòèçàöіÿ îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà 

Íàâðÿä ÷è є âèùà íàñîëîäà, 
íіæ íàñîëîäà òâîðèòè.

Ìèêîëà Ãîãîëü

Ïðîöåñ ïіäãîòîâêè â÷èòåëÿ äî óðîêó є âèðіøàëüíèì äëÿ âèðîáëåííÿ 
îïòèìàëüíîãî çäіéñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â øêîëі. Ó ïіä-
ãîòîâöі â÷èòåëÿ äî óðîêó âèîêðåìëþþòü äâà åòàïè – ïîïåðåäíіé і áåçïî-
ñåðåäíіé.

Íà ïåðøîìó åòàïі â÷èòåëü âèâ÷àє Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâі-
òè, Òèïîâі íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè, ïіäðó÷íèêè é ìåòîäè÷íі ïîñіáíèêè, äîâіä-
êîâó ëіòåðàòóðó, óçàãàëüíåíèé äîñâіä êîëåã, à òàêîæ ðîçðîáëÿє êàëåíäàð-
íèé òåìàòè÷íèé ïëàí íà ðіê.

Îðієíòîâíó ñòðóêòóðó ïіäãîòîâêè â÷èòåëÿ òà äîìіíàíòè çìіñòó і ìåòîäè-
êè  ïðåäñòàâëåíî â ìåòîäè÷íîìó ïîñіáíèêó «Êîíñïåêò-êîíñòðóêòîð óðîêіâ 
ìèñòåöòâà: äîìіíàíòè çìіñòó і ìåòîäèêè. 2 êëàñ» àâòîðіâ Ë. Ì. Ìàñîë,
Î. Â. Ãàéäàìàêè òà Î. Ì. Êîëîòèëî.

Ó ñó÷àñíіé ïåäàãîãіöі çíàéøëè íàóêîâî-òåîðåòè÷íå îáґðóíòóâàííÿ і
ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ òàêі ñêëàäîâі ïëàíóâàííÿ ïåäàãîãі÷íîї äіÿëüíîñ-
òі, ÿê ïðîåêòóâàííÿ і ìîäåëþâàííÿ.

На другому етапі вчитель конкретизує планування і складає 
конспект уроку, у якому уточнює його місце в загальній системі 
уроків з предмета і визначає:
 тему; 
 мету;
 завдання навчання, виховання і розвитку учнів; 
 очікувані результати;
 структуру уроку із зазначенням послідовності етапів; 
 зміст дидактичного матеріалу;
 методичне забезпечення (методи, прийоми, технології); 
 види діяльності учнів (індивідуальні, групові, фронтальні);
 навчальне обладнання, зокрема наочні та технічні засоби.
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Організаційно-методичні засади навчання мистецтва

  3.1. Проектування і моделювання 
уроків мистецтва

Óñі ìîäåëі ïîäіëÿþòü íà äâі âåëèêі ãðóïè: ìàòåðіàëüíі (ïðåäìåòíі,
ðåàëüíі, îá’єêòèâíі) òà іäåàëüíі. Îñòàííі ñâîєþ ÷åðãîþ ïîäіëÿþòüñÿ íà 
îáðàçíі (іêîíі÷íі), çíàêîâі (çíàêîâî-ñèìâîëі÷íі), ìèñëåíі (óÿâíі). Ïîïðè 
âñþ ñõåìàòèçàöіþ òà óìîâíіñòü  іäåàëüíі ìîäåëі çäàòíі íå ïðîñòî іìіòóâàòè 
ñõîæіñòü ç îðèãіíàëîì, à é âèÿâëÿòè éîãî ñóòòєâі âëàñòèâîñòі. Âіäïîâіä-
íіñòü ìîäåëі é îðèãіíàëó ìîæå áóòè ðіçíîþ: ïîäіáíіñòü, àíàëîãіÿ, ãîìîìîð-
ôіçì (óçàãàëüíåíà àáî ÷àñòêîâà ïîäіáíіñòü), іçîìîðôіçì (âçàєìíî-îäíîçíà÷-
íà âіäïîâіäíіñòü ñòðóêòóð ìîäåëі і ïðîòîòèïó).

Ðîçðîáêà ìîäåëі óðîêó є ñêëàäîâîþ ïðîåêòóâàííÿ іíòåãðàòèâíèõ õóäîæ-
íüî-ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé, ùî âіäîáðàæàє âàæëèâó ÷àñòèíó ïіäãîòîâ÷îї
äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ ùîäî óðîêó ìèñòåöòâà і ñëóæèòü éîãî ãîëîâíèì îðієí-
òèðîì íà ïðàêòèöі.

Ó ñåðåäîâèùі â÷èòåëіâ íàéïîøèðåíіøèì ñïîñîáîì ïіäãîòîâêè äî 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ñòàëà ïðàêòèêà ñêëàäàííÿ ðîáî÷îãî ïëàíó 
óðîêó і êîíñïåêòó – êîðîòêîãî ïèñüìîâîãî âèêëàäó éîãî ìàéáóòíüîãî çìіñ-
òó. Ïëàí ÷è ïëàí-ïðîñïåêò óðîêó (ñëîâåñíèé êîíñïåêò) äàє çìîãó âіäòâî-
ðèòè ïåðåâàæíî îäíîñïðÿìîâàíó ïîñëіäîâíіñòü âèêëàäó ìàòåðіàëó íà óðî-
öі. Çà óìîâ éîãî ïіäêðіïëåííÿ âіçóàëüíîþ ñõåìîþ (ãðàôі÷íèé êîíñïåêò) 
âèíèêàþòü äîäàòêîâі ìîæëèâîñòі ïîáà÷èòè öіëіñíіñòü óðîêó і ïðîñòåæèòè 
çâ’ÿçêè ìіæ éîãî îêðåìèìè ñêëàäîâèìè òà ìіæ óðîêàìè ïåâíîãî öèêëó.

Ó øêіëüíіé ïðàêòèöі ïîäіáíà ïîïåðåäíÿ ïðîåêòèâíà ðîáîòà ç íàâ÷àëü-
íèì ìàòåðіàëîì îòðèìàëà íàçâó ïîáóäîâè «îïîðíèõ ñèãíàëіâ», ó âèùіé 
øêîëі – ñêëàäàííÿ «îïîðíèõ êîíñïåêòіâ».

Проективна модель уроку мистецтва за способом викладу навчально-методич-
ної інформації може виражатися у двох основних формах:
 вербальна, описова (план, план-проспект або сценарій, де висвітлюються 

основні етапи уроку та контури його перебігу); 

Проект (від лат. projectus – «кинутий вперед») – план, попередній задум, якийs
має бути доведений до практичної реалізації. Він може бути у вигляді пакету мате-
ріалів або моделі.  

Моделювання (від фр. modeler – «ліпити», «формувати») – метод досліджен-r
ня явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об’єкта (оригінала) іншим,
подібним до нього (моделлю). Модель (від фр. modele – «міра», «зразок») – це
зменшене відтворення або умовний образ якогось об’єкта чи групи об’єктів, що
виявляє подібність до  оригіналу. 

Моделювання передбачає дотримання трьох загальних принципів:
 відповідності моделі оригіналу (не довільна, волюнтаристськаі

побудова, а така, що відповідає освітнім реаліям);
 екстраполяції модельної інформації (можливості перенесення ї

інформації з моделі на реальний педагогічний процес);
 верифікації модельної інформації (перевірки адекватності моде-ї

лі в педагогічному досвіді).  Ï
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 візуальна, зображувальна (графічна схема, малюнок, знаково-символічна 
модель, що  пояснює педагогічний задум). 

Ïðîåêòèâíà ìîäåëü çà ñòóïåíåì íàñè÷åíîñòі іíôîðìàöієþ ìîæå áóòè 
ñòèñëîþ (îáìåæóâàòèñÿ âіäîáðàæåííÿì òіëüêè íàéñóòòєâіøèõ êîìïîíåí-
òіâ çìіñòó) àáî ðîçãîðíóòîþ (äåòàëіçîâàíîþ). Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó – öå 
âіðòóàëüíèé îá’єêò, àäæå ïåäàãîãі÷íà ïðàêòèêà íàäçâè÷àéíî äèíàìі÷íà,
ìіíëèâà, à ó÷íі ÿê ñóá’єêòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó çäàòíі âíîñèòè 
â õіä óðîêó çíà÷íі êîðåêòèâè, çîêðåìà é àáñîëþòíî íåïåðåäáà÷åíі. Ùå 
áіëüøîþ ìіðîþ іìïðîâіçàöіéíіñòü âëàñòèâà óðîêàì ìèñòåöòâà, òîìó õóäîæ-
íüî-ïåäàãîãі÷íà ïðîåêòèâíà ìîäåëü ìîæå âêëþ÷àòè ðіçíі âàðіàíòè ïðîâå-
äåííÿ óðîêó àáî éîãî îêðåìèõ åòàïіâ. Ãîëîâíå ó ïðîåêòóâàííі – ñòâîðèòè
ïîëå òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé äëÿ â÷èòåëÿ òà ó÷íіâ, à íå «åòàëîííèé» ñöåíà-
ðіé, ùî áóäå ïðÿìîëіíіéíî âòіëþâàòèñÿ çà áóäü-ÿêèõ óìîâ.

Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, ïåäàãîãàì ìèñòåöòâà, ÿêі âæå ïðèçâè÷àїëèñÿ äî
ñêëàäàííÿ ðîáî÷èõ ïëàíіâ, ïîòðіáíî íàñàìïåðåä îïàíóâàòè òåõíîëîãіþ
âіçóàëüíîãî ìîäåëþâàííÿ і, ïî çìîçі, íàäàâàòè їé ïåðåâàãó ó ïðîöåñі ïіä-
ãîòîâêè äî óðîêіâ. Òàêі ìîäåëі-ñõåìè, іíòåëåêò-êàðòè і ìîäåëі-îáðàçè çäàò-
íі íå ïðîñòî â êîìïàêòíіé ôîðìі êîíöåíòðóâàòè ïîòðіáíó іíôîðìàöіþ, 
âîíè äàþòü çìîãó, ïî-ïåðøå, «ñõîïèòè» öіëіñíó õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íó
іäåþ óðîêó, ïî-äðóãå, çàôіêñóâàòè ñêëàäíó ïîëіôîíіþ іíòåãðîâàíîãî óðîêó
â єäíîñòі ñóòòєâèõ âëàñòèâîñòåé і çâ’ÿçêіâ, ùî â іíøîìó âèïàäêó âèìàãàє 
çíà÷íèõ çà îáñÿãîì ñëîâåñíèõ ïîÿñíåíü àáî âçàãàëі ìàéæå íå âåðáàëіçó-
єòüñÿ, ïî-òðåòє, íàêðåñëèòè êîíòóðè ïåäàãîãі÷íîї âçàєìîäії, õàðàêòåðíîї
äëÿ ïåäàãîãіêè ñïіâðîáіòíèöòâà, íàðåøòі – âèéòè çà ðàìêè äèñöèïëіíàð-
íèõ îáìåæåíü.

Âіçóàëüíі ïðîåêòíі ìîäåëі ìàéáóòíіõ óðîêіâ ìèñòåöòâà âèñîêîіíôîðìà-
òèâíі çàâäÿêè äîáîðó êëþ÷îâèõ ñìèñëîâèõ îäèíèöü (ôàêòіâ, îáðàçіâ,
ïîíÿòü) òà їõ ðîçïîäіëó çà áëîêàìè (îñíîâíі, äîäàòêîâі) іç âçàєìíèì óçãî-
äæåííÿì êîìïîíåíòіâ. Ñàìå òîìó âîíè ñïðèÿþòü і îïòèìàëüíîìó ñòðóêòó-
ðóâàííþ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, і ÷іòêіé ìåòîäè÷íіé îðãàíіçàöії ïðîöåñó 
íàâ÷àííÿ. Âîäíî÷àñ ïðîöåñ ìîäåëþâàííÿ ìàє ïîòóæíó åâðèñòè÷íó ñèëó,
ñïîíóêàє â÷èòåëÿ äî ïîñòіéíîãî âäîñêîíàëåííÿ öієї õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷-
íîї òåõíîëîãії âіä óðîêó äî óðîêó. Äëÿ îôîðìëåííÿ òåõíîëîãі÷íèõ ñõåì
àáî êàðò і çìåíøåííÿ їõ ìàñøòàáó é îáñÿãó äîöіëüíî ðîçðîáèòè âëàñíèé
íàáіð ðіçíèõ òèïіâ ïîçíà÷îê (øðèôòè, êîëüîðîâå ìàðêóâàííÿ) òà óìîâíèõ

З-поміж проектних візуальних моделей пропонуємо користува-
тися такими різновидами: 
 «технологічний план-ланцюжок» – лінійно-схематичне зобра-

ження структурованої інформації, що відбиває «покрокову»
послідовність етапів уроку;

 «технологічна схема-конспект» – просторово-схематичне 
зображення структури уроку з лаконічними словесними пояс-
неннями, компактна форма якого дає загальне уявлення про 
взаємозв’язок основних компонентів змісту;

 «технологічна карта» – малюнок у вигляді конструктивної ком-
позиції або цілісного багатовимірного образу з опорними слова-
ми та символами, який «симультанно» демонструє зміст і струк-
туру майбутнього уроку. Ð
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çîáðàæåíü (ãåîìåòðè÷íі, ðîñëèííі àáî àíòðîïîìîðôíі ôîðìè, ñèìâîëè,
åìáëåìè, ïіêòîãðàìè). Îêðіì îäèíè÷íèõ ìîäåëåé äîöіëüíî ñòâîðþâàòè 
ñåðії ìîäåëåé óðîêіâ, ùî îõîïëþþòü öіëіñíó òåìó. Òàê ç ôàõîâîї ïîòðåáè 
ïіäãîòîâêà äî óðîêó ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà  çàõîïëèâó òâîð÷іñòü.

Технологія проектного моделювання інтегрованих уроків, зорієнтована на чітку 
заданість результатів, передбачає:

визначення мети і завдань уроку в межах програми

добір дидактичних матеріалів – основних і додаткових

виявлення інтегративних зв’язків у навчальному змісті і передбачення ситуацій їх 
можливого виникнення під час уроку

планування провідної художньо-інтегративної технології, у межах якої  слід 
визначити комплекс методів і прийомів, засобів організації діяльності учнів

(художньо-пізнавальної, індивідуальної і колективної, самостійної і творчої тощо)

узгодження запланованої діяльності вчителя і прогнозованої діяльності учнів,
моніторинг і корекція освітніх результатів (особистісних, соціальних, предметних,

міжпредметних, загальнонавчальних, загальнокультурних компетентностей).

  3.2. Типи, жанри і структура 
уроків

Ó äèäàêòèöі іñíóþòü ðіçíîìàíіòíі êëàñèôіêàöії óðîêіâ, ïðîòå єäèíîї òà 
óíіâåðñàëüíîї ñòâîðèòè íåìîæëèâî ç îãëÿäó íà áàãàòîìàíіòíіñòü öіëåé, 
çàâäàíü, ìåòîäіâ òîùî.

ОСНОВНІ ТИПИ УРОКІВ 

Урок
уведення в тему

   

Урок 
розширення

і поглиблення
теми

   

Урок
узагальнення

теми

Áіëüø äåòàëіçîâàíèé âàðіàíò òèïîëîãії ïåðåäáà÷àє óðîê âèâ÷åííÿ íîâî-
ãî ìàòåðіàëó, óðîê ïîâòîðåííÿ і çàêðіïëåííÿ ìàòåðіàëó, óðîê êîìïëåêñíî-
ãî çàñòîñóâàííÿ îòðèìàíèõ çíàíü òà âìіíü ó÷íіâ, óðîê ñèñòåìàòèçàöії òà 
óçàãàëüíåííÿ çíàíü і âìіíü ó÷íіâ, óðîê ïåðåâіðêè і êîíòðîëþ îñâіòíіõ 
ðåçóëüòàòіâ, à òàêîæ êîìáіíîâàíèé óðîê, ÿêèé âîäíî÷àñ âèðіøóє äåêіëüêà 
ïåðåðàõîâàíèõ âèùå çàâäàíü.
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Âàðòî òàêîæ ñèíòåçóâàòè їõ åëåìåíòè íà îäíîìó óðîöі, êîëè öå äèäàê-
òè÷íî äîöіëüíî.

Як і всі інші шкільні предмети, уроки мистецтва плануються з дотриманням  
дидактичних закономірностей, їхня структура (послідовність і взаємодія основних 
елементів) умовно поділяється на такі етапи, що забезпечують цілісність уроку: 

підготовчий, що включає організаційний момент, актуалізацію знань
і способів діяльності учнів, лаконічне повторення попередньо вивченого

 матеріалу (пригадати проаналізовані на попередніх уроках художні образи, зміст 
елементарних термінів або відомості про митців, творчість яких уже вивчалася,

заспівати вивчену пісню тощо)

основна частина, що передбачає виклад і організацію засвоєння нового 
матеріалу (бесіда, організація сприймання творів мистецтва 

та художньо-практичної діяльності учнів)

підсумок – лаконічне оцінювання, зокрема «акордна» форма оцінювання к
за різні види діяльності, а також за загальний внесок учнів у спільну роботу

Çðîçóìіëî, ùî íàâåäåíі êëàñèôіêàöії і ðåãëàìåíòàöії äîñèòü óìîâíі, їõ 
íå ìîæíà ñòàíäàðòèçóâàòè. Âàðіþâàííÿ, çìіíþâàííÿ, êîìáіíóâàííÿ, ñèí-
òåçóâàííÿ ðіçíèõ åëåìåíòіâ çàëåæèòü âіä çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà,
òåìè óðîêó, êîíêðåòíîї ïåäàãîãі÷íîї ñèòóàöії, íàâіòü âіä íàñòðîþ ïåäàãîãà
òà ó÷íіâ. Äîòðèìóþ÷èñü çàãàëüíîãî àëãîðèòìó ñòðóêòóðè óðîêó, áàæàíî
çàçäàëåãіäü îðієíòîâíî âèäіëèòè íàâ÷àëüíèé ÷àñ íà êîæíèé ç åòàïіâ, óðà-
õîâóþ÷è ïðè öüîìó, ùî îðãàíіçàöіÿ ðіçíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ âèìàãàє
íå îäíàêîâîãî îáñÿãó ÷àñó. Âîíà ùîíàéïåðøå çàëåæèòü âіä ôîðì і ìåòîäіâ
íàâ÷àííÿ: ôðîíòàëüíà ðîáîòà іç öüîãî ïîãëÿäó åêîíîìíіøà, íіæ ðîáîòà â
ïàðàõ і ãðóïàõ; äåÿêі ìåòîäè âçàãàëі ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ âèòðàò ÷àñó 
(ïðîâåäåííÿ äèñêóñії, ãðè), іíêîëè íàâіòü âèõîäó çà ìåæі îäíîãî óðîêó
(îðãàíіçàöіÿ ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі, òåàòðàëіçàöіÿ òîùî).

Радимо у процесі викладання мистецтва застосовувати поши-
рені останніми роками жанри уроків:
 урок-гра,
 урок-екскурсія,
 урок-подорож,
 урок-казка,
 урок-дослід,
 урок-турнір,
 урок-вистава,
 урок-естафета,
 урок-панорама,
 урок-діалог,
 урок-концерт,
 урок-вернісаж. 
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  3.3. Художньо-педагогічна
драматургія уроку мистецтва

ßê êîíêðåòíî іíòåãðóâàòè êîìïîíåíòè çìіñòó êóðñó «Ìèñòåöòâî», ïëà-
íóâàòè åòàïè îñâіòíüîãî ïðîöåñó, ïîєäíóâàòè ðіçíі âèäè õóäîæíüîї äіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ, âèáóäîâóâàòè çàãàëüíó ëîãіêó óðîêіâ ó ìåæàõ òåìàòè÷íîãî 
öèêëó? Öі ïèòàííÿ íàëåæàòü äî ñôåðè õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íîї äðàìàòóð-
ãії, ÿêà âðàõîâóє ÿê çàãàëüíі çàêîíîìіðíîñòі íàâ÷àííÿ, òàê і ñïåöèôіêó 
ïåäàãîãіêè ìèñòåöòâà (àáî õóäîæíüîї äèäàêòèêè), ùî êóëüòèâóє âèñîêèé 
ðіâåíü åìîöіéíîñòі, ÿñêðàâіñòü і ïіäíåñåíіñòü ïî÷óòòіâ, öèêëі÷íіñòü і êîìï-
ëåêñíіñòü óðîêіâ, ÿêі ðîçêðèâàþòü ïåâíó òåìó, äіàëîãі÷íіñòü ïіçíàííÿ 
ñìèñëîîáðàçіâ ìèñòåöòâà.

Äàâíî ïîìі÷åíî, ùî ïåäàãîãіêà ñïîðіäíåíà ìèñòåöòâó, àäæå âîíà ïîєä-
íóє òàëàíò і ìàéñòåðíіñòü. ×è íå íàéáіëüøå ñõîæèõ ìîìåíòіâ âèÿâëåíî 
ìіæ ïåäàãîãі÷íîþ òà àêòîðñüêîþ äіÿëüíіñòþ, àäæå â îáîõ âèïàäêàõ äії 
ëþäèíè є ñâîєðіäíèì іíñòðóìåíòîì ïóáëі÷íîãî âïëèâó, ñïðÿìîâàíîãî íà 
àóäèòîðіþ. Óðîê – òåàòð îäíîãî àêòîðà, çâіñíî, ÿêùî ó÷íі є òіëüêè ãëÿäà-
÷àìè, à íå éîãî ó÷àñíèêàìè. Ñïіëüíіñòü ïðîñòåæóєòüñÿ  ó  âçàєìîäії êîì-
ïîíåíòіâ ïåäàãîãі÷íîãî «äіéñòâà» (íàñêðіçíèé ðîçâèòîê) äëÿ äîñÿãíåííÿ
öіëі óðîêó (íàäçàäà÷і), ó õàðàêòåðèñòèöі ïî÷óòòіâ ó÷àñíèêіâ (áåç ôàëüøі, 
êîêåòñòâà, ñíîáіçìó), ó ïîєäíàííі àêòîðñüêîї òà ðåæèñåðñüêîї ìàéñòåðíîñ-
òі, â óïðàâëіííі åìîöіéíèìè ñòàíàìè (ïñèõі÷íà ðåãóëÿöіÿ і ñàìîðåãóëÿ-
öіÿ), ó âîëîäіííі ïðîôåñіéíîþ òåõíіêîþ (ìîâà, ìіìіêà, ïîâåäіíêà òîùî), ó 
ìèñòåöòâі ïåðåâòіëåííÿ. Ïðîòå ïàì’ÿòàéìî, ùî òàêà ïàðàëåëü äîñèòü
óìîâíà, òîìó ùî öіëі é çàâäàííÿ âïëèâó ïåäàãîãіâ òà àêòîðіâ ðіçíі. Íà 
òåàòðàëüíî-ïåäàãîãі÷íèõ іäåÿõ ïîáóäîâàíі ðîçðîáêè âіò÷èçíÿíèõ ó÷åíèõ ç 
îñíîâ ïåäàãîãі÷íîї ìàéñòåðíîñòі (І. Çÿçþí, Í. Òàðàñåâè÷ òà іí.), ÿêі ñòîñó-
þòüñÿ âñіõ áåç âèíÿòêó ìåòîäèê íàâ÷àííÿ.

Óòіëåííÿ ïîëîæåíü òåàòðàëüíîї ïåäàãîãіêè, çîêðåìà ïðèíöèïіâ õóäîæ-
íüî-ïåäàãîãі÷íîї äðàìàòóðãії, ñïðèÿòèìå ïåðåòâîðåííþ çâè÷àéíîãî óðîêó
ó ñïðàâæíіé óðîê ìèñòåöòâà, êîëè âіí íàðîäæóâàòèìåòüñÿ ó òâîð÷іé äіÿëü-
íîñòі ñïіâó÷àñíèêіâ – ó÷èòåëіâ òà ó÷íіâ, ïîäіáíî äî òåàòðàëüíîї âèñòàâè íà 
ïðîôåñіéíіé ñöåíі. Öå ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíî-ïîøóêîâèõ òà 
åâðèñòè÷íèõ ñèòóàöіé, ùî ïіäâèùóþòü åìîöіéíèé і ðîçâèâàëüíèé (êðåà-
òèâíèé) ïîòåíöіàë óðîêó, à òàêîæ îðãàíіçàöіþ õóäîæíüî-ïіçíàâàëüíîї 
äіÿëüíîñòі çà òàêèìè óìîâíî âèçíà÷åíèìè «äðàìàòóðãі÷íèìè êðîêàìè»:
âñòóï àáî іíòðîäóêöіÿ (ïîâіäîìëåííÿ òåìè)  çàâ’ÿçêà (ïîñòàíîâêà ïðî-
áëåìè)  ðîçâèòîê (âèêëàä òåìè)  êóëüìіíàöіÿ (âèðіøåííÿ ïðîáëåìè) 
çàâåðøåííÿ (âèñíîâîê). Áåçïåðå÷íî, öі êðîêè çàãàëîì çáіãàþòüñÿ ç íàâå-
äåíîþ äèäàêòè÷íîþ ñòðóêòóðîþ óðîêó, àëå ïіä ÷àñ âèêëàäàííÿ ìèñòåöòâà 
çâè÷àéíà ëîãіêà íå ôîðìàëіçóєòüñÿ, à íàâïàêè – íàñè÷óєòüñÿ åìîöіéíî-
åñòåòè÷íèì ñòàâëåííÿì äî òðàäèöіéíèõ ôðàãìåíòіâ óðîêó, íàïîâíþєòü-
ñÿ îñîáèñòіñíèìè ñìèñëàìè, ùî åíåðãåòè÷íî ïåðåäàþòüñÿ  âіä ìèñòåöü-
êèõ øåäåâðіâ. Òàê, êóëüìіíàöіÿ (ó ïåðåêëàäі ç ëàòèíè – öå âåðøèíà!) –  
ìîìåíò íàïðóæåííÿ â ðîçâèòêó óðîêó, ùî âèìàãàє âіäïîâіäíîãî ïіäíåñåí-
íÿ åìîöіéíîãî ôîíó íàâіòü íà òëі çàãàëüíîї íàñè÷åíîї äóõîâíî-òâîð÷îї 
àòìîñôåðè. 

Ми розробили варіанти художньо-педагогічної драматургії інтегрованих уроків 
мистецтва, побудовані за логікою драматургії музичних форм (ідея Н. Гродзен-
ської стосовно уроків музики): 
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 у формі варіацій, коли одна й та сама тема поступово висвітлюється в
образах різних видів мистецтва – музичного, образотворчого, театрально-
го, екранного;

 у поліфонічній формі (тема уроку розробляється на матеріалі двох або й
більше видів мистецтва, які відносно самостійні, але між ними встановлю-
ються певні зв’язки  – «діалог»);

 у сонатній формі, коли навчальний матеріал спочатку «експонується»
(основні теми – головна і побічна, демонструються автономно в домінант-
них видах мистецтва – музичному та образотворчому, можна додати ще 
зв’язувальну та заключну на матеріалі театру і кіно), потім цей матеріал 
«розробляється» (міжвидові порівняння, зіставлення, протиставлення, 
аналогії, взаємопроникнення тощо), нарешті в кінці уроку, коли весь матері-
ал повторюється та узагальнюється (інтегрується), настає реприза і кода
(висновок).

ßê áà÷èìî, ãîëîâíà іäåÿ òàêîї ìóçè÷íî-ïåäàãîãі÷íîї äðàìàòóðãії – óòâî-
ðåííÿ ñèñòåìíèõ іíòåãðàöіéíèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ åòàïàìè і êîìïîíåíòàìè óðî-
êó, ùî çàáåçïå÷óþòü éîãî öіëіñíіñòü, çðîçóìіëî, ç óìîâíèì, îáðàçíî-ñèì-
âîëі÷íèì äîòðèìàííÿì êîìïîçèöіéíèõ îñîáëèâîñòåé îáðàíèõ ìóçè÷íèõ
ôîðì. Âîíè ìîæóòü áóòè ãðàôі÷íî âіäîáðàæåíі ó çãàäàíèõ âèùå ïðîåêòíî-
òåõíîëîãі÷íèõ  ìîäåëÿõ (âіäïîâіäíî äî ñêëàäíîñòі êîìïîçèöії óðîêó) – 
ãðàôі÷íèé ïëàí-ëàíöþæîê, ñõåìà-êîíñïåêò, êàðòà.

Áàãàòèé, àëå íåðåàëіçîâàíèé ïîòåíöіàë íîâèõ ôîðì õóäîæíüî-ïåäàãî-
ãі÷íîї äðàìàòóðãії «ñõîâàíèé» ó êîìïîçèöіéíèõ çàêîíîìіðíîñòÿõ ïëàñòè÷-
íîãî îáðàçîòâîðåííÿ, ÿêі âіäîáðàæàþòü âñåçàãàëüíі çàêîíè ìèñëåííÿ
(ðèòì, âçàєìîäіÿ äèíàìіêè é ñòàòèêè, «òî÷êà çîëîòîãî ïåðåòèíó», âçàєìî-
çàëåæíіñòü «ôіãóðà–òëî», ïåðåäíіé і çàäíіé ïëàíè òà іí.).

Çàçäàëåãіäü çìîäåëüîâàíà õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íà äðàìàòóðãіÿ ñòàíå
íàäіéíèì êîìïàñîì ó÷èòåëÿ ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії åìîöіéíî-іíòåëåêòóàëüíîї
äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà óðîêàõ, ÿêùî âîíà äіàëåêòè÷íî é äåòàëüíî ïðîäóìàíà.
Òðåáà çàâæäè ïàì’ÿòàòè, ùî «íàéêðàùà іìïðîâіçàöіÿ – öå іìïðîâіçàöіÿ
äîáðå ïіäãîòîâëåíà».

  3.4. Основні види діяльності 
учнів на уроках мистецтва

Áåç ôàíòàçії íåìàє ìèñòåöòâà, 
ÿê íåìàє і íàóêè.

Ôåðåíö Ëіñò

Óðîê – îñíîâíà ôîðìà îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà â øêîëі; éîãî
ÿêіñíà ñâîєðіäíіñòü çàëåæèòü âіä öіëåé, õàðàêòåðó ñïіëêóâàííÿ і âçàєìîäії
ïåäàãîãà ç ó÷íÿìè, ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ. Òîìó óðîêè ïðîâîäè-
òèìóòüñÿ â ðіçíèõ ôîðìàõ: áåñіäà, äіàëîã, äèñêóñіÿ, ïðîåêò òîùî.
Іíòåãðàöіÿ çàãàëîì ñïðÿìîâàíà íà óùіëüíåííÿ çìіñòó óðîêó, ïåðåâåäåí-

íÿ íàâ÷àííÿ ç åêñòåíñèâíîãî íà іíòåíñèâíèé øëÿõ. Öå çäіéñíþєòüñÿ çà
ðàõóíîê çíÿòòÿ äóáëþâàííÿ ìàòåðіàëó (íàïðèêëàä, âñòóïíèõ áåñіä ÷è óçà-
ãàëüíåíü, ñëîâåñíèõ ïîÿñíåíü ùîäî ñïіëüíèõ òåì і òåðìіíіâ), àêòèâіçàöії 
âçàєìîäîïîâíÿëüíèõ ôóíêöіé ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâ ÿê êîìïîíåíòіâ çìіñ-
òó, ãíó÷êîãî ïîєäíàííÿ ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ.
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Ñàìå â ïåðåáіãó ïðîâіäíîї äëÿ ìîëîäøîãî øêîëÿðà õóäîæíüî-ïðàêòè÷-
íîї äіÿëüíîñòі (ñïіâàííÿ ïіñåíü, ãðà íà іíñòðóìåíòàõ, âèêîíàííÿ ïðàêòè÷-
íîї ðîáîòè â ãàëóçі îáðàçîòâîðåííÿ òà іí.) âіäáóâàєòüñÿ åôåêòèâíå çàñâîєí-
íÿ ïîòðіáíèõ çíàíü і âìіíü, їõ ïîâòîðåííÿ òà çàêðіïëåííÿ, ôîðìóєòüñÿ 
åñòåòè÷íèé äîñâіä ó÷íіâ. Äî ïðіîðèòåòíèõ íàëåæèòü, áåçïåðå÷íî, і õóäîæ-
íüî-ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü, ó ïåðåáіãó ÿêîї âіäáóâàєòüñÿ ðîçøèðåííÿ 
õóäîæíüî-îáðàçíèõ óÿâëåíü, çàñâîєííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó (ôàêòіâ, ïîíÿòü,
òåðìіíіâ), ôîðìóþòüñÿ ïåðöåïòèâíі íàâè÷êè, çáàãà÷óєòüñÿ ïàëіòðà åìîöіé
і ïî÷óòòіâ. Íåîáõіäíî ïàì’ÿòàòè, ùî ó÷èòåëü ìàє òàê ïëàíóâàòè óðîê ìèñ-
òåöòâà і ðîçðàõóâàòè éîãî åòàïè, ùîá îáîâ’ÿçêîâî çíàéòè ìіñöå äëÿ õóäîæ-
íüî-òâîð÷îї òà іãðîâîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, ñïðÿìîâàíîї íà ðîç-
âèòîê êðåàòèâíîñòі, ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êóëüòóðè ñïіëêóâàííÿ òà íàâè-
÷îê âçàєìîäії. Çàçíà÷èìî òàêîæ âàæëèâіñòü çàáåçïå÷åííÿ äîöіëüíîї çìіíè 
âèäіâ äіÿëüíîñòі ïðîòÿãîì óðîêó äëÿ ïіäòðèìêè àêòèâíîї óâàãè òà ïіçíà-
âàëüíèõ іíòåðåñіâ ó÷íіâ, åìîöіéíîї ðåãóëÿöії íàâ÷àííÿ, çîêðåìà ïðåâåí-
òèâíèìè çàñîáàìè àðò-òåðàïії. 
Іíòåãðîâàíі óðîêè ïîòðåáóþòü íàéðåòåëüíіøîї ñïëàíîâàíîñòі é ïðîäó-

ìàíîñòі âñіõ їõíіõ ñêëàäîâèõ, çîêðåìà – êîîðäèíàöії ðіçíèõ âèäіâ äіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ («єäíîñòі â áàãàòîìàíіòíîñòі», àëå áåç «ãðóáèõ øâіâ»). Çà óìîâ 
ìіíіìàëüíîї êіëüêîñòі ãîäèí íà ìèñòåöüêó îñâіòíþ ãàëóçü (ïî 2 ãîäèíè 
ùîòèæíÿ) òà ó çâ’ÿçêó ç ïîòðåáîþ îïòèìàëüíî (ðàöіîíàëüíî, åêîíîìíî) 
âèêîðèñòîâóâàòè íàâ÷àëüíèé ÷àñ óðîêè ìèñòåöòâà ìàþòü ñòàòè äèíàìі÷íі-
øèìè. Êóëüòóðà ïåäàãîãі÷íîї ïðàöі âèìàãàє âìіííÿ êåðóâàòè ðèòìîì і 
òåìïîì óðîêó, àäæå âіä öüîãî çàëåæèòü éîãî ÿêіñòü. Íàâіòü äîñâіä÷åíі 
â÷èòåëі, ÿêі íåäîîöіíþþòü öі ôàêòîðè åôåêòèâíîñòі óðîêó, іíêîëè íå â 
çìîçі âñòèãíóòè ðåàëіçóâàòè ðіçíîìàíіòíі öіêàâі ïåäàãîãі÷íі çàäóìêè é 
çàãîòîâêè ç ðіçíèõ ïðè÷èí: çàõîïëþþ÷èñü, âèòðà÷àþòü áàãàòî ÷àñó íà 
îäèí âèä äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, õî÷à â ïî÷àòêîâіé øêîëі їõ òðåáà äèíàìі÷íî 
çìіíþâàòè; çàíàäòî íàðîùóþòü òåìï óðîêó, íå âðàõîâóþ÷è ïñèõîëîãі÷íèõ 
îñîáëèâîñòåé ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, ÿêі ÷èìàëî ÷àñó âèòðà÷àþòü íà ñóòî 
îðãàíіçàöіéíі àáî íåâèðîáíè÷і ïèòàííÿ (ó ðîáîòі çі «ñêëàäíèìè»  õóäîæ-
íіìè òåõíіêàìè, ïіä ÷àñ ãðè íà ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòàõ òîùî). Âèêëàäàí-
íÿ ùîòèæíåâèõ ñïàðåíèõ óðîêіâ ÿê õóäîæíüî-äèäàêòè÷íîї öіëіñíîñòі 
(òåìàòè÷íîãî öèêëó) ñòâîðþє ïåðåäóìîâè äëÿ  óùіëüíåííÿ çìіñòó, і ÿê 
íàñëіäîê – åêîíîìії ÷àñó (íàïðèêëàä, ç îãëÿäó íà ìîæëèâіñòü ïåðåíåñåííÿ 
åòàïó çàêðіïëåííÿ íà êіíåöü äðóãîãî óðîêó òà іí.).

Íà іíòåãðîâàíèõ óðîêàõ çðîñòàє êіëüêіñòü íàî÷íîñòі, òîìó ùî çáіëüøó-
єòüñÿ êіëüêіñòü çàâäàíü íà çіñòàâëåííÿ і ïîðіâíÿííÿ ðіçíèõ âèäіâ ìèñòå-
öòâà. Îòîæ òðåáà çàâæäè ïàì’ÿòàòè, ùî âåëüìè âàæëèâі íà óðîêàõ ìèñòå-
öòâà íàî÷íі çàñîáè (ðåïðîäóêöії êàðòèí, ìóçè÷íі çàïèñè, ðåêâіçèòè äëÿ 
іíñöåíіçàöіé òîùî) ñëіä ãîòóâàòè  çàçäàëåãіäü, à íå ïåðåä ïî÷àòêîì óðîêó, 

У процесі навчання мистецтв у початкових класах важлива
роль належить видам діяльності, сенситивним для художньо-
естетичного розвитку дітей цього віку, а саме: 
 перцептивна;
 пізнавальна;
 практична; 
 ігрова; 
 комунікативна;
 творча.
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àäæå íå÷іòêі îðãàíіçàöіéíî-òåõíі÷íі ìîìåíòè çàáèðàþòü ÷èìàëî äîðîãî-
öіííîãî ÷àñó. Îðãàíіçàöіéíі «çáîї» íà óðîöі ìèñòåöòâà ïіä ÷àñ çàáåçïå÷åí-
íÿ íàî÷íіñòþ, ÒÇÍ çäàòíі íå ëèøå çàãàëüìóâàòè òåìï і âіäâîëіêòè óâàãó 
ó÷íіâ, à é ïîðóøèòè çàãàëüíó äðàìàòóðãіþ óðîêó, à îòæå, і çâåñòè íàíі-
âåöü éîãî îñâіòíüî-âèõîâíó åôåêòèâíіñòü.

  3.5. Взаємоузгодження 
домінантних і синтетичних видів 
мистецтва в інтегрованому курсі 

Ìèñòåöòâî ïîëÿãàє â òîìó, ùîá çíàéòè 
íåçâè÷àéíå ó çâè÷àéíîìó і çâè÷àéíå 
â íåçâè÷àéíîìó.

Äåíі Äіäðî

Ïèòàííÿ, ÿêå ïîòðåáóє ñïåöіàëüíèõ äîäàòêîâèõ êîìåíòàðіâ, – âçàєìî-
äіÿ äîìіíàíòíèõ çìіñòîâèõ ëіíіé  (ìóçè÷íîãî òà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâ) 
ó çìіñòі іíòåãðîâàíîãî êóðñó і êîíêðåòíі øëÿõè її ðåàëіçàöії íà óðîêàõ ó 
øêîëі. Äîñâіä åêñïåðèìåíòàëüíîї àïðîáàöії ïðîãðàìè â øêîëàõ ðіçíèõ 
òèïіâ і ðіçíèìè â÷èòåëÿìè ñâіä÷èòü, ùî òóò íåìàє і, ìàáóòü, íå ìîæå áóòè 
єäèíîãî øàáëîíó. Ïðîòå іñíóþòü ïåâíі òåíäåíöії, çàêîíîìіðíîñòі, ÿêèõ íå
âàðòî ïîðóøóâàòè. Òàê, ïðè âèêëàäàííі äâîõ ñïàðåíèõ óðîêіâ ó єäèíîìó
öèêëі (äâîìà â÷èòåëÿìè ÷è îäíèì) ïåðøèì óðîêîì äîöіëüíî ïëàíóâàòè
ìóçè÷íå ìèñòåöòâî, à íå îáðàçîòâîð÷å. Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî âіçóàëü-
íèé ðÿä, ÿêèé ðîçêðèâàє çìіñò ïåâíîї ñïіëüíîї òåìè, çàâæäè êîíêðåòíі-
øèé çà ìóçè÷íі îáðàçè. Ïðåäìåòíà ñïåöèôіêà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà,
ÿêùî âèêîðèñòîâóâàòè éîãî çðàçêè äî ïðîñëóõîâóâàííÿ ìóçèêè,  ìîæå
ïðèçâåñòè äî çàíàäòî êîíêðåòíîãî  – «ñþæåòíîãî» – ñïðèéìàííÿ і òëóìà-
÷åííÿ ìóçè÷íèõ îáðàçіâ, ùî íå є ïðåðîãàòèâîþ çâóêîіíòîíàöіéíîãî ìèñòå-
öòâà, äîñèòü àáñòðàêòíîãî ùîäî öüîãî íàâіòü ó ïðîãðàìíèõ ìóçè÷íèõ òâî-
ðàõ.

Óïðîâàäæåííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Ìèñòåöòâî», çáàãà÷åíå òâîð÷іñòþ
â÷èòåëÿ, éîãî àâòîðñüêèì «áà÷åííÿì» áàãàòîâàðіàíòíèõ «ïîëіôîíі÷íèõ
ïàðòèòóð» òàêèõ óðîêіâ, äàє çìîãó ðîçâèâàòè öіëіñíå õóäîæíє ñâіòîâіä÷óò-
òÿ і ìèñëåííÿ äèòèíè, ùî çàáåçïå÷èòü ãíó÷êіñòü ïåðåíîñó îòðèìàíèõ 
çíàíü, óìіíü, óÿâëåíü íà іíøі ñôåðè її òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії.  

Äëÿ ïîäîëàííÿ «ñòåðåîòèïó іëþñòðàòèâíîñòі» ó ïðîöåñі âçàєìîäії ìèñ-
òåöòâ ìîæíà ïîðàäèòè ÷àñ âіä ÷àñó ïðîâîäèòè çіñòàâëåííÿ òâîðіâ (ìóçè÷-
íèõ, îáðàçîòâîð÷èõ, õîðåîãðàôі÷íèõ òîùî), ñóãîëîñíèõ çà åìîöіéíèìè
íàñòðîÿìè, õî÷à é ðіçíèõ çà òåìàòèêîþ, àáî íàâïàêè – ïîðіâíþâàòè òåìà-
òè÷íî ñïîðіäíåíі ìèñòåöüêі òâîðè, ÿêі ðіçíі çà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì
(íàïðèêëàä, îäíà ãðóïà òâîðіâ, ùî ðîçêðèâàє ïіäòåìó «Çîëîòà îñіíü – ñâÿ-
òî âðîæàþ», òà іíøà ãðóïà – «Îñіííіé ñóì íàâіÿâ ïàäîëèñò»). 

Âèêîðèñòàííÿ ðåïðîäóêöіé êàðòèí ïіä ÷àñ îïàíóâàííÿ ìóçèêè ÿê
äîäàòêîâîãî ñòèìóëó ðîçâèòêó îáðàçíîãî ìèñëåííÿ є ïîøèðåíèì çàñîáîì
ïîëіõóäîæíüîãî âèõîâàííÿ øêîëÿðіâ, à îñü çâó÷àííÿ ìóçèêè ïіä ÷àñ 
ñïðèéìàííÿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ÿê ñâіä÷èòü ïðàêòèêà, – äîñèòü 
ðіäêіñíèé ïåäàãîãі÷íèé ïðèéîì. Ç îãëÿäó íà öå äîöіëüíèìè ñòàíóòü ñâîє-
ðіäíі «ìóçè÷íі õâèëèíêè» (àáî ìóçè÷íî-õîðåîãðàôі÷íі) ó ïðîöåñі âèêîíàí-
íÿ ïðàêòè÷íîї õóäîæíüî-òâîð÷îї ðîáîòè, âîíè âîäíî÷àñ âèêîíóâàòèìóòü і 
ôóíêöіþ ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ïàóç, óêðàé ïîòðіáíèõ äëÿ ìàëåíüêèõ ó÷íіâ,
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ÿêі øâèäêî âòîìëþþòüñÿ âіä îäíîìàíіòíîї ìàëîðóõîìîї äіÿëüíîñòі. Äëÿ 
«ìóçè÷íèõ õâèëèíîê» ó÷èòåëþ ìîæíà ïîðàäèòè âèêîðèñòîâóâàòè ìóçè÷íі 
òâîðè, ùî âæå ñëóõàëè ó÷íі íà ïîïåðåäíüîìó óðîöі (çàêðіïëåííÿ ìàòåðіà-
ëó ó ïðîöåñі ïîâòîðíîãî ïðîñëóõîâóâàííÿ), і òі, ùî ðîçøèðþþòü öþ òåìà-
òè÷íó ñåðіþ, àëå çà áðàêîì ÷àñó íå ïðîçâó÷àëè ðàíіøå.

Àíàëîãі÷íî – âіçóàëüíèé òåìàòè÷íèé ðÿä, çàïëàíîâàíèé ó ïðîãðàìі äëÿ 
ñïðèéìàííÿ, ìîæíà ðîçäіëèòè íà äâі ÷àñòèíè, îäíó ç ÿêèõ «óïëіòàòè» â 
äðàìàòóðãіþ óðîêó, äå ïàíóє ìóçèêà, іíøó – çàëèøèòè äëÿ àíàëіçó-іíòåð-
ïðåòàöії âіäïîâіäíî äî äèäàêòè÷íèõ çàâäàíü ç îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà 
(êîìïîçèöіÿ, êîëüîðîâà ãàìà, іíøі õóäîæíüî-îáðàçíі çàñîáè). Ç îáåðåæíіñ-
òþ òðåáà âêëþ÷àòè ìóçèêó ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ó÷íÿìè õóäîæíüî-òâîð÷èõ
ðîáіò і ëèøå ç êîíêðåòíîþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîþ ìåòîþ: à) ÿê ñóãåñòèâíèé 
ìåòîä – ñòèìóëþâàííÿ åìîöіéíîї ñôåðè ó÷íіâ, ñâîєðіäíå «íàëàøòóâàííÿ» 
íà íåîáõіäíі âіä÷óòòÿ, ùî ïіäñâіäîìî íàâіþþòüñÿ ìóçèêîþ; á) ç ïåâíîþ 
äèäàêòè÷íîþ ìåòîþ, íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ çàâäàííÿ ç êîëüîðîìóçèêè – 
ïåðåäà÷і íàñòðîþ â àáñòðàêòíèõ êîëüîðîâèõ êîìïîçèöіÿõ òîùî. Íàäìіðíå 
çàõîïëåííÿ «ìàëþâàííÿì ïіä ìóçèêó» ïðèçâîäèòü äî ôîðìóâàííÿ çâè÷êè 
êîìіòàòíîãî (ñóïóòíüîãî, ôîíîâîãî) ñïðèéìàííÿ áåç íàëåæíîãî îñìèñëþ-
âàííÿ її îáðàçíîãî çìіñòó, ñóòî íà åìîöіéíîìó ðіâíі. Ôóíêöіîíàëüíà ìóçè-
êà (ùî åìîöіéíî ñòèìóëþє ðîçóìîâі é âîëüîâі ïðîöåñè) ìîæå çâó÷àòè íà 
óðîêàõ ìèñòåöòâà, ïðîòå äîðå÷íіøà âîíà íà óðîêàõ іíøèõ îñâіòíіõ ãàëó-
çåé, íàïðèêëàä ôіçè÷íîї êóëüòóðè, ïðàöі òîùî.

Òðàäèöіéíå «ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ» â ïåðåáіãó ñïîñòåðåæåíü çà åñòåòè-
êîþ ïðåäìåòіâ і ÿâèù äîâêіëëÿ, àíàëіçó-іíòåðïðåòàöії òâîðіâ æèâîïèñó òà 
ïіä ÷àñ çàðîäæåííÿ çàìèñëó âëàñíîї õóäîæíüî-òâîð÷îї ðîáîòè çáàãà÷óє 
òàêèé ìåòîäè÷íèé ïðèéîì, ÿê  «îçâó÷óâàííÿ êàðòèíè», íàïðèêëàä ïåéçà-
æó, âіäïîâіäíîþ çà íàñòðîÿìè ìóçèêîþ (ôðàãìåíòàìè îäíîãî àáî äâîõ ðіç-
íèõ òâîðіâ), ùî ñïðèÿє åìîöіéíî-åñòåòè÷íîìó âèõîâàííþ äіòåé і çàïîáі-
ãàííþ ïîøèðåíіé ñåðåä äіòåé öüîãî âіêó çâè÷öі ðîçãëÿäàòè æèâîïèñ ÿê 
ïðîñòå çîáðàæåííÿ ïåâíèõ ÿâèù і ïðåäìåòіâ, ïîäіáíå äî ôîòîãðàôії. Àíà-
ëîãі÷íі ôóíêöії âèêîíóþòü çàñîáè «ìóçè÷íîãî æèâîïèñó», äîöіëüíі äëÿ 
ïðîãðàìíîї ñèìôîíі÷íîї ìóçèêè (äîáіð êîëüîðіâ âіäïîâіäíî äî òåìáðîâî-
іíñòðóìåíòàëüíîї  ïàëіòðè òâîðó, ðåãіñòðîâèõ ñïіâñòàâëåíü, äèíàìіêè). 
Òèïîâîþ ïîìèëêîþ â÷èòåëіâ є ïîєäíàííÿ çâó÷àííÿ ìóçèêè çі  ñëîâåñíèì 
ïîÿñíåííÿì: ó ïåäàãîãà âèíèêàє ïðèðîäíå íàìàãàííÿ ãîâîðèòè íàáàãàòî 
ãîëîñíіøå, і òîäі ó÷íі íå ñïðèéìàþòü ïîâíîöіííî íі ìóçèêó, íі ïîÿñíåííÿ. 
Öþ ïîìèëêó ìè íå ðàç ñïîñòåðіãàëè íàâіòü ó íàéêðàùèõ ó÷èòåëіâ ïіä ÷àñ 
óðîêіâ ôіíàëіñòіâ Âñåóêðàїíñüêîãî êîíêóðñó «Â÷èòåëü ðîêó» (íîìіíàöіÿ
«Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî»). Çàçíà÷èìî, ùî íà àíàëîãі÷íîìó êîíêóðñі äëÿ 
â÷èòåëіâ ìóçèêè «ðîçìîâè ïіä ìóçèêó» òðàïëÿëèñÿ ÿê âèíÿòîê ïіä ÷àñ 
ôіíàëüíèõ óðîêіâ äâàíàäöÿòè ó÷àñíèêіâ êîíêóðñó і íà âіäåîóðîêàõ 
(íàïðèêëàä, ïðè ÷èòàííі ïîåòè÷íîãî òâîðó ïіä ìóçèêó, ÿêà âèêîíóâàëà 
ôóíêöіþ ñòâîðåííÿ âіäïîâіäíîї åìîöіéíîї àòìîñôåðè).

Ùå îäèí ïðèêëàä, òàê áè ìîâèòè, íåâäàëîãî «іíòåãðóâàííÿ» – ïðÿìå, íå 
àäàïòîâàíå ïåðåíåñåííÿ â÷èòåëåì õóäîæíüî-îáðàçíîãî çìіñòó îäíîãî òâîðó 
íà іíøèé, õî÷à âîíè é âіäðіçíÿþòüñÿ çàñîáàìè âèðàçíîñòі, à îòæå, é íå 
іäåíòè÷íі çà çìіñòîì (íàé÷àñòіøå öі ïîõèáêè âèêëàäàííÿ ñïîñòåðіãàþòüñÿ
ïðè çіñòàâëåííі «ìóçèêà – æèâîïèñ – ëіòåðàòóðà»). Íàïðèêëàä, ðîçãëÿäà-
þ÷è îáðàçè ïòàøîê (ïåòðèêіâñüêèé ðîçïèñ),  òâàðèí (õóäîæíі іëþñòðàöії, 
íàðîäíà іãðàøêà), äåðåâ (êðàєâèäè) ó çðàçêàõ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, 
ó÷èòåëü ó âåðáàëüíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ àêöåíòóє íàñàìïåðåä їõ çîáðà-
æàëüíі âëàñòèâîñòі, ÿêі âîäíî÷àñ áóäóòü íåäîðå÷íèìè, ÿêùî їõ ïðÿìî 
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ïåðåíåñòè íà àíàëіç-іíòåðïðåòàöіþ òåìàòè÷íî ñïîðіäíåíîї ìóçèêè («Ïòàø-
êà» Å. Ãðіãà ÷è «Êàðíàâàë òâàðèí» Ê. Ñåí-Ñàíñà, «Ãîìіí ëіñó» Ô. Ëіñòà).
Àäæå ìóçè÷íèìè çâóêàìè íàâіòü ó òâîðàõ іç êîíêðåòíèìè ïðîãðàìíèìè
íàçâàìè ïåðåäàєòüñÿ íå çîâíіøíÿ ïîäіáíіñòü îáðàçó òà éîãî ðåàëüíîãî ïðî-
îáðàçó, à åìîöіéíî-åñòåòè÷íà âèðàçíіñòü, ÿêó ëèøå ïіäñèëþþòü çîáðàæó-
âàëüíі åëåìåíòè.

Àêñіîìàòè÷íèì є òàêå ïîëîæåííÿ ìèñòåöüêîї ïåäàãîãіêè: áóäü-ÿêі àñî-
öіàòèâíî-îáðàçíі çâ’ÿçêè, ïàðàëåëі, àíàëîãії ìіæ âèäàìè ìèñòåöòâ ìàþòü
îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóâàòè ñïåöèôіêó õóäîæíüîї ìîâè êîæíîãî ç íèõ. Àäæå
«ïðÿìîãî ïåðåêëàäó» ç îäíієї õóäîæíüîї ìîâè íà іíøó áóòè íå ìîæå. 
Ðàçîì ç òèì òàêі «àðêè» іíòåãðàòèâíîãî ñïðÿìóâàííÿ ñïðèÿþòü ðîçâèòêó 
ñèíåñòåçії. Îñîáëèâî ñåíñèòèâíèì ïåðіîäîì ùîäî öüîãî є ìîëîäøèé øêіëü-
íèé âіê, êîëè öіëіñíіñòü ñâіòîñïðèéìàííÿ äèòèíè ùå íå ïîðóøåíà òðèâà-
ëèì ïðåäìåòîöåíòðè÷íèì íàâ÷àííÿì, і ó÷íі ç ëåãêіñòþ çäіéñíþþòü äàëåêі
é áëèçüêі ïåðåíîñè çíàíü, óÿâëåíü, ïåðöåïòèâíèõ íàâè÷îê.

Åëåìåíòè õîðåîãðàôії (ïëàñòè÷íå іíòîíóâàííÿ) òà òåàòðó (íàé÷àñòіøå  –
іíñöåíіçàöії ïіñåíü) є ïîøèðåíèìè ìåòîäàìè é ïðèéîìàìè â÷èòåëіâ íà 
óðîêàõ ìóçèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Áåçóìîâíî, ïàëіòðó öèõ çàñîáіâ ìîæíà 
ðîçøèðèòè é åêñòðàïîëþâàòè íà ñôåðó âèêëàäàííÿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòå-
öòâà. Íàïðèêëàä, åôåêòèâíèì áóäå òàêèé ïðèéîì òåàòðàëіçàöії, ÿê ïàíòî-
ìіìі÷íå «іëþñòðóâàííÿ» æåñòіâ, ïîç, ðóõіâ ëþäåé і òâàðèí, çîáðàæåíèõ íà
êàðòèíàõ àáî â ñêóëüïòóðі, ÿêі ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ïіä ÷àñ їõ ñïðèéìàí-
íÿ òà іíòåðïðåòàöії ç ìåòîþ ãëèáøîãî «ïðîíèêíåííÿ» â çàäóì õóäîæíèêà
ùîäî ïåðåäà÷і âíóòðіøíüîãî äóõîâíîãî ñâіòó ëþäèíè, õàðàêòåðó і çâè÷îê 
òâàðèí.

Ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ðіçíі ìîäåëі äðàìàòèçàöії і òåàòðàëіçàöії (çàї
ðіâíåì ñêëàäíîñòі âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà). Áåçïå-
ðå÷íî, çáàãàòÿòü àðñåíàë іíòåãðàòèâíèõ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëî-
ãіé íàéðіçíîìàíіòíіøі òåàòðàëіçîâàíі åïіçîäè – іíòîíàöіéíі àáî ïàíòîìі-
ìі÷íі ìіíі-äіàëîãè çà òåìîþ ç âèêîðèñòàííÿì êîñòþìіâ òà іãðàøêîâèõ ïåð-
ñîíàæіâ (ëÿëüîê, òâàðèí), ìóçè÷íî-õîðåîãðàôі÷íі ñöåíêè é ïіñíі-іãðè. 
Ïðîñòі äіàëîãè óñêëàäíþþòüñÿ,  àëå é ñòàþòü öіêàâіøèìè, ÿêùî ââîäèòè
òåàòðàëüíèé ðåêâіçèò, çîêðåìà ïðåäìåòè, ùî «îæèâàþòü» ó ðîçìîâàõ  àáî 
äіÿõ ãåðîїâ. Íàðåøòі, îêðіì ðîçãîðíóòèõ ôðàãìåíòіâ-äðàìàòèçàöіé іíêîëè
(1–2 ðàçè íà ðіê) áàæàíî ïðîâîäèòè óðîê-âèñòàâó: âèêîíàííÿ íàðîäíîãî
îáðÿäó (âіäïîâіäíî äî ïîðè ðîêó), ïîñòàíîâêó äèòÿ÷îї îïåðè àáî åïіçîäó ç
íåї. Öå äîöіëüíî ñïëàíóâàòè äëÿ óçàãàëüíþâàëüíîãî óðîêó, ÿêèé ïåðåä-
áà÷àє çíà÷íó ïîïåðåäíþ ïіäãîòîâêó, ïîëіõóäîæíþ äіÿëüíіñòü ó÷íіâ óñüîãî
êëàñó ç ðîçïîäіëîì ôóíêöіîíàëüíèõ îáîâ’ÿçêіâ – àêòîðè, ñïіâàêè, іíñòðó-
ìåíòàëіñòè, õóäîæíèêè-äåêîðàòîðè, êîñòþìåðè òîùî. Ó íüîìó ïðèñóòíі
âñі åëåìåíòè ñöåíі÷íîї äії: åêñïîçèöіÿ, çàâ’ÿçêà, ðîçðîáêà, êóëüìіíàöіÿ,
ðîçâ’ÿçêà, à â÷èòåëåâі  òðåáà áóòè і äðàìàòóðãîì, і âïðàâíèì ñöåíàðèñòîì, 
і ðåæèñåðîì. Âіä çâè÷àéíîї âèñòàâè óðîê-âèñòàâà âіäðіçíÿєòüñÿ ïîäâіéíîþ 
ðîëëþ ó÷íіâ: âîíè і ó÷àñíèêè, і ãëÿäà÷і âîäíî÷àñ.

Ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ ìіñöÿ і ðîëі êіíîìèñòåöòâà íà óðîêàõ ó øêîëі,
òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ñàìå â öüîìó âіò÷èçíÿíі ïåäàãîãè çíà÷íî âіäñòàþòü
âіä çàðóáіæíèõ êîëåã, îñîáëèâî ç ðîçâèíóòèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí (ç âіäî-
ìèõ óñіì ïðè÷èí – íåäîñòàòíüîãî ìàòåðіàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ áіëüøîñòі
çàãàëüíîîñâіòíіõ øêіë). Âîäíî÷àñ, åêðàííі âèäè ìèñòåöòâà, çîêðåìà êіíî-
ìèñòåöòâî, – íàéàêòóàëüíіøі  ìèñòåöòâà äëÿ ñó÷àñíîї äèòèíè, і òîìó ñëіä 
øóêàòè ìîæëèâîñòі äëÿ éîãî àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ ìèñòå-
öòâà.
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Íàâîäèìî äåÿêі çàãàëüíі ìåòîäè÷íі ïîðàäè ùîäî îðãàíіçàöії ñïðèéìàí-
íÿ åêðàííèõ ìèñòåöòâ і ïðîâåäåííÿ âñòóïíîї áåñіäè íà óðîêàõ.

1. Åôåêòèâíіñòü ïåðåãëÿäó çàëåæèòü âіä ïðîäóìàíîї ïіäãîòîâêè ó÷íіâ 
äî ïðîöåñó ñïðèéìàííÿ. Âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç òåõíі÷íîї ïіäãîòîâêè (ïåðå-
âіðêà òåõíіêè, ðîçòàøóâàííÿ àïàðàòóðè òà ãëÿäà÷іâ, âіäïîâіäíå îñâіòëåí-
íÿ) òà іíôîðìàòèâíîї ïіäãîòîâêè ó÷íіâ (ïîïåðåäíє îçíàéîìëåííÿ ç îá’єêòîì 
ñïðèéìàííÿ, іíôîðìàöієþ ïðî àâòîðіâ і âèêîíàâöіâ).

2. Äóõîâíî-åñòåòè÷íîìó ðåçîíàíñó ñïðèéìàííÿ åêðàííèõ òâîðіâ ñïðèÿ-
òèìå çàãàëüíà àòìîñôåðà òà åìîöіéíèé òîí âñòóïíîї áåñіäè â÷èòåëÿ, ÿêà 
íå ïîâèííà áóòè çàíàäòî äîâãîþ. Îäíå ç ïðàâèë âñòóïíîї áåñіäè  ïîëÿãàє â 
òîìó, ùîá ñïðÿìîâóâàòè óâàãó ó÷íіâ íå ëèøå íà òå, «ïðî ùî» âîíè äîâіäà-
þòüñÿ ïіä ÷àñ ïåðåãëÿäó, à і «ÿê, ó ÿêèé ñïîñіá» öå çðîáëåíî, òîáòî íà 
ñïåöèôіêó îáðàçíîї ìîâè çðàçêà åêðàííîãî ìèñòåöòâà ïîðіâíÿíî ç іíøèìè 
âèäàìè ìèñòåöòâ.

3. Ïàì’ÿòàéòå ïðàâèëî-àôîðèçì: «Êіíîóðîê – öå óðîê, äå â÷èòåëü ãðàє 
ðîëü àêòîðà íіìîãî êіíî», àäæå ïіä ÷àñ і ïіñëÿ ïåðåãëÿäó ôіëüìó âіí ìàє 
óòðèìóâàòèñÿ âіä âëàñíèõ êîìåíòàðіâ, ùîá íå âіäâîëіêàòè ó÷íіâ âіä ãîëîâ-
íîãî íîñіÿ іíôîðìàöії – åêðàíà і íå íàâ’ÿçóâàòè âëàñíі îöіííі ñóäæåííÿ.

Îêðåñëþþ÷è çàãàëüíі îðãàíіçàöіéíî-ìåòîäè÷íі ïіäõîäè òà îñîáëèâîñòі 
âïðîâàäæåííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Ìèñòåöòâî», àêöåíòóєìî ïèòàííÿ éîãî 
êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, àäæå âîíî, ÿê ñâіä÷èòü ïðàêòèêà, âèêëèêàє ÷è íå 
íàéáіëüøå íåïîðîçóìіíü ó ñåðåäîâèùі â÷èòåëіâ і ìåòîäèñòіâ. Íàãîëîøóєìî 
íà âàðіàòèâíîñòі êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêëàäàííÿ êóðñó: à) îäíèì ó÷è-
òåëåì, á) äâîìà â÷èòåëÿìè, ÿêі ïðàöþþòü óçãîäæåíî. Ó ïåðøîìó âèïàäêó 
ïðîáëåì іç ðîçïîäіëîì çìіñòó і ãîäèí íà êóðñ «Ìèñòåöòâî» (2 ãîäèíè íà 
òèæäåíü) óçàãàëі íå âèíèêàє. Çðîçóìіëî, âèêëàäàòè ìîæå і â÷èòåëü ïî÷àò-
êîâèõ êëàñіâ, і â÷èòåëü-ïðåäìåòíèê, íàïðèêëàä ó÷èòåëü ìóçèêè (àäæå â 
çàãàëüíîîñâіòíіõ øêîëàõ Óêðàїíè ïðàöþє íàáàãàòî áіëüøå â÷èòåëіâ-ìóçè-
êàíòіâ, íіæ ïåäàãîãіâ-õóäîæíèêіâ) і â÷èòåëü îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, 
ÿêèé âîëîäіє âіäïîâіäíîþ êâàëіôіêàöієþ (ñïіâàє, ãðàє íà ìóçè÷íîìó іíñòðó-
ìåíòі, çíàє ìåòîäèêó). Çà äðóãèì âàðіàíòîì ðîçïîäіë ôóíêöіé і íàâàíòà-
æåííÿ çäіéñíþєòüñÿ ìіæ äâîìà â÷èòåëÿìè – ìóçèêè òà îáðàçîòâîð÷îãî 
ìèñòåöòâà, âîíè  ïðîâîäÿòü ïî ÷åðçі äâà ñïàðåíèõ óðîêè (ïî 1 ãîäèíі êîæ-
íèé), çìіñò ÿêèõ óçãîäæåíî â ìåæàõ ñïіëüíîї íàâ÷àëüíîї òåìè. Îòæå, іíòå-
ãðàöіÿ çîâñіì íå îçíà÷àє, ùî âñі óðîêè ìàþòü áóòè áіíàðíèìè, òîáòî òàêè-
ìè, êîëè íà îäíîìó óðîöі ïðàöþþòü äâà (àáî áіëüøå) â÷èòåëі îäíî÷àñíî. 

  3.6. Естетизація освітнього 
середовища

Ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó ìè æèâåìî, çìіíþєòüñÿ,
і ìè ïîâèííі çìіíþâàòèñÿ ç òієþ ñàìîþ øâèäêіñòþ, 
ùîá íå çíèêíóòè.

Áåðíàð Âåðáåð

Ðåàëіçàöіÿ íîâèõ ïіäõîäіâ äî íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿ-
ðіâ ïîòðåáóє ôîðìóâàííÿ ÿêіñíî íîâîãî îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà. Ó÷èòåëü
ìèñòåöòâà çäàòíèé ñòâîðþâàòè êîìôîðòíі óìîâè íàâ÷àííÿ äëÿ êîæíîї
äèòèíè, çàáåçïå÷óâàòè ïîòðåáè â ïîçèòèâíîìó ñòàâëåííі äî íåї ëþäåé, ÿêі 
її îòî÷óþòü, ñàìîïîâàçі é ïðàãíåííі äî ñàìîàêòóàëіçàöії. Öå ïåðåäáà÷àє 
çìіíè ôîðìàòó ñòîñóíêіâ ó÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè é áàòüêàìè, ó÷íіâ ìіæ ñîáîþ. 
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Çà äîïîìîãîþ ìèñòåöòâà ìîæíà ñïðèÿòè çáåðåæåííþ ïñèõі÷íîãî çäîðîâ’ÿ
äèòèíè, äîëàòè âòîìó, çàïîáіãàòè ñòðåñàì (ôóíêöіÿ ðåëàêñàöії). Òàêîæ
ìèñòåöòâî äîïîìîæå àäàïòóâàòè äèòèíó ó ñêëàäíîìó é ñóïåðå÷ëèâîìó 
ñîöіóìі, ãàðìîíіçóâàòè її іíäèâіäóàëüíі çàïèòè òà ïîòðåáè ç öіííіñíèìè
îðієíòàöіÿìè ñóñïіëüñòâà (ôóíêöіÿ ñîöіàëіçàöії).

Òієþ ÷è іíøîþ ìіðîþ íà äèòèíó âïëèâàþòü óñі ïåäàãîãі÷íі ÷èííèêè: і 
çìіñò íàâ÷àííÿ, і ìіæîñîáèñòіñíі ñòîñóíêè, і ñåðåäîâèùå êëàñó, і ðіçíîìà-
íіòíі ôîðìè íàâ÷àëüíîї òà ïîçàóðî÷íîї äіÿëüíîñòі – іíäèâіäóàëüíîї, ãðóïî-
âîї, êîëåêòèâíîї.

Ó Íîâіé óêðàїíñüêіé øêîëі çðîñòàє îáñÿã ãðóïîâîї, ïðîåêòíîї і äîñëіä-
íèöüêîї äіÿëüíîñòі, ùî ïåðåäáà÷àє âàðіàòèâíіñòü óïîðÿäêóâàííÿ îñâіòíüî-
ãî ïðîñòîðó. Ðåêîìåíäîâàíî âèêîðèñòîâóâàòè ìîáіëüíі ðîáî÷і ìіñöÿ, ÿêі
ìîæíà ëåãêî òðàíñôîðìóâàòè äëÿ ãðóïîâîї ðîáîòè.

Áåçïåðå÷íî, çíà÷íèé âïëèâ íà åñòåòè÷íó ñâіäîìіñòü äèòèíè ÷èíèòü 
ïîâñÿêäåííå æèòòÿ: õàðàêòåð îáëàøòóâàííÿ îñåëі, ïîáóò, ìіæîñîáèñòіñíі
ñòîñóíêè â ðîäèíі, êóëüòóðíå æèòòÿ ìіñòà ÷è ñåëà, äå âîíà ïðîæèâàє. 
Îäíàê ñàìå øêîëà ñòâîðþє ñâîєðіäíó êîíöåíòðîâàíó ëîêàëüíó çîíó ñïðè-
ÿííÿ ðîçâèòêó åñòåòè÷íîї êóëüòóðè ó÷íіâ.

Ïîíÿòòÿ «ñåðåäîâèùå» â íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íèé îáіã óâіâ ôðàíöóçüêèé 
ôіëîñîô Â. Òåí, ÿêèé äîñëіäèâ éîãî çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó çäіáíîñòåé
ó÷íіâ. Öå ïîíÿòòÿ íàäçâè÷àéíî áàãàòîãðàííå і áàãàòîïëàíîâå. Ôіëîñîôè 
òðàêòóþòü éîãî ÿê «äîâêіëëÿ», «ïðîñòіð» і âèäіëÿþòü ó öüîìó ÿâèùі
ôіçè÷íèé і ñîöіàëüíèé àñïåêòè.

Â óìîâàõ іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà öå ñåðåäîâèùå øâèäêî é іíòåí-
ñèâíî îíîâëþєòüñÿ ïіä âïëèâîì òåõíîãåííèõ ÷èííèêіâ, âçàєìîäіþ÷è ç
óðáàíіçîâàíèì ñîöіîêóëüòóðíèì ïðîñòîðîì.

Îñâіòíє ñåðåäîâèùå ðîçãëÿäàєìî ÿê ñóêóïíіñòü âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ, 
âçàєìîçáàãà÷óâàëüíèõ і âçàєìîäîïîâíþâàëüíèõ ÷èííèêіâ, ùî ñïðàâëÿþòü
іñòîòíèé âïëèâ íà õàðàêòåð íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó і éîãî ðåçóëüòàòè. 
Öå ñèñòåìà âïëèâіâ і óìîâ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі, à òàêîæ ìîæëèâîñòåé
äëÿ її ðîçâèòêó, ÿêі ìіñòÿòüñÿ â ñîöіàëüíî-ïåäàãîãі÷íîìó і ïðîñòîðîâî-
ïðåäìåòíîìó îòî÷åííі. Îñâіòíє ñåðåäîâèùå âêëþ÷àє íàâ÷àëüíèé,
ðîçâèâàëüíèé і âèõîâíèé àñïåêòè єäèíîї ìîðàëüíî-äóõîâíîї ñïіëüíîñòі, 
ùî âèíèêàє â ìіæñóá’єêòíіé âçàєìîäії і íàïîâíþє öіííіñíèì çìіñòîì
æèòòєäіÿëüíіñòü ó÷íіâ.

Ïåäàãîãè-êëàñèêè ß. Êîìåíñüêèé, À. Ìàêàðåíêî, ß. Ìàìîíòîâ,
Â.  Ñóõîìëèíñüêèé, Ê. Óøèíñüêèé, Ñ. Øàöüêèé âðàõîâóâàëè ó âèõîâàííі 
é ðîçâèòêó ó÷íіâ ÷èííèêè  ñåðåäîâèùà, ùî âïëèâàþòü íà åìîöії ó÷íіâ, 
ïіäâèùóþ÷è ìîòèâàöіþ íàâ÷àííÿ.
Іäåÿ âèõîâàííÿ ÷åðåç îñîáëèâîñòі ñåðåäîâèùà áóëà ðåàëіçîâàíà â ïðàêòèöі

íіìåöüêèõ іíòåãðîâàíèõ  øêіë (Å. Íèãåðìàєð, Þ. Öèììåð), ôðàíöóçüêîї 
«ïàðàëåëüíîї øêîëè» (Á. Áëî, Ë. Ïîðøå, Ï. Ôåððà), àìåðèêàíñüêèõ «øêіë 
áåç ñòіí» (Ð. Óîëòåð, Ñ. Óîòñîí, Á. Õîñêåí), øêîëè «åêîñèñòåìè» (Äæ. Ãóä-
ëåíä). 

Íèíі íàêîïè÷åíî çíà÷íèé òåîðåòè÷íèé òà åìïіðè÷íèé ìàòåðіàë çі ñòâî-
ðåííÿ ñåðåäîâèùà, äîâåäåíî éîãî âïëèâ íà âíóòðіøíіé ñòàí ó÷íÿ, ðîçðî-
áëåíî òåõíîëîãії êîíñòðóþâàííÿ ðîçâèâàëüíîãî ñåðåäîâèùà, âèÿâëåíî
éîãî ðîëü ó ñàìîðåàëіçàöії îñîáèñòîñòі (Í. Áîðèòêî, Ò. Ìåíã, Â. Ñëîáîä÷è-
êîâ, Â. ßñâіí òà іí.).

Ñåðåäîâèùå åìîöіéíî âïëèâàє íà ïåðåáіã îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Íàïîâíèòè
éîãî öіííіñíèì çìіñòîì íàéëіïøå çäàòíå òàêå ñåðåäîâèùå, ÿêå áóäå åñòå-
òè÷íèì і çà çìіñòîì, і çà ôîðìîþ.
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ßê çàçíà÷àþòü ôіëîñîôè, åñòåòè÷íі ÿêîñòі (íà âіäìіíó âіä ñóòî ìèñòåöü-
êèõ) åêñòðàïîëþþòüñÿ íà âñі ïðåäìåòè òà ÿâèùà áóòòÿ – ìàòåðіàëüíі é 
іäåàëüíі, ñîöіàëüíі òà ïðèðîäíі. Ó ïåäàãîãі÷íіé ëіòåðàòóðі ïîíÿòòÿ «åñòå-
òèçàöіÿ» â øèðîêîìó ðîçóìіííі òëóìà÷èòüñÿ ÿê íàäàííÿ åñòåòè÷íîї ôîð-
ìè ïðåäìåòàì і ÿâèùàì (ñïîñîáó æèòòÿ, ñåðåäîâèùó, ïîáóòó, ëþäñüêèì 
ñòîñóíêàì òîùî). Åñòåòèçàöіÿ âêëþ÷àє ïðîöåñè іäåàëіçàöії, ãàðìîíіçàöії,
âіçóàëіçàöії, âîíà ïåðåäáà÷àє іíòåíñèâíå âèêîðèñòàííÿ ìèñòåöòâà, àêòóà-
ëіçàöіþ çàâäÿêè éîãî çàñîáàì åìîöіéíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ ëþäèíè.

Ïðîáëåìó åñòåòèçàöії ñåðåäîâèùà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äîñëіäæóâàëè  
І.   Êàøåêîâà, Î. Êîìàíäèøêî, Í. Îñèïîâà, Ë. Ïå÷êî, Ë. Ñàâåíêîâà, Î.   Òþðі-
êîâà, Ò. Ùåðáàêîâà, Î. Ôóðñà. Ó êëàñèôіêàöії âèîêðåìëþþòüñÿ ðіçíі òèïè 
ñåðåäîâèùà: «êóëüòóðíå», «êóëüòóðîòâîð÷å», «êóëüòóðîëîãі÷íå», «êóëüòó-
ðîâіäïîâіäíå», «êóëüòóðíî-îñâіòíє», «êóëüòóðíî-ðîçâèâàëüíå», «ïîëі-
êóëüòóðíå», «ïîëіõóäîæíє», «õóäîæíüî-êóëüòóðîëîãі÷íå». Äîñëіäíèêè 
âèîêðåìëþþòü òàêі åëåìåíòè åñòåòèçàöії ïåäàãîãі÷íîї äіÿëüíîñòі, ÿê ðèò-
ìі÷íіñòü, ïðîïîðöіéíіñòü, åìîöіéíіñòü, ãàðìîíіéíіñòü, ùî ïðèòàìàííі ñàìå 
ìèñòåöüêіé äіÿëüíîñòі.

Концептуальні ідеї естетизації середовища авторка обґрунтувала в монографії 
«Загальна мистецька освіта: теорія і практика», де трактує це поняття в кількох 
ракурсах: 
 у просторі конкретного освітнього закладу (зокрема, через взаємозв’язок 

навчальної і позаурочної художньо-естетичної діяльності);
 у площині узгодженості шкільних мистецьких заходів і дозвіллєвих форм 

художньої діяльності учнів;
 у вимірі гармонізації різних соціальних естетико-виховних впливів   – про-

фесійно-педагогічних, сімейно-родинних, соціокультурних.  

Åñòåòèçàöіÿ îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà – öå êîìïëåêñ îðãàíіçîâàíèõ і 
ñïðÿìîâàíèõ ó ïåâíèé ñïîñіá õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ çàõîäіâ (ñòâîðåííÿ 
øêіëüíèõ êàðòèííèõ ãàëåðåé і ìóçåїâ, ìèñòåöüêèõ ñâіòëèöü, îðãàíіçàöіÿ 
õóäîæíіõ ñòóäіé, ãóðòêіâ òîùî), ÿêі çìіíþþòü ÿêіñíі ïàðàìåòðè íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, âñüîãî îñâіòÿíñüêîãî ïðîñòîðó çàêëàäó і øèðøå – 
æèòòєäіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó øêîëі é ïîçà її ìåæàìè. Ðàçîì іç ñóêóïíіñòþ 
ñó÷àñíèõ çàñîáіâ íàâ÷àííÿ âîíè ñïðèÿþòü âõîäæåííþ ó÷íіâ â åíåðãåòè÷íå 
ïîëå ìèñòåöüêèõ öіííîñòåé, ïîñèëþþ÷è їõ öіííіñíî-åìîöіéíèé ðåçîíàíñ і 
ïîëіõóäîæíіé âïëèâ. Öі çàõîäè (ìèñòåöüêі àêöії, äії) ïіäâèùóþòü ñòàòóñ 
ìèñòåöòâà ó øêîëі, ïåðåòâîðþþ÷è éîãî íà ïðîâіäíîãî ðåïðåçåíòàíòà óíі-
âåðñàëüíîãî åñòåòè÷íîãî ìàðêåðà áóòòÿ, ÿêèé ïîçèòèâíî âïëèâàє íà âñå 
íàâêîëèøíє æèòòÿ ó÷íіâ; âіí ïðîíèçóє âñі іíøі äîòè÷íі äî ìèñòåöüêîї
îñâіòè ñôåðè êóëüòóðè òà àêòèâíî âçàєìîäіє ç íàâêîëèøíіì ñîöіîêóëüòóð-
íèì ñåðåäîâèùåì, íàñàìïåðåä çàêëàäàìè êóëüòóðè (ìóçåÿìè, ãàëåðåÿìè,
ôіëàðìîíіÿìè, òåàòðàìè, êëóáàìè òîùî).

Ñòâîðåííÿ ñèñòåìè öіëåñïðÿìîâàíèõ åñòåòèêî-ïåäàãîãі÷íèõ âïëèâіâ íà 
õóäîæíіé ðîçâèòîê øêîëÿðà íà óðîêàõ ìèñòåöòâà ïåðåäáà÷àє îäíî÷àñíó
іíòåíñèôіêàöіþ äîäàòêîâèõ åñòåòèêî-âèõîâíèõ ÷èííèêіâ, ùî ìіñòÿòüñÿ â 
ñîöіàëüíîìó і ïðîñòîðîâî-ïðåäìåòíîìó îòî÷åííі. Öå äàє çìîãó àêòèâіçóâàòè 
ïðîöåñ äîñÿãíåííÿ öіëåé çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè – ôîðìóâàííÿ 
êîìïëåêñó êîìïåòåíòíîñòåé і öіííîñòåé.

Ñèñòåìà ïîçàóðî÷íîї âèõîâíîї ðîáîòè äàє çìîãó àêòèâіçóâàòè äіÿëüíіñòü
ó÷íіâ ó öàðèíі ñèíòåòè÷íèõ ìèñòåöòâ – õîðåîãðàôі÷íîãî, òåàòðàëüíîãî, 
åêðàííèõ, êîìïîíåíòè ÿêèõ ìåíøå ðåïðåçåíòîâàíі ó çìіñòі îñâіòè, ïîðіâ-
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íÿíî ç ìóçè÷íèì і îáðàçîòâîð÷èì. Çíà÷íі ðåçåðâè ùîäî çàñòîñóâàííÿ ðіç-
íèõ ôîðì âçàєìîäії äèòèíè ç ìèñòåöòâîì êіíî, âіäåî ç’ÿâèëèñÿ â óìîâàõ 
ñó÷àñíîãî ìåäіàïðîñòîðó, äå ðîçãîðòàєòüñÿ àêòèâíà âçàєìîäіÿ ïåäàãîãіâ,
ó÷íіâ і áàòüêіâ íà îñíîâі ÷èñëåííèõ íåôîðìàëüíèõ êîíòàêòіâ і ñïîñîáіâ 
ñïіëêóâàííÿ â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ.

Åñòåòè÷íå ñåðåäîâèùå êîæíîãî çàêëàäó îñâіòè ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі,
âëàñíó «ìèñòåöüêó àóðó», ÿêà ôîðìóєòüñÿ çàâäÿêè ñòіéêіé ñóêóïíîñòі öіí-
íîñòåé, ùî âáèðàþòü çîêðåìà é ðåãіîíàëüíî-åòíі÷íі îñîáëèâîñòі, íåïîâòîðíі
ëþäñüêі ðåñóðñè. Áóäü-ÿêå îñâіòíє ñåðåäîâèùå ñêëàäàєòüñÿ ç íèçêè êîìïî-
íåíòіâ, à ñàìå: ñîöіàëüíèé, ïðîñòîðîâî-ïðåäìåòíèé, іíôîðìàöіéíèé, ïñè-
õîëîãі÷íèé, äè  äàêòè÷íèé, òåõíîëîãі÷íèé. Êîæíå ëîêàëüíå ñåðåäîâèùå 
îêðåìîї øêîëè є áàãàòîâèìіðíèì і õàðàêòåðèçóєòüñÿ çà áåçëі÷÷þ ïàðàìå-
òðіâ. Êîíêðåòèçóєìî îñíîâíі êîìïîíåíòè ñåðåäîâèùà, íàéâàæëèâіøі, íà
íàø ïîãëÿä, äëÿ ìèñòåöüêîї îñâіòè.

1. Ïðîñòîðîâî-ïðåäìåòíå îòî÷åííÿ âêëþ÷àє äèçàéí øêіëüíèõ ïðèìі-
ùåíü (êëàñè, êàáіíåòè, õîëè, çàëè, áіáëіîòåêè, іíôîðìàöіéíі òà ðåêðåàöіé-
íі öåíòðè òîùî); ðå÷і, ïðåäìåòè, ñèìâîëè, îáëàäíàííÿ, ñïåöіàëüíèé îäÿã
(ôîðìó). Âåëèêà óâàãà íèíі ïðèäіëÿєòüñÿ åðãîíîìі÷íîñòі àðõіòåêòóðè
áóäèíêіâ і âíóòðіøíüîãî ïðîñòîðó îñâіòíіõ óñòàíîâ, äèçàéíó іíòåð’єðіâ, 
îñâіòëåííþ, êîëüîðîâîìó çàáàðâëåííþ ñòіí, åñòåòèöі çîâíіøíüîãî âèãëÿäó
ïåäàãîãіâ і âèõîâàíöіâ. Îñîáëèâà ðîëü íàëåæèòü åñòåòè÷íîìó îôîðìëåííþ 
äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà – ïіäðó÷íèêàì і íàâ÷àëü-
íèì ïîñіáíèêàì. Ñó÷àñíі ïіäðó÷íèêè ç ìèñòåöòâà, äå âіçóàëüíèé ðÿä є
êîìïîíåíòîì çìіñòó íàâ÷àííÿ, à íå çàñîáîì éîãî іëþñòðóâàííÿ, ùå äàëåêі 
âіä åñòåòè÷íîї äîñêîíàëîñòі é âèñîêîї ïîëіãðàôі÷íîї ÿêîñòі, âîíè çàçâè÷àé
ïîòðåáóþòü êðàùîãî äèçàéíåðñüêîãî âèðіøåííÿ, ÿêіñíіøîãî ïàïåðó. Åñòå-
òèçàöіÿ ìàòåðіàëüíîї öàðèíè ñåðåäîâèùà âïëèâàє íà ñòâîðåííÿ іìіäæó øêî-
ëè, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç єäíîñòі ðіçíèõ âèäіâ äèçàéíó: àðõіòåêòóðíî-ëàíäøàôò-
íîãî, ïîëіãðàôі÷íîãî òîùî.

2. Ñîöіàëüíå àáî äóõîâíî-ñîöіàëüíå îòî÷åííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç êîíòèíãåí-
òó ó÷íіâ і êîíòèíãåíòó â÷èòåëіâ (îñòàííі ðîçðіçíÿþòüñÿ çà áàãàòüìà ïàðà-
ìåòðàìè — ñòàòü, âіê, ïðîôåñіéíà îñâіòà, çàãàëüíà êóëüòóðà, õóäîæíÿ
åðóäèöіÿ òîùî), êóëüòóðè ñïіëêóâàííÿ. Ìіæîñîáèñòіñíі âçàєìèíè çäàòíі
åìîöіéíî âïëèâàòè íà ïåðåáіã îñâіòíüîãî ïðîöåñó, íàïîâíèòè îñâіòíє ñåðåäî-
âèùå öіííіñíèì çìіñòîì çàâäÿêè íåïîâòîðíіé àòìîñôåðі, ùî ïàíóє â òîìó 
÷è іíøîìó çàêëàäі. Àäæå ïðîöåñ åñòåòè÷íîї іäåíòèôіêàöії øêîëÿðà çäіé-
ñíþєòüñÿ ó ïðîöåñі áåçïîñåðåäíüîãî ñïіëêóâàííÿ íå ëèøå ç ìèñòåöòâîì íà
óðîêàõ, à é іç êîíêðåòíèìè ëþäüìè іç ñîöіàëüíîãî îòî÷åííÿ – áàòüêàìè, 
â÷èòåëÿìè, äðóçÿìè.

Ñó÷àñíå ðîçóìіííÿ ôåíîìåíó åñòåòè÷íîãî ñåðåäîâèùà îõîïëþє ñóêóï-
íіñòü îáñòàâèí, ùî âïëèâàþòü íà ëþäèíó çàâäÿêè êîìôîðòíîìó ïñèõîëî-
ãі÷íîìó êëіìàòó. Òàêå ñåðåäîâèùå íå âèíèêàє ñàìî ñîáîþ, âîíî íàðîäæó-
єòüñÿ â ñèíòåçі âñіõ êîìïîíåíòіâ æèòòєäіÿëüíîñòі äіòåé і âіäðіçíÿєòüñÿ âіä 
çâè÷àéíîãî ñåðåäîâèùà «ãðàäóñîì åìîöіéíîї íàñè÷åíîñòі», іíòåíñèâíіñòþ
òâîð÷èõ іìïóëüñіâ і ñòèìóëіâ, àòìîñôåðîþ ðàäîñòі ïіçíàííÿ öіííîñòåé
ìèñòåöòâà, çàäîâîëåííÿ âіä äіàëîãі÷íîãî ñïіëêóâàííÿ, íàñîëîäè ó ïðîöåñі
òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії. Óñå öå ïîçèòèâíî âïëèâàє íà äóõîâíå çäîðîâ’ÿ
ìîëîäøîãî øêîëÿðà, éîãî óñïіøíó àäàïòàöіþ äî óìîâ øêіëüíîãî íàâ÷àííÿ,
äî ñîöіóìó.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ ïî÷óòòÿ âіäïîâіäàëüíîñòі äîöіëüíî çàëó÷àòè ó÷íіâ äî 
îðãàíіçàöії ñåðåäîâèùà êëàñó òà éîãî åñòåòè÷íîãî îôîðìëåííÿ. Êëàñíà êіì-
íàòà  ìàє ñòàòè ñâîєðіäíîþ íàâ÷àëüíîþ äîìіâêîþ äëÿ ìàëåíüêèõ øêîëÿðіâ. 
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Íàâåäåìî ï ð è ê ë à ä è ïðîäóìàíîї òà åôåêòèâíîї îðãàíіçàöії ñèñòåìè 
åñòåòèêî-âèõîâíîї ðîáîòè ïåäàãîãі÷íîãî êîëåêòèâó.

Учителі Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» регулярно проводять 
різноманітну за формами позакласну естетико-виховну роботу, що включає такі 
заходи: клуб «Барвик», вікторина «Мистецький вернісаж», «Тиждень мистецтв». 
Під час проведення, зокрема, «Тижня мистецтв» усі школярі беруть участь у 
мистецькому вернісажі «Малюємо музику».

Кращі творчі роботи учнів початкових класів демонструються на виставці 
«Юні таланти». На завершення «Тижня мистецтв» проводиться акція «Прикра-
симо подвір’я школи»: учні малюють кольоровою крейдою на асфальті компози-
цію «Чарівні клумби».

У Межівській середній загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 2 Дніпро-
петровської області створено творчу групу, до якої ввійшли ініціативні педагоги: і

Театралізація на уроках мистецтва (а). Урок у шкільній галереї (б). 
З досвіду РКЗО «Межівська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2» 

Дніпропетровської області

До значущих напрямів естетизації виховного середовища шко-
ли належать психолого-педагогічний, організаційний і методич-
ний:
 психолого-педагогічний напрям передбачає встановлення м

партнерських відносин і взаєморозуміння педагога та учнів на
засадах толерантності й краси людських стосунків;

 організаційний напрям спрямований на розширення і погли-м
блення естетичного суб’єктного досвіду школярів завдяки орга-
нізації та підтримці їхньої різноманітної художньої діяльності
відповідно до інтересів, потреб, нахилів, здібностей;

 методичний напрям включає проектування та реалізацію вчи-м
телем умов і технологій  забезпечення художньо-творчої само-
реалізації особистості, побудови ціннісно-смислового поля
саморозвитку суб’єкта в освітньому й соціокультурному середо-
вищі.
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 вчитель образотворчого мистецтва С. В. Малинська і вчитель музики Л. А. Первій.
Кожний урок мистецтва стає для учнів відкриттям, новою сторінкою на шляху піз-
нання світу прекрасного. Організовано позакласну роботу з мистецтва із викорис-
танням естетичного потенціалу студії образотворчого мистецтва «Світанок»,
шкільної картинної галереї, де експонуються роботи вихованців і місцевих худож-
ників, вокального гуртка «Межівчаночка» та хорового колективу «Червона кали-
на». У результаті створення такого естетичного середовища діти залучаються до
різних форм мистецької діяльності відповідно до інтересів і потреб, чимало з них
стали учасниками й призерами творчих конкурсів: «Україно – зоре моя», «Собори
наших душ», «VISA: Олімпійські фантазії» (Греція), «Прапор Олімпіади в Пекіні»
(Китай), «Маленький Бітольський Монмартр»  (Македонія).

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ êîëåêòèâè äåÿêèõ çàêëàäіâ îñâіòè âèêîíóþòü ìіñіþ 
ïåäàãîãіçàöії îòî÷óþ÷îãî êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà (ìàêðîñîöіóìó), êîîðäè-
íóþòü ïðîãðàìè âçàєìîäії, îá’єäíóþòü çóñèëëÿ ïåäàãîãіâ і áàòüêіâ ç äіÿëü-
íіñòþ êóëüòóðíî-ïðîñâіòíèöüêèõ îðãàíіçàöіé (ìóçåїâ, òåàòðіâ, îñåðåäêіâ 
íàðîäíîї êóëüòóðè òîùî), óñòàíîâëþþ÷è ç íèìè áåçïîñåðåäíі êîíòàêòè. Öå 
äàє çìîãó ðîçøèðèòè ìîæëèâîñòі âèáîðó ó÷íÿìè íà äîçâіëëі ðіçíîìàíіò-
íèõ âèäіâ õóäîæíüîї äіÿëüíîñòі çãіäíî ç іíòåðåñàìè òà ïîòðåáàìè.Ïðåä-
ñòàâëåíèé ïіäõіä äî åñòåòèçàöії îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà ґðóíòóєòüñÿ íà іäåї
ôóíêöіîíàëüíîãî çâ’ÿçêó õóäîæíüîї êóëüòóðè ñóñïіëüñòâà і âíóòðіøíüîãî 
õóäîæíüîãî ñâіòó îñîáèñòîñòі: «ëþäèíà â êóëüòóðі – êóëüòóðà â ëþäèíі».

Приклади побудови інноваційного освітнього середовища школи
У всьому світі триває пошук шляхів модернізації освіти, зокрема вдосконалення

середовища шкільного навчання, яке б відповідало сучасним соціокультурним
запитам і викликам нової епохи метамодернізму. У розвинутих країнах виникають 
різноманітні проекти «школи майбутнього».

Приклад 1
Ми звикли, що будівля школи – це коробка із сірими фасадами й одноманітно

пофарбованими стінами всередині. Можливо, саме цей традиційний «шкільний
стиль» екстер’єрів та інтер’єрів нищить бажання дітей туди ходити? Як почали 
долати цей стереотип у світі?

У Сингапурі побудували так звану «веселкову школу», яка здалека приваблює
плавними лініями та яскравими кольоровими стрічками архітектурної райдуги.
Наразі ці яскраві переливи спектра – перший крок до антистресового налаштуван-
ня учнів школи радості.

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 



69

Організаційно-методичні засади навчання мистецтва

Приклад 2
У Боготі, столиці Колумбії, відкрилася школа нового типу для дітей від 5 до 12 

років. Однією з її особливостей є принцип навчання через гру. Відповідно  створено 
і оформлено освітнє середовище. Кожна з кімнат має власний оригінальний 
інтер’єр: колір, декор, освітлення, меблі. Столики й стелажі доповнені казковими 
будиночками з ігровим обладнанням. Стеля нагадує небо в ілюмінаторі. Стіни 
складаються з різних геометричних фігур і розбираються, якщо діти захочуть побу-
дувати з цих кольорових «цеглинок» ігровий майданчик або затишну нішу для уса-
мітнення. Учні можуть самі вибирати, у якій зоні навчатися, залежно від настрою в 
той або інший день. Їм дуже подобається під час перерв насолоджуватися читан-
ням улюблених книжок у зручних кріслах.

Приклад 3
Однією з оригінальних і комфортних моделей школи третього тисячоліття 

визнано Орестад-гімназію (Ørestad Gymnasium) у столиці Данії Копенгагені (2007). 
Вона отримала нагороду Forum Aid Award, була номінована на Премію Європей-
ського Союзу. Цей справжній витвір сучасної архітектури визнано кращою спору-
дою Скандинавії. Отже, що ж у ній такого особливого?

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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Фасади споруди, виготовлені з прозорого скла, ніби символізують свободу, від-
критість до зовнішніх просторів, які з’єднані від землі до даху. Напівпрозорі кольо-
рові жалюзі на фасадах здатні захистити від сонця, додаючи при цьому штрих-
колір до внутрішнього освітлення приміщення.

У п’ятиповерхівці повністю відсутні традиційні класні кімнати. Аудиторії для 
занять відокремлені вельми умовно. Замість звичних класів – зони, різні за пло-
щею, звукоізоляцією, освітленням. Учителі й учні можуть вибрати найкомфортніші 
умови для опанування певного предмета.

Кожна з чотирьох навчально-дослідних зон розташовується на одному з повер-
хів. За потреби вони здатні обертатися для створення нових різнорівневих плат-
форм. У центрі споруди – широкі сходи, що пронизують усі поверхи до тераси на 
даху. Це – серце навчального та соціального життя гімназійного колективу. У такий 
спосіб усі зони пов’язані єдиним відкритим простором, що дає змогу бачити те, що 
відбувається буквально в кожному куточку навчального закладу. Мобільна архітек-
турна рамка з каскаду динамічних платформ створює можливість учнів з різних 
тренувальних просторів гнучко взаємодіяти. А зручні меблі, зокрема м’які крісла,
додають ще й комфорту у спілкування.

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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Гімназія має медіаорієнтований профіль (ІТ), програми зосереджуються на 
комунікаціях і культурі взаємодії. Це перший заклад у Данії, що реалізує нові кон-
цепції організації міждисциплінарної освіти й відповідного естетичного середови-
ща. Усі навчальні матеріали є цифровими. Крім звичайних предметів учням пропо-
нується обрати обов’язковий «творчий предмет», яким може бути «Мультимедіа» 
або «Образотворче мистецтво».

Амбітні наміри колективу Орестад-гімназії передбачають поступове посилення 
готовності учнів брати на себе відповідальність за власне навчання, здатність пра-
цювати індивідуально і у варіативних командах – від окремих груп, класів до вели-
ких зібрань, міжвікових товариств.

Приклад 4
У Фінляндії відкрилася школа, яка повністю перевернула уявлення про систему 

освіти, адже суперечить усім правилам, за якими вчилися ми. Це школа з промо-
вистою назвою «Saunalahti» (в перекладі з фінського – «працює»), адже  вона 
реально працює на успішне навчання дітей. І в цьому  криється її головний секрет. 
Будівля зведена виключно з екологічно чистих матеріалів, і зовні вона скоріше ски-
дається на модерновий офіс чи заміську резиденцію.

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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Архітектори та дизайнери, які планували цю школу, дійшли висновку, що поділ на 
окремі класи нагадує радше в’язницю, ніж місце для творчого розвитку дітей. Тому
школа побудована за принципом openspace (з англ. – «відкритий простір»). Окремі
зони розділені квітами та елементами декору. Місця для занять скоріше нагадують
кімнати відпочинку або кафе. Діти розташовуються там, де їм зручно, вільно ходять

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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під час занять, активно спілкуються, працюючи в команді. Величезні вікна допо-
магають учням відчувати себе частиною решти світу. За таким самим принципом 
спроектовані й спортивні майданчики. Учні також мають змогу повалятися на вели-
чезних різнокольорових подушках, відпочиваючи від навчання, розглядати прикра-
шену круглими лампами стелю, що схожа на зоряне небо.

Замість класної дошки використовують ноутбук або планшет, який є у кожного 
школяра. Усі пристрої об’єднані в єдину мережу, і вчитель може допомогти будь-
кому за найменшої потреби. Діти вчаться разом вирішувати різні проблеми в атмо-
сфері вільного і комфортного спілкування.

БЛОК САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ № 3И

І. Теоретична компетентність
1. Назвіть нетрадиційні типи й жанри уроків мистецтва в початковій школі.
2. Які види діяльності учнів є обов’язковими на уроках мистецтва?
3. Назвіть головні засоби художньої виразності  музики, живопису, графіки, 

скульптури, театру, хореографії, кіно. Що їх об’єднує?
4. Запропонуйте алгоритм використання мультфільмів у 1–2-х класах.
5. Чи варто, на Вашу думку, використовувати функціональну (комітатну, фонову) 

музику під час сприймання картин, малювання і ліплення учнів?
6.  Які труднощі виникають у Вас щодо використання елементів хореографії на 

уроках у 1–2-х класах і яку методику Ви обираєте? 
7. Знайдіть на сайтах видавництв ВД «Освіта» і ТОВ «Генеза» фрагменти 

методичного забезпечення уроків мистецтва двох авторських колективів, порів-
няйте формати й поясніть переваги та недоліки кожного посібника. 

Мистецтво: Методичні рекомендації: розробки уроків мистецтва у 1 кл.
Автори О. Калініченко, Л. Аристова.
https://www.youtube.com/watch?v=DEDcITfdDGk
Мистецтво: Конспект-конструктор уроків мистецтва: домінанти змісту і мето-

дики. 2 кл.
Автори Л. М. Масол, О. В. Гайдамака та О. М. Колотило.
https://www.geneza.ua/product/748
ІІ. Методична компетентність (практикум)
Завдання 1
Розробіть модель уроку мистецтва для 1-го класу, поясніть його художньо-

педагогічну драматургію, застосуйте схему-образ або технологічну карту.
Завдання 2
Розробіть конспект-конструктор уроку мистецтва для 2-го класу з використан-

ням музичного, образотворчого та синтетичних мистецтв. Виокреміть освітні 
домінанти теми.

Завдання 3
Обговоріть з колегами проблему кадрового забезпечення викладання інтегро-

ваного курсу «Мистецтво» (як варіант – у форматі онлайн-дискусії). Аргументуйте 
переваги викладання фахівцями з музики та образотворчого мистецтва та вчите-
лями початкових класів.  

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»

  Ñóòíіñòü ïîíÿòòÿ «ïåäàãîãі÷íà òåõíîëîãіÿ»
  Іíòåãðàòèâíі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії – ôóíäàìåíò ìåòîäèêè 

âèêëàäàííÿ ìèñòåöòâà
  Іãðîâі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії
  Ïðîáëåìíî-åâðèñòè÷íі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії
  Іíòåðàêòèâíі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії
  Ñóãåñòèâíі òà åñòåòî-òåðàïåâòè÷íі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії
  Ìóçåéíі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії
  Ìåäіàòåõíîëîãії

Çàâäàííÿ ìèñòåöòâà – ðîçêðèòè іñòèíó â ÷óòòєâіé ôîðìі.
Ãåîðã Ôðіäðіõ Ãåãåëü

  4.1. Сутність поняття
«педагогічна технологія»

Òåíäåíöіÿ ðîçâèòêó ñó÷àñíîї îñâіòè ïåðåäáà÷àє її ïåðåâåäåííÿ íà òåõíî-
ëîãі÷íèé ðіâåíü, ðåàëіçàöіþ іíäèâіäóàëüíèõ òðàєêòîðіé ðîçâèòêó îñîáèñ-
òîñòі. Îäíèì іç åôåêòèâíèõ øëÿõіâ ðåôîðìóâàííÿ ìèñòåöüêîї îñâіòè є
âèêîðèñòàííÿ іííîâàöіéíèõ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé, ñïðÿìîâàíèõ íå
òіëüêè íà çàñâîєííÿ ó÷íÿìè çíàíü і âìіíü, õàðàêòåðíå äëÿ òðàäèöіéíîãî 
íàâ÷àííÿ, à ùîíàéïåðøå – íà âñåáі÷íèé îñîáèñòіñíèé ðîçâèòîê ó÷íіâ òà
їõíþ òâîð÷ó ñàìîðåàëіçàöіþ.

Ó ïåäàãîãі÷íó ïðàêòèêó óíіâåðñàëüíèé òåðìіí «òåõíîëîãіÿ» óâіéøîâ
ðàçîì іç âèíèêíåííÿì íåîáõіäíîñòі íàóêîâîãî îáґðóíòóâàííÿ çàêîíîìіð-
íîñòåé ïîøóêó îïòèìàëüíîї ñóêóïíîñòі ìåòîäіâ і çàñîáіâ îðãàíіçàöії
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, öіëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà îñîáèñòіñòü
ó÷íÿ, ùî õàðàêòåðèçóþòü ïðîôåñіéíó ìàéñòåðíіñòü ïåäàãîãà, ïîäіáíó äî
ìèñòåöüêîї äіÿëüíîñòі.

Îñâіòíі òåõíîëîãії ñêëàäàþòü íèíі öіëó ãàëóçü ïåäàãîãі÷íîї íàóêè:
îñìèñëþєòüñÿ òåõíîëîãі÷íèé ïіäõіä â îñâіòі, ïіäëÿãàþòü îïèñó òà àíàëіçó  
íàéïîøèðåíіøі âіò÷èçíÿíі òà çàðóáіæíі òåõíîëîãії, îáґðóíòîâóþòüñÿ
àâòîðñüêі òåõíîëîãії, äîñëіäæóєòüñÿ âåñü àðñåíàë òåõíîëîãіé ó÷èòåëÿ.
Êàòåãîðіþ òåõíîëîãії ñó÷àñíі ïðåäñòàâíèêè ïåäàãîãі÷íîї íàóêè ðîçãëÿäà-
þòü ó äèäàêòè÷íîìó (Â. Áåçïàëüêî, Ñ. Ãîí÷àðåíêî, Ñ. Ïîäìàçіí, Î. Ñàâ-
÷åíêî òà іí.), âèõîâíîìó (І. Áåõ, Â. Ðèáàëêà, Í. Øóðêîâà) àñïåêòàõ. Îäíàê
áіëüøіñòü àâòîðіâ íå ðîçäіëÿþòü ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії íà äèäàêòè÷íі òà
âèõîâíі é ðîçãëÿäàþòü їõ öіëіñíî (І. Äìèòðèê, Ì. Êëàðіí, À. Íіñіì÷óê,
Î. Ïєõîòà, Ã. Ñåëåâêî òà іí.).

Ïіä âïëèâîì іäåé ñèñòåìíîãî ïіäõîäó äî îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó òà âèçíà÷åííÿ óìîâ éîãî îïòèìіçàöії ïîñòóïîâî âіäáóâñÿ ïåðåõіä äî
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ðîçóìіííÿ ïåäàãîãі÷íîї òåõíîëîãії ÿê çàñîáó ïîâíîãî óïðàâëіííÿ
ðîçâ’ÿçóâàííÿì äèäàêòè÷íèõ ïðîáëåì. Âіí âêëþ÷àє ñèñòåìó äіé ó÷èòåëÿ
òà ó÷íіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ÷іòêî âèçíà÷åíîї ìåòè øëÿõîì
ïîñëіäîâíîãî òà íåóõèëüíîãî âèêîíàííÿ ïåâíèõ íàâ÷àëüíèõ äіé â óìîâàõ
îïåðàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (Î. Ñàâ÷åíêî).

Ó çàãàëüíîìó ðîçóìіííі òåõíîëîãіÿ – öå ñèñòåìíèé ìåòîä ñòâîðåííÿ, 
çàñòîñóâàííÿ é âèçíà÷åííÿ âñüîãî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ і çàñâîєííÿ çíàíü ç óðà-
õóâàííÿì ëþäñüêèõ і òåõíі÷íèõ ðåñóðñіâ òà їõ âçàєìîäії, ÿêèé ñòàâèòü ñâîїì 
çàâäàííÿì îïòèìіçàöіþ îñâіòè (Ñ. Ãîí÷àðåíêî; çà îçíà÷åííÿì ÞÍÅÑÊÎ).

Ïåäàãîãі÷íà òåõíîëîãіÿ ïåðåäáà÷àє ãíó÷êå óïðàâëіííÿ íàâ÷àëüíîþ
äіÿëüíіñòþ ó÷íіâ, à íå æîðñòêå àâòîðèòàðíå êåðóâàííÿ. Ñàìå óïðàâëÿòè, 
à íå êåðóâàòè, àäæå êåðóþòü ëþäüìè, à óïðàâëÿþòü öіëіñíèìè é ñêëàäíè-
ìè ñèñòåìàìè. Óïðàâëіííÿ ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü ó ïåäàãîãі÷íіé ñèñòåìі 
äâîõ óçãîäæåíèõ ïіäñèñòåì (ó÷èòåëü – ó÷íі), ìіæ ÿêèìè íàëàãîäæåíèé íå
ëèøå ïðÿìèé, à é çâîðîòíèé çâ’ÿçîê – ïіäñòàâà äëÿ êîðåêöії ïðÿìîãî 
çâ’ÿçêó. Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ïîòðіáíèé і ïåäàãîãó, é ó÷íþ, ùîá çíàòè ïðî 
ñâîї äîñÿãíåííÿ і ç âіðîþ ó ñâîї ñèëè éòè âïåðåä.

Узагальнюючи діапазон підходів та дефініцій, можна концентрувати зміст і сут-
нісні ознаки поняття «педагогічні технології» в таких основних положеннях:
 педагогічна технологія – це інтегративний спосіб організації навчально-

виховного процесу, спрямований на оптимальне досягнення виховних і 
дидактичних цілей, системне планування та управління вирішенням педа-
гогічних проблем; 

 технологія охоплює людські ресурси (учителя й учнів як суб’єктів освіти), 
інтелектуальні ресурси (знання та ідеї), технічні ресурси (засоби і прийоми 
організації освітньої діяльності, зокрема аудіовізуальні, мультимедійні);

 особливість педагогічної технології полягає в континуальності  нерозрив-
ності дій педагога та учнів і забезпеченні постійного зворотного зв’язку, що
дає змогу перманентно коригувати навчально-виховний процес;

 педагогічна технологія – це науково і методично обґрунтований процес 
досягнення гарантованих, потенційно відтворюваних педагогічних резуль-
татів, що характеризує її алгоритмічність.

Розгорнута структура дидактичної технології, запропонована Г. Селевко:
а) концептуальна основа;
б) змістова частина навчання:
● мета – загальна і конкретна;
● зміст навчального матеріалу;
в) процесуальна частина – технологічний процес:
● організація навчального процесу;
● методи і форми навчальної діяльності школярів;
● методи і форми роботи вчителя:

– діяльність учителя з керування предметом засвоєння матеріалу;
– діагностика навчального процесу.

Педагогічна технологія (від грецьк. я технос – «мистецтво», «майстерність»с
і логос – «вчення», «наука»; буквально – «знання про майстерність») – це наука с
про майстерність педагога з організації ефективного впливу на особистість учня як 
суб’єкта освіти та оптимальне управління його діяльністю для досягнення заплано-
ваних результатів освіти. 
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ßê ñâіä÷èòü àíàëіç ìåòîäè÷íîї ëіòåðàòóðè, єäèíîãî ïіäõîäó äî êëàñèôі-
êàöії ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé íåìàє, äîñëіäíèêè âèáóäîâóþòü òà àðãóìåí-
òóþòü ðіçíі ïіäõîäè é ïåðåëіêè. Ïðîïîíóєìî îäíó ç êëàñèôіêàöіé, ùî 
äåìîíñòðóє ïîäіë íà ãðóïè çà ïðîâіäíîþ îçíàêîþ.

http://textbooks.net.ua/contentp /view/6053/49/

Ïåäàãîãè-ïðàêòèêè ðîçðîáëÿþòü òàêîæ àâòîðñüêі òåõíîëîãії, ùî êîìáі-
íóþòü åëåìåíòè âіäîìèõ àïðîáîâàíèõ òåõíîëîãіé іç âëàñíèìè ìåòîäè÷íè-
ìè çíàõіäêàìè, íàáóòèìè â ðåàëüíîìó äîñâіäі.

Складові педагогічної технології як системного інтегрованого способу організа-
ції навчально-виховного процесу:

планування цілей і завдань, прогнозування результатів педагогічної взаємодії

реалізація цілей через систему засобів, інструментальних дій і операцій у процесі 
організації педагогічної взаємодії

оцінювання й коригування результатів педагогічної взаємодії

Екстраполюючи на галузь педагогіки мистецтва загальнотеоретичні положення,
що стосуються технологічного аспекту освіти, розглянемо детальніше особливості 
художньо-педагогічних технологій, які поділяємо на такі групи: 
 інтегративні,
 ігрові, 
 проблемно-пошукові,
 інтерактивні, 

 сугестивні та естето-терапевтичні, 
 музейні,
 медіатехнології. 

 За рівнем застосування (загальнопедагогічні, предметні, 
локальні та модульні).

 За провідним чинником психічного розвитку (біогенні, соціоген-у
ні, психогенні).

 За філософською основою (матеріалістичні та ідеалістичні, діа-
лектичні та метафізичні, наукові та релігійні, гуманістичні й анти-
гуманні, антропософські й теософські, вільного виховання та 
примусу тощо).

 За науковою концепцією засвоєння досвіду (асоціативно-реф-у
лекторні, біхевіористські, розвивальні, сугестивні, нейролінгвіс-
тичні, гештальттехнології).

 За ставленням до дитини (авторитарні, дидактоцентристські,и
особистісно орієнтовані).

 За орієнтацією на особистісні структури (інформаційні, опе-и
раційні, емоційно-художні й емоційно-моральні, саморозвитку, 
евристичні, прикладні).

 За типом організації та управління пізнавальною діяльністю
(структурно-логічні, інтеграційні, ігрові, комп’ютерні, діалогові,
тренінгові).
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  4. 2. Інтегративні художньо-
педагогічні технології – 
фундамент методики викладання 
мистецтва 

Ïîåò ïîâèíåí áóòè çíàâöåì ñâîїõ âіä÷óòòіâ. Âàæëèâі âñі 
ï’ÿòü, àëå â òàêîìó ïîðÿäêó: çіð, äîòèê, ñëóõ, íþõ, ñìàê. 
Ùîá ïðèáîðêàòè áàæàíèé îáðàç, ïîòðіáíî óñóíóòè 
áàð’єðè ìіæ âіä÷óòòÿìè, áàãàòîðàçîâî ïåðåøàðóâàòè 
їõ, à òî é çìіíèòè їõíþ ïðèðîäó.

Ôåäåðіêî Ãàðñіà Ëîðêà

Іíòåãðóâàííÿ â ñó÷àñíіé îñâіòі òðàêòóєòüñÿ íå ëèøå ÿê äієâèé çàñіá ñèñ-
òåìàòèçàöії â îðãàíі÷íèõ çâ’ÿçêàõ, à і ÿê іííîâàöіéíà ïåäàãîãі÷íà òåõíî-
ëîãіÿ. Òåõíîëîãі÷íі (òîáòî îðãàíіçàöіéíî-ïðîöåñóàëüíі) àñïåêòè іíòåãðàöії
çàëåæàòü âіä òèïó òà ñòóïåíÿ іíòåãðàöії åëåìåíòіâ çìіñòó îñâіòè. Äîäàâàí-
íÿ îäíîãî-äâîõ ÷è áіëüøå åëåìåíòіâ òà їõ ðіçíîìàíіòíі ïîєäíàííÿ і ãðóïó-
âàííÿ íåìèíó÷å ïðèâîäÿòü äî ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà,
óòâîðåííÿ íîâîãî öіëîãî, ùî ñòèìóëþє ïîÿâó íîâîãî çíàííÿ, ÿêå íå çàâæäè
çàáåçïå÷óєòüñÿ âіäîêðåìëåíèì çàñâîєííÿì îêðåìèõ åëåìåíòіâ. Âіäáóâàєòü-
ñÿ ñâîєðіäíèé ïåðåõіä êіëüêîñòі â ÿêіñòü. Òîìó íà âіäìіíó âіä ìîíîïðåä-
ìåòíîãî âèêëàäàííÿ ìèñòåöòâà іíòåãðîâàíі êóðñè ìàþòü äîäàòêîâі ðåçåðâè
äëÿ íàðîùóâàííÿ ìèñòåöüêèõ çíàíü òà óÿâëåíü ó÷íіâ, çðîñòàííÿ їõ õóäîæ-
íüîї ñêëàäíîñòі, ãíó÷êîñòі, äóõîâíî-ñâіòîãëÿäíîї òà åìîöіéíî-åñòåòè÷íîї
íàñè÷åíîñòі. Öå âіäáóâàєòüñÿ çàâäÿêè іíòåãðàòèâíèì òåõíîëîãіÿì, ùî 
ïåðåäáà÷àþòü êіëüêіñíå çáіëüøåííÿ òà ÿêіñíå çáàãà÷åííÿ ïîðіâíÿíü, àíà-
ëîãіé, ñòèìóëþâàííÿ ìіæñåíñîðíèõ àñîöіàöіé, ðîçøèðåííÿ äіàïàçîíó
õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü. Îòæå, çìіñòîâà іíòåãðàöіÿ ñòèìóëþє 
ïðîöåñóàëüíó іíòåãðàöіþ.

Äèôåðåíöіàöіÿ â ìèñòåöüêіé îñâіòі ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá áà÷èòè é 
àêöåíòóâàòè ðіçíå: ìóçèêà – ìèñòåöòâî ÷àñîâå, à æèâîïèñ – ïðîñòîðîâå; 
õîðåîãðàôіÿ – ïðîöåñóàëüíî-äèíàìі÷íå, à ñêóëüïòóðà – ñòàòè÷íå; òåàòð – 
êîíêðåòíî-îáðàçíå ìèñòåöòâî, à àðõіòåêòóðà – àáñòðàêòíå. Іíòåãðàöіÿ – 
íàâïàêè, ïðàãíå äî ñïіëüíèõ îçíàê ìіæ ðіçíèìè âèäàìè ìèñòåöòâ. Íàïðè-
êëàä, îáðàçíіñòü òà åìîöіéíіñòü çìіñòó, ãàðìîíіéíіñòü, ïðîïîðöіéíіñòü
ôîðì, ðèòìі÷íà îðãàíіçàöіÿ, çäàòíіñòü âіäáèâàòè âëàñòèâîñòі òà ÿâèùà ñâі-
òó ÷åðåç òàêі õóäîæíі óçàãàëüíåííÿ, ÿê «æàíð».

Ïіä ÷àñ îïàíóâàííÿ äèäàêòè÷íîãî ìàòåðіàëó çà іíòåãðàòèâíîþ òåõíîëî-
ãієþ ó÷åíü ñïðèéìàє íå îäèí, à êіëüêà ïîòîêіâ õóäîæíüîї іíôîðìàöії, 
îñíîâîþ ñïðèéìàííÿ ñòàє àñîöіàòèâíå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ íàâ÷àëüíîї іíôîð-
ìàöії. Ñåìіîòè÷íà íåîäíîðіäíіñòü õóäîæíüîї іíôîðìàöії (Þ. Ëîòìàí) ñòè-
ìóëþє іíòåãðàòèâíі ìåõàíіçìè äëÿ óìîâíî-àäåêâàòíèõ ïåðåêëàäіâ ç ìîâè 
îäíîãî ìèñòåöòâà íà ìîâó іíøîãî. Âіäáóâàєòüñÿ íіáè «êðåîëіçàöіÿ ìîâ»
(ß.   Äàíèëþê). 

Дидактичний інструментарій інтегративних художньо-педагогічних технологій 
ґрунтується на таких методах (і відповідних прийомах):
 порівняння – встановлювання подібності й відмінності між різними художні-

ми явищами;
 аналогії – пошуку часткової схожості між творами мистецтва;ї
 емоційно-образних асоціацій, що мають різну природу.
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Теоретичне обґрунтування художньо-інтегративних технологій дало нам змогу 
умовно поділити їх на три групи за одним провідним інтегратором або кількома 
визначальними.

Зазначені види інтеграції реалізуються через систему творчих завдань інтегра-
тивного типу, що передбачають активізацію міжсенсорних емоційно-образних асо-
ціацій учнів у процесі сприймання творів мистецтва та художньо-творчої діяльнос-
ті. З-поміж них типовими й уживаними в 1–2-му класах є такі: 
 графічно зобразити мелодичний рисунок, передати лініями характер руху

мелодії (плавний, стрибкоподібний), напрям руху мелодії (угору чи вниз),
дібрати до мелодії відповідні за характером лінії-образи («лінія-пружинка»,
«лінія-хвиля», «лінія-зигзаг», «лінія-пунктир»);

 дібрати кольори, відповідні музичним тембрам, образам і настроям;
 відобразити музичні ритми (дво-, три-, чотиридольні) або форми (одно-,

дво-, тричастинні, куплетні) у схемах-малюнках, орнаментальних компози-
ціях, зокрема аплікаціях;

 намалювати реалістичні композиції (сюжетно-тематичні, пейзажні тощо) – 
«візуальні розповіді» до програмних музичних творів, театральних вистав; 

 відобразити динамічний розвиток музики, кульмінацію в безпредметних 
кольорових композиціях, у яких змінювати кольорову гаму (яскравість,
насиченість, контрастність), відповідно до змін у музиці;

 створити музичні образи – інтонації, ритми, «звукові плями», які б характе-
ризували героїв казки, персонажів сюжетної картини або портрета; 

 створити мелодію до вірша (за інтонаціями-підказками або в заданому рит-
мі й розмірі);

 відтворити характер танців у безпредметних композиціях; 
 намалювати ілюстрації до дитячих казок, віршів, мультфільмів;
 передати за допомогою жестів, танцювальних рухів, пантоміми характери

героїв казки, персонажів картини, образів програмної музики;
 «оживити» картину за допомогою пантоміми, жестів і рухів або розіграти

уявний діалог за сюжетом картини (наприклад, «натюрморт в особах»,
«розмова намальованих персонажів»);

Основою інтегративних технологій є компаративний аналіз (від лат.з
comparativus – «порівняльний») – метод порівняння, який набув поширення в лінг-s
вістиці, застосовується під час вивчення споріднених мовних елементів, виявлення
кореляцій мовленнєвих одиниць. Розрізняють одномовний і полімовний (переваж-
но двомовний) компаративний аналіз, а також синхронічний. 

Види інтеграції в художньо-педагогічних технологіях:
 світоглядний, або тематичний, вид інтеграції, що здійснюється 

в межах певних спільних для різних видів мистецтва тем, 
пов’язаних із відображенням різних аспектів життя;

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

 комплексний вид інтеграції, що передбачає одночасне поєд-й
нання кількох провідних інтеграторів із двох попередніх груп або 
ще й із додаванням до них інших.
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 створити «театр костюму» – інсценізацію міні-оповідань про традиційний 
національний одяг українців, зокрема вишиванки, віночки (варіант – із 
супроводом танцювальної музики). 

Îðієíòèðè çàñòîñóâàííÿ іíòåãðàòèâíèõ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ òåõíî-
ëîãіé ïðîäåìîíñòðóєìî íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ ç ïіäðó÷íèêіâ «Ìèñòå-
öòâî» äëÿ 1-ãî і 2-ãî êëàñіâ, îçíàéîìëåííÿ ç ÿêèìè äàñòü çìîãó â÷èòåëåâі 
çà óìîâè òâîð÷îãî ïіäõîäó çäіéñíèòè ïåðåíåñåííÿ íàáóòèõ ìåòîäè÷íèõ
çíàíü â àíàëîãі÷íі ïåäàãîãі÷íі ñèòóàöії.1

1) Тематична або світоглядна інтеграція
Öåé ðіçíîâèä іíòåãðàöії çäіéñíþєòüñÿ íà îñíîâі ñïіëüíîãî òåìàòèçìó,

ïîâ’ÿçàíîãî ç âіäîáðàæåííÿì ÿâèù íàâêîëèøíüîãî æèòòÿ ó òâîðàõ ìèñòå-
öòâà. Òåìàòè÷íèé ïðèíöèï ïîєäíàííÿ åëåìåíòіâ çìіñòó є íàéäîñòóïíіøèì 
äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè.

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

Приклад 1 з методики тематичної інтеграції

Тема «Веселковий дивограй» має на 
меті узагальнення знань та уявлень
молодших школярів про відображення 
явищ довкілля в мистецтві. Для цього в
методиці уроку активізуються та поєдну-
ються:
 музичні враження (слухання 

фортепіанної п’єси С. Прокоф’є-
ва «Дощик і веселка», виконан-
ня поспівки про дощ і веселку 
з імпровізацією різних звуків 
дощу (оплески, клацання паль-
чиками, гра на трикутнику), спів 
пісні Н. Май «Кап-кап-кап»);

 візуальні уявлення (розгляд
репродукцій картин: О. Збруцька 
«Райдуга» та В. Буканов «Рай-
дуга»);

 театрально-кінестетичні уяв-
лення (імпровізуючи рухи, ство-
рити образи дощу та веселки 
за допомогою пантоміми).

1 Áіëüøіñòü ïðèêëàäіâ ïîäàíî ç ïіäðó÷íèêіâ Ë. Ì. Ìàñîë, Î. Â. Ãàéäàìàêè òà 
Î. Ì. Êîëîòèëî, òîìó àâòîðіâ íå çàçíà÷åíî; â іíøèõ âèïàäêàõ áóäå âêàçàíî àâòî-
ðà/àâòîðіâ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Іíòåãðàòîðîì óðîêó є іäåÿ «ñіì íîò – ñіì êîëüîðіâ âåñåëêè».
Іíòåãðàòèâíі óÿâëåííÿ çàêðіïëþþòüñÿ ïіä ÷àñ âëàñíîї õóäîæíüî-òâîð-

÷îї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ – çîáðàæåííÿ ìàëþíêà ç âåñåëêîþ (àêâàðåëü).

Приклад 2 з методики тематичної інтеграції
Цикл уроків 3-ї чверті 1-го класу присвячений ознайомленню дітей із мисте-

цтвом театру. Цикл послідовно представлений такими темами: «Зустріч із теа-
тром», «Чарівники балету», «Балет-казка», «Веселий мандрівник на оперній 
сцені», «Веселий мандрівник у театрі та кіно».

Ìåòîäèêà ðîçðîáëåíîї ñåðії ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óÿâëåíü ïðî 
ìèñòåöòâî õîðåîãðàôії òà îñíîâíі ìóçè÷íî-òåàòðàëüíі æàíðè ÷åðåç ñïðèé-
ìàííÿ ìóçèêè ç áàëåòіâ Ì. Ðàâåëÿ «Äèòÿ і ÷àðè» (âіäåîôðàãìåíòè), âàëüñó 
ñíіæèíîê ç áàëåòó Ï. ×àéêîâñüêîãî «Ëóñêóí÷èê», áàëåòó-êàçêè Á. Ïàâëîâ-
ñüêîãî «Áіëîñíіæêà і ñåìåðî ãíîìіâ», îïåðè-êàçêè «Ïëåñêà÷èê».
Іëþñòðàòèâíèé ðÿä äіáðàíî äî çìіñòó ìóçè÷íèõ òâîðіâ і ïðåäñòàâëåíî 

êàðòèíîþ Ë. Àôðåìîâà «Áàëåðèíà», êіëüêîìà ôîòîãðàôіÿìè ñöåí çі çãàäà-
íèõ âèñòàâ. Öå äîçâîëèëî ïîâíіøå ðîçêðèòè îñîáëèâîñòі áàëåòó, ñåêðåòè
ïðîôåñії õóäîæíèêà òåàòðó, ðîëü êîñòþìіâ і äåêîðàöіé, îñîáëèâîñòі ëÿëüîê 
і îôîðìëåííÿ ñöåíè, àðõіòåêòóðíó ñïåöèôіêó òåàòðàëüíèõ ñïîðóä. Íà ñïå-
öіàëüíî ïіäãîòîâëåíèõ ìàëþíêàõ ãåðîї-êîìóíіêàòîðè ïіäðó÷íèêà äîïîìà-
ãàëè ïåðøîêëàñíèêàì îïàíîâóâàòè ìîâó òåàòðó: Ëÿñîëüêà äåìîíñòðóâàëà
ïðàâèëà ïîâåäіíêè â òåàòðі, ÿêі ïîðóøóâàâ Áàðâèê (ñ. 70), ïîòіì âîíè ç 
ãóìîðîì «ñïіâàëè» àðії â ïåðåïëóòàíèõ ìàñêàõ ïåðñîíàæіâ îïåðè «Êîëîá-
êîâі ìàíäðè» (ñ. 82).

Ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ó÷íі ìàëþþòü ëÿëüîê і äåêîðàöії äî âèñòàâè, 
çîêðåìà ñöåíі÷íі êîñòþìè òàíöіâíèêіâ òà áàëåðèí іç æèâèõ êâіòіâ (ñ. 77),
ôàíòàçóþòü, ùîá ïåðåòâîðèòè ïëÿìè íà âåñåëèõ ãíîìіâ ó òåïëèõ і õîëîä-
íèõ êîëüîðàõ (ñ. 81), ëіïëÿòü іç ïëàñòèëіíó ôіãóðêè ëÿëüîê íà ïàëè÷êàõ-
îëіâöÿõ (ñ. 89).

Óðîêè íàñè÷åíі åëåìåíòàìè òåàòðàëіçîâàíîї äіÿëüíîñòі: âèêîíàííÿ ïіñ-
íі «Äâà ïіâíèêè» â ðîëÿõ, іíñöåíіçàöіÿ âіðøіâ І. Ñі÷îâèêà, іìïðîâіçàöіÿ 
ðóõіâ ñíіæèíîê-òàíöіâíèöü ïіä ÷àñ âàëüñó, ñòâîðåííÿ і ñïіâ ìåëîäіé äëÿ 
ñåìè ãíîìіâ.

Çìіñò ìóçè÷íèõ òâîðіâ ïîðіâíþєòüñÿ ç àíàëîãі÷íèìè ïåðñîíàæàìè â 
êіíîìèñòåöòâі ïіä ÷àñ ïåðåãëÿäó ìóëüòôіëüìіâ «Áіëîñíіæêà і ñåìåðî ãíî-
ìіâ», «Êîëîáîê» ç ìóçèêîþ Þ. Øåâ÷åíêà.
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Êóëüìіíàöієþ ñåðії óðîêіâ ñòàëî êîëåêòèâíå ñòâîðåííÿ ó÷íÿìè âëàñíîї
îïåðè-êàçêè «Êîëîáîê»: âîíè ðîçïîäіëÿþòü ðîëі, äîáèðàþòü âіäïîâіäíі 
ãîëîñè äëÿ àðіé êàçêîâèõ ïåðñîíàæіâ, ñïіâó â àíñàìáëі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Приклад 3 з методики тематичної інтеграції 

Ó öèêëàõ «Äëÿ êîæíîãî çâіðà і ïòàõà ó êàçêè ñâîї ãîëîñè» (òðè óðîêè 2-ї 
÷âåðòі) і «Êàðíàâàë òâàðèí» (òðè óðîêè 3-ї ÷âåðòі) ìåòîäè÷íèì іíòåãðàòî-
ðîì ñòàє çìіñò ìóçè÷íîãî êîìïîíåíòà óðîêіâ. Ó÷íі îïàíîâóþòü ÿâèùå ñèì-
ôîíі÷íîãî îðêåñòðó і ïîñòóïîâî çíàéîìëÿòüñÿ ç óñіìà ãðóïàìè ìóçè÷íèõ 
іíñòðóìåíòіâ, ñëóõàþ÷è ñèìôîíі÷íó êàçêó Ñ. Ïðîêîô’єâà «Ïåòðèê і Âîâê».
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Ïàðàëåëüíî âîíè ñòâîðþþòü ñèëóåòè ïåðñîíàæіâ іç ìóçè÷íîї êàçêè: 
ñòâîðþþòü ñèëóåòíі êîìïîçèöії ïòàõіâ, âèãîòîâëÿþòü êîòèêà ç êðóïè, 
ìàëþþòü ìðіéëèâîãî ñëîíèêà àáî âåñåëå ëåâåíÿòêî òà ðèáîê â àêâàðіóìі äî 
ìóçèêè Ê. Ñåí-Ñàíñà «Êàðíàâàë òâàðèí». Âіçóàëüíèé ðÿä, ïіäãîòîâëåíèé 
äëÿ ñïðèéìàííÿ, äîïîìàãàє ó÷íÿì çðîçóìіòè ïîíÿòòÿ «ñèëóåò» ó ïîðіâíÿí-
íі æèâîïèñíèõ, ñêóëüïòóðíèõ і ñèëóåòíèõ çîáðàæåíü ïòàõіâ і êîòіâ. 
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Òàê çàêðіïëþþòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî ãåîìåòðè÷íі ôîðìè (âïðàâà íà óòâî-
ðåííÿ ðèáîê ç ðіçíèõ ôîðì), ó÷íі âêëþ÷àþòüñÿ â öіêàâó äіÿëüíіñòü іç ðîç-
äìóõóâàííÿ ïëÿì ÷åðåç òðóáî÷êó äëÿ ñîêó, ùîá ïåðåòâîðèòè їõ íà êàçêî-
âèé ëіñ. Ïîñïіâêè é ïіñíі, ÿêі ðîçó÷óþòü äіòè, òåìàòè÷íî äîáèðàþòüñÿ äî 
ìóçèêè äëÿ ñëóõàííÿ («Ëåâåíÿ» і «Êåíãóðó» êîìïîçèòîðà Â. Ãðåáåíþêà).

2) Естетико-мистецтвознавча інтеграція
Öåé ðіçíîâèä іíòåãðàöії є äîñèòü ñêëàäíèì äëÿ âïðîâàäæåííÿ â ïî÷àò-

êîâó îñâіòó ç îãëÿäó íà îáìåæåíіñòü æèòòєâîãî і ìèñòåöüêîãî äîñâіäó, 
íåäîñòàòíüî ñôîðìîâàíèé õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé òåçàóðóñ ìîëîäøèõ øêî-
ëÿðіâ. Âіí âіäáóâàєòüñÿ íà îñíîâі ñïîðіäíåíèõ ïîíÿòü – åñòåòè÷íèõ, æàí-
ðîâèõ òîùî. Òîìó îñíîâîþ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íîї òåõíîëîãії öüîãî òèïó
ìàþòü ñòàòè åìîöіéíî-îáðàçíі àíàëîãії, ùî ðîçêðèâàþòü ñóòíіñòü ìèñòå-
öòâîçíàâ÷èõ òà åñòåòè÷íèõ ïîíÿòü і êàòåãîðіé, à íå їõ âåðáàëüíå çàñâîєí-
íÿ, ðàöіîíàëüíå óñâіäîìëåííÿ і çàïàì’ÿòîâóâàííÿ.

Приклад 1 з методики естетико-мистецтвознавчої (художньо-мовної) інте-
грації  

Òåìà «Ðèòìè îñіííüîãî äîùó» ðîçêðèâàє ìóçè÷íі ïîíÿòòÿ «øòðèõè» –
«ëåãàòî» і «ñòàêàòî» – ïіä ÷àñ ñëóõàííÿ ï’єñè Â. Êîñåíêà «Äîùèê». Âîíè
çіñòàâëÿþòüñÿ ç ïîíÿòòÿì «øòðèõ» â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі, ùî äåìîí-
ñòðóє âіçóàëüíî îäèí ç îñíîâíèõ õóäîæíіõ çàñîáіâ ãðàôіêè (êàðòèíà 
Äæ. Ëіàî «×åðâîíà ïàðàñîëüêà»).

  

Äëÿ óíàî÷íåííÿ çàñòîñîâóєòüñÿ âïðàâà-çàãàäêà ç ãåðîÿìè-êîìóíіêàòî-
ðàìè: «Äîïîìîæè Áàðâèêó âèçíà÷èòè, ÷è ïðàâèëüíî Ëÿñîëüêà çîáðàçèëà
â ïåéçàæі ðóõ âіòðó» (ãðàôі÷íà êîìïîçèöіÿ ç âіòðîì і äîùåì). Òàêîæ ïðî-
ïîíóєòüñÿ çîáðàçèòè öі ïðèðîäíі ÿâèùà ïàíòîìіìîþ: ïîêàçàòè ðóõàìè
òèõèé äîù і çëèâó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ìàëþþ÷è ãðèáîê ïіä äîùåì ó âіòðÿíèé äåíü, ó÷íі ìàþòü ïîìіðêóâàòè 
é îáðàòè, ÿêèìè ñàìå øòðèõàìè âàðòî çîáðàçèòè öі ÿâèùà ïðèðîäè – ïðÿ-
ìèìè ÷è êîñèìè.

Òåìàòè÷íà іíòåãðàöіÿ çáàãà÷óєòüñÿ õóäîæíüî-ìîâíîþ і ñïðèÿє âèðі-
øåííþ ÿê âèõîâíèõ, òàê і ñóòî äèäàêòè÷íèõ çàâäàíü óðîêó îáðàçîòâîð÷î-
ãî ìèñòåöòâà.

Приклад 2 з методики естетико-мистецтвознавчої (жанрової) інтеграції 

Òåìà «Çèìîâі åòþäè» ç ïіäðó÷íèêà äëÿ 2-ãî êëàñó ìàє çàâäàííÿ îçíà-
éîìèòè ó÷íіâ ç ïîíÿòòÿì «åòþä» çà äîïîìîãîþ âèêîðèñòàííÿ æàíðîâèõ 
çіñòàâëåíü ó ðіçíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà.

Ìóçèêà äëÿ ñëóõàííÿ ïðåäñòàâëåíà þíàöüêèì åòþäîì № 12 «Çàìå-
òіëü» Ô. Ëіñòà. Óñâіäîìëþєòüñÿ çíà÷åííÿ ñëîâà «åòþä», ùî â ìóçè÷íîìó 
ìèñòåöòâі ïîâ’ÿçàíå ç óäîñêîíàëåííÿì òåõíіêè âèêîíàííÿ. Âèêîíóþòüñÿ 
ðèòìі÷íі åòþäè  (ñîëî òà â àíñàìáëі).

Ñöåíі÷íèé êîìïîíåíò ïåðåäáà÷àє âèêîíàííÿ äіòüìè õîðåîãðàôі÷íîãî
åòþäó ïіä öþ ìóçèêó.

Õóäîæíüî-òâîð÷èé êîìïîíåíò ðåàëіçîâàíèé ÷åðåç ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ
íàìàëþâàòè êîìïîçèöіþ «Çèìîâі åòþäè» (âîñêîâèìè îëіâöÿìè òà àêâà-
ðåëüíèìè ôàðáàìè). Åìîöіéíîìó íàëàøòóâàííþ ñïðèÿє ïîïåðåäíє ñïðèé-
ìàííÿ і îáãîâîðåííÿ êàðòèíè Ë. Ëóêàø «Çèìîâі ìåðåæèâà» і äîñëіäæåí-
íÿ, ó ïåðåáіãó ÿêîãî íàðîäæóþòüñÿ ðіçíі âіäòіíêè êîëüîðó íà ìàëþíêàõ 
ñíіæèíîê.

  

Приклад 3 з методики естетико-мистецтвознавчої інтеграції

Òåìè «Ïîðè ðîêó çóñòðі÷àþòüñÿ» òà «Ðèòìè æèòòÿ â ìèñòåöòâі» ó 2-ìó 
êëàñі ñïðÿìîâàíі íà ïîãëèáëåííÿ áàãàòîãðàííîãî і ñêëàäíîãî åñòåòè÷íîãî 
ïîíÿòòÿ «ðèòì», ÿêå âèâ÷àòèìåòüñÿ âïðîäîâæ óñієї ïî÷àòêîâîї øêîëè â 
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ðіçíîìàíіòíèõ ðàêóðñàõ. Îñíîâîþ éîãî óñâіäîìëåííÿ є ðîçóìіííÿ ðèòìі÷-
íèõ ÿâèù ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі: ðèòìіâ çìіí äíÿ і íî÷і, ïіð ðîêó.
Öå ïîíÿòòÿ ïîñëіäîâíî âèñâіòëåíî ó çìіñòі ïіäðó÷íèêà äëÿ 2-ãî êëàñó.

Óïðîäîâæ äðóãîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ìóçèêó ðåïðåçåíòóþòü íàñàìïåðåä 
òàêі âіäîìі öèêëè, ÿê «Ïîðè ðîêó» Ï. ×àéêîâñüêîãî ç 12 ï’єñ äëÿ ôîðòåïіàíî
òà öèêë «Ïîðè ðîêó» À. Âіâàëüäі, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç 4 ñêðèïêîâèõ êîíöåðòіâ.

Äëÿ ñïðèéìàííÿ òà іíòåðïðåòàöії òâîðіâ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà
îáðàíî äâі іëþñòðàöії ç «×àñîñëîâó ãåðöîãà Áåððіéñüêîãî» áðàòіâ Ëіìáóðã
òà êîìïîçèöії Â. Òèìîøåíêî «Âåñíà», «Ëіòî» (ïî ìîæëèâîñòі íà åêðàíі
áàæàíî ïîêàçàòè áіëüøå êàðòèí ç íàçâàíèõ öèêëіâ).

Äіòÿì ïðîïîíóєòüñÿ íå òіëüêè ñïîñòåðіãàòè, ÿê çìіíþþòüñÿ ïîðè ðîêó
ó ïðèðîäі, çîêðåìà ÷åðåç îáðàçè æèâîïèñó òà ãðàôіêè, àëå é äîñëіäèòè, ÿê 
ëþäè âіäïîâіäíî çìіíþþòü ñâіé îäÿã.

Íà óðîöі ó÷íі ìàþòü ìîæëèâіñòü íàìàëþâàòè ïàðàñîëüêè «×îòèðè ïîðè
ðîêó», ñòâîðèòè îäÿã äëÿ ñâîїõ óëþáëåíöіâ – ãåðîїâ-êîìóíіêàòîðіâ Ëÿñîëü-
êè і Áàðâèêà. Ïіä ÷àñ äîçâіëëÿ âîíè ìîæóòü ïðèäóìàòè é ïîãðàòè ç äðó-
çÿìè â ãðó «Ìàãàçèí îäÿãó», âèãîòîâèòè ìîäåëі äëÿ ëÿëüîê, ïіäãîòóâàòè 
öіííèêè. Ó òàêèé ñïîñіá îäíî÷àñíî ðîçâèâàєòüñÿ ïіäïðèєìíèöüêà êîìïå-
òåíòíіñòü, óÿâëåííÿ ïðî ìîäó òà її çíà÷åííÿ â æèòòі ëþäèíè.

  

Ñóòíіñòü ìåòîäèêè êîìïëåêñíîї іíòåãðàöії ïîëÿãàє â îäíî÷àñíîìó ïîєä-
íàííі îñíîâíèõ âèäіâ іíòåãðàöії, çàçíà÷åíèõ і ïðîіëþñòðîâàíèõ âèùå. 
Âîíà äîïîâíþєòüñÿ ðіçíèìè ïðèéîìàìè, íàïðèêëàä ìóçè÷íî-êîëüîðîâè-
ìè, іç çіñòàâëåííÿìè é ïàðàëåëÿìè, ùî àêòèâіçóþòü ìіæñåíñîðíó âçàєìî-
äіþ. Ó ïіäðó÷íèêàõ óìіùåíî ÷èìàëî ïðèêëàäіâ âèêîðèñòàííÿ åêðàííèõ 
ìèñòåöòâ, íàñàìïåðåä ìóëüòôіëüìіâ, òàêîæ ìàòåðіàëіâ іíøèõ ñèíòåòè÷-
íèõ ìèñòåöòâ, çîêðåìà ñöåíі÷íèõ (õîðåîãðàôіÿ, äðàìàòè÷íèé òåàòð). Àëå
їõ âïðîâàäæåííÿ îáìåæóєòüñÿ ôðàãìåíòàìè, àäæå âèêîðèñòàííÿ ó ïîâíî-
ìó îáñÿçі äåòåðìіíóє íåîáõіäíіñòü êàðäèíàëüíèõ çìіí ó òðàäèöіéíîìó 
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çàáåçïå÷åííі óìîâ âèêëàäàííÿ ìèñòåöòâà â çàãàëüíîîñâіòíіé øêîëі, çîêðå-
ìà ïîäîëàííÿ îáìåæåíü äîñèòü íåãíó÷êîї êëàñíî-óðî÷íîї ñèñòåìè é ñòâî-
ðåííÿ ìîáіëüíîãî ñó÷àñíîãî ðîçâèâàëüíîãî îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà. Ñàìå
íà öå ñïðÿìîâóє êîíöåïöіÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè.

  4.3. Ігрові художньо-педагогічні 
технології

Ëþäè íіêîëè íå âèÿâëÿëè áіëüøîї äîòåïíîñòі, íіæ ó âèíàõîäі ãðè. 
Ãîòôðèä Ëåéáíіö 

Ìèñòåöòâî і ãðà... Ùî â íèõ є ñïіëüíîãî? Àäæå íå âèïàäêîâî àêòîðñüêå 
àáî ìóçè÷íå âèêîíàâñòâî íàçèâàþòü ãðîþ. Ïðîáëåìîþ ñïîðіäíåíîñòі, çáëè-
æåííÿ ìèñòåöòâà і ãðè ôіëîñîôè ïî÷àëè öіêàâèòèñÿ ùå ç êіíöÿ ÕVІІІ ñò., 
ç ÷àñіâ Ô. Øèëëåðà («Ëèñòè ïðî åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ»). Íіìåöüêèé ïîåò 
і äðàìàòóðã ðîçóìіâ ãðó ÿê äіéñòâî, ó ÿêîìó ëþäèíà âіëüíî ðîçêðèâàє ñâîї 
ñóòíіñíі ñèëè, óòâåðäæóþ÷èñü ÿê òâîðåöü âèùîї ðåàëüíîñòі – åñòåòè÷íîї. 
Ãîëîâíà òåçà éîãî òåîðії åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ òàêà: øëÿõ äî ñâîáîäè 
ïðîëÿãàє òіëüêè ÷åðåç êðàñó, à ñóòü îñòàííüîї – ó ãðі.

Ãðà – öå íå іìіòàöіÿ æèòòÿ, à ñàìå æèòòÿ, öå íàñàìïåðåä òâîð÷à äіÿ, 
âîíà ðîçãîðòàєòüñÿ íåìîâáè íå â ðåàëüíîìó ïðîñòîðі, à ó ñâіòі ñèìâîëі÷íèõ 
çíà÷åíü, æèâîї ôàíòàçії. Ïðèðîäà ãðè ñèíêðåòè÷íà і ìіôîëîãі÷íà, ùî âіä-
ïîâіäàє õàðàêòåðó ìèñëåííÿ äèòèíè, ÿêà ñïðèéìàє ñâіò öіëіñíî, íå ðîçäі-
ëÿþ÷è íåïðîõіäíèìè ìóðàìè ðåàëüíå і «ïðèäóìàíå». Іãðè âèðîáëÿþòü â 
ó÷íіâ «ðåôëåêñ ñâîáîäè», àäæå âîíè óõâàëþþòü ðіøåííÿ ñàìîñòіéíî, ÷åðåç 
ïðèðîäíå ïіçíàííÿ – іíòóїòèâíå âіäêðèòòÿ. Íà çàíÿòòÿõ іìіòàöіéíî-іãðîâî-
ãî òèïó äіòè â÷àòüñÿ ÷åðåç ñòîñóíêè, êîíòàêòè, òîìó â íèõ ôîðìóþòüñÿ 
ïî÷óòòÿ ñïіâïðè÷åòíîñòі é ñïіâïåðåæèâàííÿ. Òàê ãðà ñòàє ñïðàâæíüîþ 
øêîëîþ ñîöіàëüíîãî äîñâіäó, ñîöіàëіçàöії øêîëÿðіâ.

Íіäåðëàíäñüêèé ôіëîñîô і êóëüòóðîëîã ÕÕ ñòîëіòòÿ É. Õåéçіíãà, àâòîð 
îðèãіíàëüíîї êîíöåïöії «Ëþäèíà, ùî ãðàє» (“Homo ludens”), îáґðóíòóâàâ
îñîáëèâå çíà÷åííÿ ãðè â ðîçâèòêó êóëüòóðè ëþäñòâà. Âіí ââàæàâ, ùî ðîç-
ãàäêà ôåíîìåíó ãðè – ó âі÷íîìó óñòðåìëіííі ëþäèíè äî îñîáèñòіñíîãî ñàìî-
ñòâåðäæåííÿ çà ðàõóíîê ïîøóêó íîâèõ ñâіòіâ. «Іãðîâà êîíöåïöіÿ ëþäèíè» 
âèäàòíîãî ôіëîñîôà ïîøèðåíà â ïåäàãîãі÷íèõ іííîâàöіÿõ ÑØÀ, ßïîíії, 
êðàїí Єâðîïè.

Ïî÷àòîê íàâ÷àííÿ äèòèíè ó øêîëі ÷àñòî ñòàє ñòðåñîãåííèì ðóáåæåì 
òîìó, ùî çà її ìåæàìè çàëèøàєòüñÿ ãðà – ôóíäàìåíòàëüíà ëþäñüêà ïîòðå-
áà. Äåôіöèò ãðè â äèòèíñòâі, ÿê ñòâåðäæóþòü ïñèõîëîãè, ïîòіì ïåðåðîñòàє 
â «ñèíäðîì äèòèíè, ùî íå äîãðàëà». Ç îãëÿäó íà öå âàæëèâèì ôàêòîðîì 
åñòåòè÷íîãî ðîçâèòêó і ñàìîðîçâèòêó äèòèíè ñòàє õóäîæíüî-іãðîâå ìîäå-
ëþâàííÿ çìіñòó іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ, ùî ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ 
іãðîâèõ ôîðì: òåàòðàëіçîâàíèõ (ïàíòîìіìіêà, іìіòàöіéíі ëÿëüêîâі äіàëîãè, 
ðîçãîðíóòі äðàìàòèçàöії, іíñöåíіçàöії), õîðåîãðàôі÷íèõ (ïëàñòè÷íå іíòîíó-
âàííÿ, òàíöþâàëüíі ïіñíі-іãðè, õîðåîãðàôі÷íі ôàíòàçії). Òàêі ìåòîäè і ïðè-
éîìè çáàãà÷óþòü і äîïîâíþþòü êîìïîçèöіþ іíòåãðîâàíîãî óðîêó, і ÿêùî 
éîãî ñöåíàðіé ðîçðîáëåíî ç âіäïîâіäíîþ ìåòîäè÷íîþ äîöіëüíіñòþ, âîíè 
ñòâîðþþòü ñèòóàöії, êîëè â÷èòåëü ìîæå àêòèâіçóâàòè ó÷íіâ çãіäíî ç їõíі-
ìè õóäîæíіìè çäіáíîñòÿìè é ìîæëèâîñòÿìè.

Ãðà – öå ìîäåëü ïåâíîãî ðåàëüíîãî ïðîöåñó, іìіòàöіÿ, âіäòâîðåííÿ â 
óìîâíèõ îáñòàâèíàõ ïåâíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіé. Åêñïåðèìåíòàëüíå іãðîâå
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ìîäåëþâàííÿ ãåíåòè÷íî ïîõîäèòü ç 50-õ ðîêіâ ÕÕ ñòîëіòòÿ, êîëè ïî÷àëè 
âèíèêàòè äіëîâі «øòàáíі» іãðè (ïåðøà äіëîâà ãðà ç ÅÎÌ áóëà ñòâîðåíà äëÿ 
âіéñüêîâîї ñëóæáè ÑØÀ).

СТРУКТУРА ГРИ

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

Підготовчий етап.

Розподіл класу на групи, ролей між учасниками гри.

Взаємодія учасників гри.

Підбиття підсумку, самооцінка, індивідуальна, групова, колективна оцінка 
діяльності. З’ясовується, що не вдалося зробити і  чому.

ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, äіòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó âіäðіçíÿє âåëèêà
ðóõîâà àêòèâíіñòü, ïіäâèùåíèé åìîöіéíèé ñòàí, áàæàííÿ ôàíòàçóâàòè. Öі
ðèñè  çíàõîäÿòü ñâîє ïîçèòèâíå âòіëåííÿ â іãðîâіé  äіÿëüíîñòі, ÿêà ïîєä-
íóє òðóäîâó, íàâ÷àëüíó, іãðîâó òà êîìóíіêàòèâíó ñêëàäîâі.

Ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії ãðè òðåáà âðàõîâóâàòè, ïî-ïåðøå, її òðèâàëіñòü (ó
1–2-ìó êëàñі ãðà íå ìîæå áóòè çàíàäòî äîâãîþ; ÿê âàðіàíò – îðãàíіçàöіÿ
ñåðії іãîð ç ïðîäîâæåííÿì ïðîòÿãîì ñåìåñòðó, íàâіòü íàâ÷àëüíîãî ðîêó); 
ïî-äðóãå, íåîáõіäíіñòü çàëó÷åííÿ âñіõ äіòåé êëàñó (ìîæíà é áàòüêіâ) òà
ðîçïîäіë ðîëåé ìіæ íèìè.

Ôіëîñîô Ì. Êàãàí ïîðіâíþâàâ çàêîíè ðîëüîâîї ãðè äèòèíè іç çàêîíàìè
õóäîæíüîї äіÿëüíîñòі: ãðà äèòèíè, íà éîãî äóìêó, íàãàäóє êîìåäіþ äåëü
àðòå, ùî íå çíàє íі ðîçïîäіëó ôóíêöіé äðàìàòóðãà, ðåæèñåðà, àêòîðà, ñöå-
íîãðàôà, íі ïîçèöіé àêòîðà òà ãëÿäà÷à.

Ãðà – âèä äіÿëüíîñòі, ùî ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ. Іãðîâå íà÷àëî òієþ ÷è 
іíøîþ ìіðîþ âëàñòèâå áóäü-ÿêіé äіÿëüíîñòі, îñîáëèâî ÿêùî âîíà ìàє åñòå-
òè÷íó öіííіñòü. Іç õóäîæíüîþ äіÿëüíіñòþ ãðó єäíàþòü òàêі îçíàêè, ÿê
âіëüíà òâîð÷іñòü – ãðà ïñèõі÷íèõ ñèë, íåçàëåæíà âіä óòèëіòàðíèõ ëþä-
ñüêèõ ïîòðåá і ìåðêàíòèëüíèõ іíòåðåñіâ, âíóòðіøíÿ åìîöіéíà íàñè÷åíіñòü 
(åìîöіîãåííіñòü), à òàêîæ óìîâíіñòü äії, ñèòóàöії. Ðîçãëÿäàþ÷è òðіàäó 
«ïðàöÿ – ïіçíàííÿ – ãðà», Ë. Âèãîòñüêèé âèçíà÷àє îñòàííіé âèä äіÿëüíîñ-
òі ÿê ïðîâіäíèé ó äèòÿ÷îìó âіöі і ôîðìóëþє âàæëèâèé äëÿ ïåäàãîãіêè 
ïðèíöèï: öіííіñòü äèòÿ÷îї òâîð÷îñòі, õî÷ áè â ÿêîìó âèäі äіÿëüíîñòі âîíà
ïðîÿâëÿëàñü (ëіòåðàòóðíîìó, òåàòðàëüíîìó òîùî), ïîëÿãàє íå â ðåçóëüòà-
òі, à ó ïðîöåñі.

Ç ðàííüîãî äèòèíñòâà â ðіçíîìàíіòíіé іãðîâіé äіÿëüíîñòі ÷åðåç ìåõàíіçì
íàñëіäóâàííÿ ðіçíèõ ãðàíåé æèòòÿ äîðîñëèõ âіäáóâàєòüñÿ îñîáèñòіñíå ñòà-
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íîâëåííÿ ìàëåíüêîї äèòèíè, âîíà íàáóâàє ìîâëåííєâîãî і êîìóíіêàòèâíî-
ãî äîñâіäó, çàñâîþє ïðàêòè÷íі, çîêðåìà òðóäîâі òà õóäîæíі, íàâè÷êè. Іãðî-
âå íà÷àëî ïðîíèçóє æèòòєäіÿëüíіñòü і äîðîñëîї ëþäèíè, õî÷à âæå é íå 
äîìіíóє, ÿê ó äèòèíñòâі. Ëþäèíà ïðîäîâæóє «ãðàòè», òіëüêè â іíøèõ ôîð-
ìàõ. ßê çàçíà÷àє àìåðèêàíñüêèé ïñèõîòåðàïåâò Å. Áåðí, ãðà êîðèñíà òèì, 
ùî äîïîìàãàє ëþäèíі êåðóâàòè ñâîїìè åìîöіÿìè, äîëàòè ñåíñîðíèé òà åìî-
öіéíèé ãîëîä, çàñâîþâàòè ðіçíîìàíіòíі ôîðìè ëþäñüêîї âçàєìîäії. Âèêî-
íàííÿ ðіçíèõ «ñîöіàëüíèõ ðîëåé» ó ïåðåáіãó ãðè çàâæäè íåâèìóøåíå. 
Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ îáðÿäіâ, ñâÿò, ðèòóàëіâ, íàñè÷åíèõ іãðîâèìè äіÿìè, 
ïåðåäàþòüñÿ âіä ñòàðøîãî äî ìîëîäøîãî ïîêîëіííÿ åòíîêóëüòóðíі òðàäè-
öії. І òàêèé øëÿõ äієâîãî óñïàäêóâàííÿ íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіé íàáàãàòî 
åôåêòèâíіøèé, íіæ ïðîñòî ïðî÷èòàòè ïðî íèõ àáî äіçíàòèñÿ ç ðàäіî- ÷è 
òåëåïåðåäà÷і.

Ïîòðåáà â ãðі íå çãàñàє é òîäі, êîëè äіòè ïðèõîäÿòü äî øêîëè é ïî÷èíà-
þòü îïàíîâóâàòè íîâèé âèä äіÿëüíîñòі – íàâ÷àëüíèé. Íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü 
âèçðіâàє â íàäðàõ іãðîâîї і ëèøå ïîñòóïîâî ñòàє ïðîâіäíîþ (Î. Ñàâ÷åíêî).

Çà ðàõóíîê ãðè ðîçøèðþþòüñÿ ãîðèçîíòè âëàñíîãî ùå íåáàãàòîãî åñòå-
òè÷íîãî äîñâіäó. Íà óðîêàõ ìèñòåöòâà íà åìîöіéíî çàáàðâëåíèõ çíà÷óùèõ 
äëÿ äèòèíè õóäîæíüî-іãðîâèõ ìîäåëÿõ ìîëîäøі øêîëÿðі â÷àòüñÿ ðîçóìіòè
ìîâó ïî÷óòòіâ, æåñòіâ, ðóõіâ, à ïîñòóïîâî і áіëüø ñêëàäíèõ ôåíîìåíіâ – 
іíòîíàöіé, çíàêіâ, ñèìâîëіâ.

Âàæëèâà ãðàíü ìèñòåöòâà â òîìó, ùî éîãî ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê õóäîæ-
íüî-ïіçíàâàëüíó ìîäåëü äіéñíîñòі, ñâîєðіäíó «ãðó â æèòòÿ». Ñïåöèôіêà æ 
òåàòðàëüíîї ãðè ïîëÿãàє â іìіòàöії äіéñíîñòі çà äîïîìîãîþ åëåìåíòіâ ñàìîї 
äіéñíîñòі. Öèì «åôåêòîì ðåàëüíîñòі» (ðåàëüíі íàâіòü çàñîáè – ïëàñòèêà 
òіëà і âèðàçíіñòü ãîëîñó àêòîðà) ïîÿñíþєòüñÿ âі÷íà ïðèâàáëèâіñòü і ÷àðіâ-
íіñòü òåàòðó.

Ïðîòå ïîïðè çãàäàíó ñïîðіäíåíіñòü çâè÷àéíà ãðà ùå íå є õóäîæíüîþ 
òâîð÷іñòþ, àäæå áóäü-ÿêèé ãðàâåöü êîíöåíòðóєòüñÿ íà іãðîâіé ñèòóàöії і 
íà âіäìіíó âіä àêòîðà, õóäîæíèêà, ìóçèêàíòà-âèêîíàâöÿ íå äóìàє ïðî òå, 
ÿê ñòâîðèòè çîâíіøíüî âèðàçíèé îáðàç, öіêàâèé і çðîçóìіëèé äëÿ ðåàëüíî-
ãî àáî ïîòåíöіéíîãî ãëÿäà÷à  ÷è ñëóõà÷à.  

Ñó÷àñíà ïåäàãîãіêà øóêàє åôåêòèâíі çàñîáè äèäàêòè÷íîãî ïîєäíàííÿ
ãðè é òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Âèêîðèñòàííþ çàñîáіâ òåàòðàëüíîї ïåäàãî-
ãіêè â ïіäãîòîâöі â÷èòåëÿ ïðèñâÿ÷åíî öіëó íèçêó äîñëіäæåíü (Â. Àáðàìÿí, 
Â. Áóêàòîâ, Ï. Єðøîâà, І. Çàéöåâà, І. Çÿçþí, Ò. Êîâàëåíêî, Í. Êóäèêіíà,
Ë. Ëèìàðåíêî, Ñ. Ñîëîìàõà òà іí.). Îòæå, íàêîïè÷åíî çíà÷íèé äîñâіä,
ÿêèé ìàє íå ëèøå òåîðåòè÷íå, à é ïðèêëàäíå çíà÷åííÿ.

Òåàòðàëüíà ãðà, ÿêà ñèíòåçóє ðîçâèâàëüíèé ïîòåíöіàë іãðîâîї òà ìèñ-
òåöüêîї äіÿëüíîñòі, âіäіãðàє óíіêàëüíó ðîëü ó ðîçâèòêó ïіçíàâàëüíèõ 
і òâîð÷èõ çäіáíîñòåé äіòåé. Àäæå òåàòð – óíіêàëüíà ñôåðà, ùî âèðàæàє 
ïðåäìåòíó ñóòíіñòü ÿâèù ñâіòó, îñìèñëåíèõ ÷åðåç õóäîæíþ ôîðìó 
(Î. Ëîñєâ). Â іãðîâіé äіÿëüíîñòі çàâäÿêè àêòèâіçàöії åìîöіé, ïіçíàâàëüíèõ 
іíòåðåñіâ îñîáèñòіñòü ìàє ìîæëèâіñòü ðіçíîáі÷íîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Як підкреслюють психологи, здатність співпереживати не передається інфор-
маційно, суто дидактичними засобами, вона опановується рефлексивно в реаль-
ному чи ігровому спілкуванні, під впливом мистецтва. Театральне мистецтво, яке 
називають «школою почуттів», сприяє зародженню емпатії і виявленню її у трьох 
основних формах (Л. Чуриліна):
 співпереживання – здатність виділити і назвати почуття, які переживає інша я

людина;
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 співчуття (співрадість і співгоре) – здатність прийняти чужу точку зору;я
 співучасть (взаємодопомога, моральний резонанс) – здатність до душев-

ного відгуку.

×åðåç ñþæåòíî-ðîëüîâó ãðó, ùî ïåðåäáà÷àє îáîâ’ÿçêîâå ïåðåâòіëåííÿ,
ó÷íі ìàþòü ìîæëèâіñòü іäåíòèôіêóâàòè ñåáå ç áóäü-ÿêèì ãåðîєì (ïîçèòèâ-
íèì і íåãàòèâíèì), «ïðèìіðÿòè íà ñåáå» ðіçíі õàðàêòåðè, ìàíåðè ïîâåäіí-
êè, ïåðåæèòè áåçëі÷ ñèòóàöіé і â÷èíêіâ. Öå íå ëèøå çáàãà÷óє åñòåòè÷íèé 
äîñâіä, à é ðîáèòü îñîáèñòіñòü áіëüø ãàðìîíіéíîþ, äóõîâíî äîñêîíàëіøîþ 
çàãàëîì. Іãðîâà äіÿëüíіñòü òàêîæ äàє  çìîãó óÿâèòè ñåáå â íàäçâè÷àéíèõ, 
ôàíòàñòè÷íèõ îáñòàâèíàõ, «ïðîãðàòè» íåéìîâіðíі ñèòóàöії. Òàêà іëþçîð-
íіñòü âèìàãàє òâîð÷èõ äіé – óìіíü  êîìáіíóâàòè, ìîäåëþâàòè, óòî÷íþâàòè
àáî çìіíþâàòè äåòàëі. Òàê ïåðåïëіòàþòüñÿ íàéâàæëèâіøі  ôóíêöії ãðè – 
åâðèñòè÷íà і ñîöіàëіçàöії.

Ó ïåäàãîãі÷íіé ëіòåðàòóðі çàôіêñîâàíî áàãàòî ñïðîá ñèñòåìàòèçóâàòè
іãðè. Íàì іìïîíóє ÷іòêіñòþ êëàñèôіêàöіÿ Í. Êóäèêіíîї, ÿêà ðîçïîäіëÿє
іãðè íà äâі âåëèêі ãðóïè: іãðè çà ïðàâèëàìè, ùî ìàþòü ôіêñîâàíèé çìіñò,
òà іãðè òâîð÷і, âіëüíі.

Îñîáëèâèé ñòàòóñ ìàþòü íàðîäíі іãðè, çîêðåìà ôîëüêëîðíі іãðè ìàëèõ 
ôîðì (äèòÿ÷і îáðÿäîâі çàêëè÷êè, ãóêàííÿ, òðàäèöіéíі åëåìåíòè çâóêîíàñ-
ëіäóâàííÿ – іìіòàöіÿ ñïіâó ïòàõіâ, ðóõіâ і ïîç òâàðèí), çîêðåìà óêðàїíñüêі
іãðè «Ìàê», «Êîçà», «Âîðîòàð», «Îãіðî÷êè» òîùî, ÿêі ç îãëÿäó íà їõíіé
ïîòóæíèé åñòåòèêî-âèõîâíèé ïîòåíöіàë äîöіëüíî àêòèâíî çàñòîñîâóâàòè ó 
øêîëі, ïî÷èíàþ÷è ç ìîëîäøèõ êëàñіâ.

Êîìï’þòåðíі іãðè, ùî íàáóâàþòü ïîïóëÿðíîñòі â óñüîìó ñâіòі, çîêðåìà 
òі, ùî ïîáóäîâàíі íà õóäîæíüîìó ìàòåðіàëі, ìàþòü ñâîþ ïіçíàâàëüíó ñïå-
öèôіêó і äîìіðíî äî âіêó ó÷íіâ (äîçîâàíî) ìîæóòü âêëþ÷àòèñÿ ó íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíèé ïðîöåñ ïî÷àòêîâîї øêîëè (Í. Ïîáіð÷åíêî).

Äіëîâі іãðè є ïðåðîãàòèâîþ ñòàðøîї øêîëè ç її ïðîôіëüíîþ äîïðîôåñіé-
íîþ ïіäãîòîâêîþ ó÷íіâ, õî÷à åëåìåíòàðíі їõ ôîðìè, íàïðèêëàä, ç îñíîâ 
åêîíîìі÷íîї êóëüòóðè, ñó÷àñíі íàóêîâöі ðåêîìåíäóþòü âïðîâàäæóâàòè
âæå â ïî÷àòêîâіé øêîëі.

Íà óðîêàõ ìèñòåöòâà ìîæóòü çíàéòå ñâîє ìіñöå âñі íàâåäåíі âèäè іãîð,
ïðîòå íàéäîöіëüíіøèìè, áåçóìîâíî, áóäóòü òі, ùî áåçïîñåðåäíüî âèïëèâà-
þòü іç çàâäàíü õóäîæíüîãî ðîçâèòêó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.

Ç-ïîìіæ õóäîæíüî-êîíñòðóêòîðñüêèõ іãîð ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ âàðòî
âêëþ÷àòè òàêі: «Äèòÿ÷å êíèæêîâå âèäàâíèöòâî» (êîëåêòèâíå ñòâîðåííÿ 
êíèæêè-ìàëÿòè ç ðîçïîäіëîì õóäîæíüî-ïðîôåñіéíèõ ôóíêöіé), «Êіíî-

 До ігор з правилами належать дидактичні, інтелектуальні, пізна-и
вальні ігри. Як і будь-якій грі, їм притаманні елементи розваг. Це – 
загадки, ребуси, кросворди, лото, вікторини, а також умовні подо-
рожі та круїзи, конкурси, ярмарки, аукціони. 
Різновидом ігор з правилами є рухливі (спортивні, хороводні): 
естафети, турніри, атракціони тощо.

 До ігор творчих входять художньо-конструкторські (з елемента-х
ми праці) і сюжетно-рольові ігри (ігри-драматизації, інсценізації, 
театралізовані ігри). Останні передбачають діалогічне мовлення 
(адже основою театру є драматургія), елементарну «акторську» 
діяльність учнів (театр починається тоді, коли з’являються акто-
ри і глядачі), театральні атрибути (костюми, реквізит тощо).
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ñòóäіÿ» («ðîçêàäðîâêà» ìàëüîâàíîãî ìóëüòôіëüìó), «Ôàáðèêà äèòÿ÷îї 
іãðàøêè» àáî «Òåàòðàëüíå àòåëüє ç ïîøèòòÿ ëÿëüêîâèõ êîñòþìіâ» (âèãîòîâ-
ëåííÿ іãðàøîê іç ðіçíèõ ìàòåðіàëіâ, îäÿãó òà àêñåñóàðіâ äëÿ íèõ), «Äèçàéí-
ôіðìà “×àðіâíà ôëîðèñòèêà”» (äåêîðàòèâíі ðîáîòè ç ïðèðîäíèõ ìàòå ðіàëіâ).

Ігри з елементами хореографії
Äîáèðàþ÷è ðóõëèâі іãðè äî óðîêіâ ìèñòåöòâà, ó÷èòåëü ìàє âіääàâàòè 

ïðіîðèòåò íå ñïîðòèâíèì, à ìóçè÷íî-õîðåîãðàôі÷íèì. Çóïèíèìîñÿ íà íèõ 
äåùî äåòàëüíіøå.

Âіäîìî, ùî ðèòì ÿê ÷àñîâà îðãàíіçàöіÿ áóäü-ÿêîãî ïðîöåñó âіäіãðàє
âèêëþ÷íî âàæëèâó ðîëü ó æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè çàãàëîì і íàâ÷àëüíіé 
äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ çîêðåìà. Çâóêè ìóçèêè, îðãàíіçîâàíі ðèòìі÷íî, çäàò-
íі ïåðåäàâàòè çàðÿä åíåðãії, і â öüîìó âèÿâëÿєòüñÿ їõ çíà÷íà âіòàëüíà 
ñèëà, ÿêîї íå âàðòî іãíîðóâàòè â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Äіàïàçîí õóäîæíüî-
іãðîâèõ òåõíîëîãіé õîðåîãðàôі÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ ìîæíà çíà÷íî ðîçøèðè-
òè, òâîð÷î âèêîðèñòîâóþ÷è äîñÿãíåííÿ âіäîìèõ ïåäàãîãіâ Å. Æàê-
Äàëüêðîçà, Ð. Øòàéíåðà. Àâòîðñüêèìè âàðіàíòàìè ðîçâèòêó öèõ іäåé є 
ìåòîäèêà «âіëüíîãî õóäîæíüîãî ðóõó» Ë. Àëєêñєєâîї – І. Êóëàãіíîї 
(«ìàëþâàííÿ» îáðàçіâ ó òàíöþâàëüíîìó ïðîñòîðі), «ìåòîä äçåðêàë» 
Â. Êîåí (îðãàíіçàöіÿ ðóõîâèõ іìïðîâіçàöіé, ùî ÿê äçåðêàëî âіäîáðàæàþòü
ìóçèêó, її ðèòìі÷íèé, äèíàìі÷íèé, åìîöіéíèé ðîçâèòîê).

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Етно-фольклорні засади початково-
го поліхудожнього виховання дітей в
українській педагогіці були характерні 
для діяльності й спадщини композито-
ра, фольклориста, хореографа і педа-
гога Василя Верховинця (1880–1938).
Він є автором-укладачем збірки ігор з
піснями й танцями «Весняночка», біль-
шість з яких створена на основі україн-
ських народних мелодій (детальний опис гри ілюструється наочними схемами роз-
міщення її учасників у просторі). На відміну від зарубіжних колег основою його підходу 
стала народна (інколи композиторська) пісенно-танцювальна гра.

Ïіäêðåñëèìî, ùî âñі çãàäàíі ïåäàãîãè íå â÷èëè äіòåé ñóòî õîðåîãðàôі÷-
íîãî ìèñòåöòâà (ÿê ó ñïåöіàëіçîâàíèõ øêîëàõ), òàíåöü ó їõíіõ ïåäàãîãі÷-
íèõ ñèñòåìàõ ïåðåòâîðþâàâñÿ íà çàñіá òâîð÷îãî ñàìîâèðàæåííÿ, ñâîєðіäíó
ãðó-іìïðîâіçàöіþ ïëàñòè÷íèõ îáðàçіâ.

Äëÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâà â 1–2-ìó êëàñі âàæëèâî âðàõîâóâà-
òè, ùî ó òðàäèöіéíèõ êëàñíèõ ïðèìіùåííÿõ âіäñóòíі óìîâè, ïîòðіáíі äëÿ 
îðãàíіçàöії ïîâíîöіííîї òàíöþâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, òîìó â ïåðåáіã 
óðîêіâ êðàùå âêëþ÷àòè ôîðìè õîðåîãðàôі÷íèõ ìіíіàòþð, ÿêі îáìåæóþòü-
ñÿ íåñêëàäíèìè ðóõàìè і íå âèìàãàþòü ñïåöіàëüíîãî ñöåíі÷íîãî ïðîñòîðó. 
Öå і òðàäèöіéíå äëÿ óðîêіâ ìóçèêè ïëàñòè÷íå іíòîíóâàííÿ, ùî íåðіäêî 
ñóïðîâîäæóє âèêîíàííÿ ïіñíі, é іìïðîâіçîâàíі ðóõè ïðè ñïðèéìàííі âіäïî-
âіäíèõ òâîðіâ òàíöþâàëüíîãî õàðàêòåðó. Ç ìåòîþ ïñèõі÷íîãî ðîçâàíòà-
æåííÿ, åìîöіéíîї ñàìîðåãóëÿöії äîðå÷íèìè ñòàíóòü äèíàìі÷íі òàíöþâàëü-
íі õâèëèíêè ç іìіòàöієþ îáðàçіâ ìóçè÷íèõ òâîðіâ çà äîïîìîãîþ «ðóê, ùî 
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ðîçìîâëÿþòü» («Êàðíàâàë òâàðèí» Ê. Ñåí-Ñàíñà, «Ïòàøêà» і «Ìåòåëèê» 
Å. Ãðіãà òîùî). Åñòåòè÷íî ãðàìîòíå і ìåòîäè÷íî âèâàæåíå çàñòîñóâàííÿ 
â÷èòåëåì çãàäàíèõ ìåòîäіâ і ïðèéîìіâ íà óðîêàõ ìèñòåöòâà ñïðèÿòèìå
óñâіäîìëåíîìó ñïðèéìàííþ ó÷íÿìè іíòîíàöіéíî-îáðàçíîãî çìіñòó ìóçèêè
÷åðåç її îðãàíі÷íèé, ïðèðîäíèé çâ’ÿçîê іç ðóõîì.

Ãîëîâíà âіäìіííіñòü іãðîâèõ òåõíîëîãіé õîðåîãðàôі÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ
âіä âèêîíàííÿ çâè÷àéíèõ òàíöіâ ïîëÿãàє â äîìіíóâàííі іìïðîâіçàöіéíîñòі,
«åñêіçíîñòі», âіäñóòíîñòі òàêèõ âàæëèâèõ äëÿ óðîêіâ õîðåîãðàôії ñòàíäàð-
òіâ і ïðàâèë «øêîëè», çà ÿêèìè âèêîíóþòüñÿ òàíöþâàëüíі ðóõè і ÿêі 
âèìàãàþòü áàãàòîðàçîâîãî ïîâòîðåííÿ çà çðàçêîì і øëіôóâàííÿ (âïðàâè, 
åêçåðñèñè, òðåíàæ òîùî).

Ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ðóõàíîê ìîæíà çíàéòè â ñó÷àñ-
íèõ ïіäðó÷íèêàõ ç ìèñòåöòâà äëÿ 1-ãî і 2-ãî êëàñіâ, ó äåÿêèõ іç íèõ є 
ïîñèëàííÿ íà âіäåîçàïèñè â іíòåðíåò-äæåðåëàõ.

Театралізовані ігри
Äåùî іíøі òåõíîëîãії âëàñòèâі ïðîâåäåííþ óðîêіâ ìèñòåöòâà ç âèêîðèñ-

òàííÿì òåàòðàëіçîâàíèõ ñþæåòíî-ðîëüîâèõ іãîð, ùî ïåðåäáà÷àþòü
îáîâ’ÿçêîâå ïåðåâòіëåííÿ â ðåàëüíèõ ÷è óÿâíèõ ïåðñîíàæіâ, ãåðîїâ êàçîê 
і ìóëüòôіëüìіâ, äîïóñêàþòü âèãàäóâàííÿ íîâèõ íåіñíóþ÷èõ ôàíòàñòè÷íèõ 
äіéîâèõ îñіá. Îðãàíіçîâóþ÷è ç ó÷íÿìè іãðè öüîãî òèïó, òðåáà ïàì’ÿòàòè, 
ùî áóäü-ÿêèé òåàòð (äðàìàòè÷íèé, ëÿëüêîâèé, ìóçè÷íèé) є ìèñòåöòâîì 
ñèíòåòè÷íèì. Äіÿ – îñíîâíèé çàñіá âèðàçíîñòі òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà – 
âõîäèòü ó ñâіäîìіñòü ãëÿäà÷à çàâäÿêè åôåêòó õóäîæíüîãî ñèíòåçó. Ó òåà-
òðàëüíіé âèñòàâі â єäèíîìó öіëîìó âçàєìîäіþòü ëіòåðàòóðà, æèâîïèñ, 
àðõіòåêòóðà, ñêóëüïòóðà, äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî, ìóçèêà, òàíîê. Ëіòåðà-
òóðíèé îáðàç âïëèâàє íà ñâіäîìіñòü ëþäèíè âåðáàëüíî, à çà óìîâ éîãî 
òåàòðàëіçàöії âіí ñïðèéìàєòüñÿ ùå é âіçóàëüíî, ïîäіáíî äî êàðòèíè â ãàëå-
ðåї. Ìóçèêà, ùî çâó÷èòü ïіä ÷àñ òåàòðàëüíîї äії (â îïåðі ÷è áàëåòі, ëÿëüêî-
âîìó ÷è äðàìàòè÷íîìó òåàòðі), òàêîæ ñïðèéìàєòüñÿ íå òàê, ÿê ó êîíöåðò-
íîìó çàëі ÷è ïðè ñëóõàííі çâóêîçàïèñіâ, àäæå ñóòî çâóêîâі âðàæåííÿ ïіä-
ñèëþþòü ïåðåæèâàííÿ, ÿêі âèêëèêàþòüñÿ ùîíàéïåðøå äієþ, âіçóàëüíèìè
îáðàçàìè ñïåêòàêëþ. Îòæå, ñïåöèôіêà òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ïîëÿãàє â
òîìó, ùî ïîçà ìåæàìè õóäîæíüîãî ñèíòåçó âîíî íå ìîæå іñíóâàòè, óñі
ñêëàäîâі öüîãî ñèíòåçó íå äóáëþþòü îäíà îäíó, à ïåðåõðåùóþòüñÿ, âçàє-
ìîäîïîâíþþòü ðіçíèìè çàñîáàìè íåðîçðèâíå åñòåòè÷íå öіëå. Òàêèì çëèò-
òÿì åëåìåíòіâ ñèíòåç ìèñòåöòâ ó òåàòðі âіäðіçíÿєòüñÿ âіä âèäîâèùíîї öèð-
êîâîї âèñòàâè, ÿêіé ïðèòàìàííå êîëàæíå ñïîëó÷åííÿ ñêëàäîâèõ (áåç æîð-
ñòêèõ çâ’ÿçêіâ).

Ïåäàãîãó âàðòî íå çàáóâàòè, ùî òåàòð – ìèñòåöòâî êîëåêòèâíå, öå і
æèâèé äіàëîã ìіæ àíñàìáëåì àêòîðіâ, і âîäíî÷àñ îäóõîòâîðåíà çóñòðі÷ 
ñåðäåöü àêòîðіâ і ãëÿäà÷іâ – òèõ, õòî äàðóє ñâîї ïî÷óòòÿ, і òèõ, õòî їõ 
ñïðèéìàє. Âèñòàâà ó ïðîôåñіéíîìó òåàòðі íàðîäæóєòüñÿ çàâäÿêè 
îá’єäíàííþ òâîð÷èõ çóñèëü áàãàòüîõ ëþäåé ðіçíèõ ïðîôåñіé – ðåæèñåðà,
àêòîðіâ, õóäîæíèêіâ, êîìïîçèòîðіâ, ãðèìåðіâ, ñöåíîãðàôіâ, îñâіòëþâà÷іâ.
Òàêà øèðîêà ïàëіòðà õóäîæíüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі äàє çìîãó, âèêîðèñòî-
âóþ÷è òåàòðàëüíі çàñîáè ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñі, ç îäíîãî áîêó,
âðàõîâóâàòè ïîòðåáè, çäіáíîñòі і ìîæëèâîñòі äіòåé, ðåàëіçóþ÷è іíäèâіäó-
àëüíèé ïіäõіä, ç іíøîãî – ôîðìóâàòè êóëüòóðó ñïіëêóâàííÿ і âçàєìîäії íà
çàñàäàõ ïàðòíåðñòâà (ñïіâòâîð÷іñòü, âçàєìîäîïîìîãà, óìіííÿ ñëóõàòè
іíøèõ), âèõîâóâàòè ïî÷óòòÿ çãóðòîâàíîñòі, êîëåêòèâіçìó.
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Òåàòðàëüíèé êîìïîíåíò øêіëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè ìîæå âòіëþâàòèñÿ 
çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ ôîðì і ìåòîäіâ – âіä ïðîñòîї ñþæåòíî-ðîëüîâîї ãðè, 
ùî ñòàє ôðàãìåíòîì óðîêó (іãðè-áëèñêàâêè), äî ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî òåàòðó 
êëàñó àáî øêîëè і ïðîâåäåííÿ óðîêіâ-âèñòàâ. Òàêі óðîêè ñâîєðіäíîãî êëàñ-
íîãî ìіíі-òåàòðó íå ìîæíà ïðîâîäèòè ÷àñòî (ç îãëÿäó íà ñêëàäíіñòü ïіäãî-
òîâêè), âîíè äîðå÷íі ïіä ÷àñ óçàãàëüíåííÿ òåìè íàâ÷àëüíîãî ðîêó àáî ñåìå-
ñòðó. Ñïåöèôіêà óðîêó-âèñòàâè, ùî ìàє ïåâíèé ñþæåò, êîìïîçèöіþ, ðîç-
ãîðòàєòüñÿ çà ñïåöіàëüíî ðîçðîáëåíèì ñöåíàðієì, ïîëÿãàє â òîìó, ùî ó÷íі 
ïîєäíóþòü ôóíêöії àêòîðіâ і ãëÿäà÷іâ, à â÷èòåëü – äðàìàòóðãà і ðåæèñåðà. 

Ïëàíóþ÷è âèêîðèñòàííÿ іãðîâèõ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé,
ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ðîçãëÿíóòè íàâ÷àëüíі çàâäàííÿ óðîêó çі 
ñïðèéìàííÿ àáî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ìîâáè ïіä ðіçíèìè êóòàìè çîðó, ïîïå-
ðåäíüî ðîçïîäіëèâøè їõ íà ãðóïè çà òàêèìè ðîëüîâèìè ïîçèöіÿìè: «Êîì-
ïîçèòîðè», «Ñïіâàêè», «Õóäîæíèêè», «Äèçàéíåðè», «Âіäâіäóâà÷і êîíöåð-
òó» (âèñòàâêè, òåàòðó).

До навчально-виховного процесу в початковій школі, окрім згаданих  форм і 
методів театральної педагогіки, можна також включати: 
 драматизацію – переробку розповідного твору на драматичний (діалог 

дійових осіб за певним сюжетом з елементами акторської гри, умовного 
перевтілення дає змогу формувати в учнів чутливість до інтонації, емоцій-
ного тону мовлення – грайливого, сердитого, сумного, упевненого тощо); 

 пантоміму – створення образу за допомогою пластичних рухів, жестів, 
міміки (пластичні мініатюри, пантоміми-імпровізації, експромти-імітації);

 інсценізацію – сценічне виконання твору (казки, пісні, образів і сюжетів кар-
тин, що «оживають» тощо) з  елементами сценографії (декорації, костюми 
та інші образотворчі засоби);

 театралізацію – інтерпретацію певного тексту або події з використанням 
акторської гри (інтонація голосу, міміка, пози, жести, рухи) та комплексу 
театральних атрибутів (маски, костюми, грим, реквізит, ляльки).

Педагогічне керівництво художньо-ігровою, зокрема театральною, діяльністю 
учнів включає такі складові: 
 організаційно-процесуальне забезпечення (розробка ідеї, теми, сценарію, я

загальної драматургії уроку з художньо-ігровим – конструктивним, теа-
тральним тощо – компонентом, організація процесу ігрового навчання, 
форми й методи оцінювання освітніх результатів);

 емоційно-психологічне забезпечення (створення сприятливого психологіч-я
ного клімату, творчої атмосфери);

 матеріально-предметне забезпечення (підготовка художньо-дидактичних я
матеріалів, створення відповідного художньо-естетичного середовища, 
наприклад організація простору класу для рухливої гри, оформлення уяв-
ної сцени).

Äіàïàçîí òåàòðàëіçîâàíèõ іãðîâèõ çàâäàíü, çîêðåìà íà îñíîâі ïàíòîìі-
ìè, äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íåîáìåæåíèé. Íàäèõàòèìóòü íà ñòâîðåííÿ
іìïðîâіçîâàíèõ ïàíòîìіìі÷íèõ åòþäіâ ÿñêðàâі îáðàçè ïðîãðàìíîї ìóçèêè 
äëÿ äіòåé. Òàêі òâîðè äëÿ ñïðèéìàííÿ òà іíòåðïðåòàöії ìóçèêè є ó çìіñòі 
áàãàòüîõ òåì äëÿ 1-ãî і 2-ãî êëàñіâ.

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

Фантастичні лялькові герої-комунікатори
Íàø êîëåêòèâ àâòîðіâ ïіäðó÷íèêіâ «Ìèñòåöòâî», ñïîâіäóþ÷è іäåї ãóìà-

íіñòè÷íîї ïåäàãîãіêè, íàìàãàâñÿ âñåáі÷íî âòіëþâàòè ïðèíöèï «íàâ÷àòèñÿ
ãðàþ÷èñü». Âèêëàä òåêñòîâîãî ìàòåðіàëó çäіéñíåíî ó ôîðìі äіàëîãó ãîëî-
âíèõ ãåðîїâ-êîìóíіêàòîðіâ – äіâ÷èíêè Ëÿñîëüêè і õëîï÷èêà Áàðâèêà, ÿêі
ïîñòіéíî ñóïðîâîäæóþòü ó÷íіâ ó ïðîöåñі ïіçíàííÿ ìèñòåöòâà. Âîíè âіä-
êðèâàþòü їì ñåêðåòè õóäîæíüîї òâîð÷îñòі, ïåðåäàþòü ñâîї ïî÷óòòÿ і âðà-
æåííÿ, çàïàëþþ÷è äіòåé öіêàâіñòþ і ìîòèâóþ÷è äî íàâ÷àííÿ.

Ùîá öі óÿâíі êàçêîâî-ôàíòàñòè÷íі ãåðîї
äîïîìàãàëè íå òіëüêè ó÷íÿì, êîëè âîíè ÷èòà-
þòü ïіäðó÷íèê, à é ó÷èòåëþ íà óðîöі, äîöіëüíî 
çðîáèòè öі äâі ëÿëüêè âëàñíîðó÷ àáî ïåðåâäÿã-
íóòè ãîòîâі іãðàøêè. Äî âáðàííÿ äіâ÷èíêè 
âàðòî äîäàòè àòðèáóòè ìóçèêè (íàïðèêëàä, 
âіíî÷îê іç êâіòî÷îê і íîòîê ÷è ñïіäíè÷êó ç êëà-
âіø ïіàíіíî). Õëîï÷èêó ìîæíà äîäàòè äåòàëі 

ç îáðàçî òâîð÷îþ ñèìâîëіêîþ (îëіâåöü, ïåíçëèê, ïàëіòðó). Ùå îäèí ç âàðіàí-
òіâ – âèãîòîâèòè öèõ ëÿëüîê çà çðàçêîì ðóêàâè÷íèõ: íàäіòі íà ïàëüöі ðóê, 
âîíè ëåãêî ðóõàþòüñÿ ïіä ÷àñ îçâó÷óâàííÿ.

Ñõîæі ìåòîäè÷íі çíàõіäêè є â ïіäðó÷íèêàõ äëÿ 1-ãî і 2-ãî êëàñіâ 
Î. Êàëіíі÷åíêî òà Ë. Àðèñòîâîї, äå äіє öіëà ãðóïà ãåðîїâ-êîìóíіêàòîðіâ – 
÷àðіâíèöÿ Ãàðìîíіÿ òà її äðóçі êîðîëåâà Ìåëîäіÿ і êîðîëü Ðèòì, êîðîëåâà 
Êîìïîçèöіÿ і êîðîëü Äåêîð. Âîíè  ñòâîðþþòü іãðîâèé ñóïðîâіä òåêñòó ïіä
÷àñ ìàíäðіâ ó÷íіâ Êðàїíàìè Ìóçè÷íîãî і Îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. Îòæå,
òàêîæ ñïðèÿþòü ïіäâèùåííþ іíòåðåñіâ ìàëåíüêèõ ó÷íіâ äî íàâ÷àííÿ.

Граючись, вивчаємо музичну грамоту 
Óâåäåííÿ ìóçè÷íîї, çîêðåìà íîòíîї, ãðàìîòè â ÷èííі íàâ÷àëüíі ïðîãðà-

ìè äëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ÍÓØ çóìîâëþє âèíèêíåííÿ íîâèõ і äîñèòü
ñêëàäíèõ ìåòîäè÷íèõ çàâäàíü äëÿ â÷èòåëÿ, ÿêèé ïîâèíåí çàïîáіãòè ïåðå-
òâîðåííþ öієї ïðîãðàìíîї âèìîãè íà «ñóõó é íåöіêàâó òåîðіþ». І, çâè÷àéíî
æ, òóò íà äîïîìîãó â÷èòåëþ òàêîæ ïðèõîäèòü ãðà.

Ìàëåíüêèì ïåðøîêëàñíèêàì çàéâå ïîÿñíþâàòè, ÷îìó çàìіñòü íîò íà
íîòíîìó ñòàíі ç’ÿâëÿþòüñÿ êâіòî÷êè é äçâîíèêè; ÷îìó ç ëіíії íà ëіíіþ 
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íîòîíîñöÿ «ïåðåëіòàþòü» ïòàøêè àáî ìåòåëèêè, ïîêàçóþ÷è, ÿê ìåëîäіÿ 
ðóõàєòüñÿ âãîðó àáî âíèç; ÿê ãîëîñè âåäìåäèêà àáî ëåâåíÿòêà àñîöіþþòüñÿ
ç íèçüêèì ðåãіñòðîì, íà ïðîòèâàãó ïòàøöі, ÿêà ñèäèòü íà êëàâіàòóðі âãî-
ðі, áî ñàìå  òàì – âèñîêèé ðåãіñòð.

Àâòîðè ïіäðó÷íèêіâ äëÿ 1-ãî і 2-ãî êëàñіâ ðîçðîáèëè ÷èìàëî іãðîâèõ 
ôîðì îçíàéîìëåííÿ äіòåé ç íîòíîþ ãðàìîòîþ. Íàïðèêëàä, äîâåëîñÿ ñòâî-
ðþâàòè äèäàêòè÷íó êàçî÷êó ïðî Áóäèíî÷îê íîò, äå æèâóòü 7 ñåñòðè÷îê. 
Äіòÿì ìàє áóòè öіêàâî âèêîíàòè ðіçíі çàâäàííÿ äëÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ íàçâ 
íîò òà їõ ðîçòàøóâàííÿ íà íîòíîìó ñòàíі. Íàïðèêëàä, ïðî÷èòàòè ñëîâà, 
ó ÿêèõ «ñõîâàëèñÿ» íîòêè, àáî âіäãàäàòè ïîäіáíі ìàëþíêè: äîðîãà, äîùèê, 
äîøêà, äîâêіëëÿ, ìîðå, äåðåâî, âіòåðåöü, ðåìіíü, ïþðå, êàìіíü, ïîñìіøêà, 
ïðîìіíü, âåäìіäü, ôàðáè, øàôà, ôàðè, ïàðàñîëüêà, ëÿëüêà, êâàñîëÿ, òåëÿ, 
çåìëÿ, òàêñі, ñіëü, ñіê, àáî íàâіòü äâі – ïîìіäîð, äîìіíî òîùî.

  

Íå ìåíø çàõîïëèâèì áóäå çàâäàííÿ îá’єäíàòèñÿ âñіì ó÷íÿì ó 7 ãðóï і 
êîëåêòèâíî ñòâîðþâàòè êîðîòåíüêі іñòîðії àáî êàçî÷êè ïðî íîòè, îòðèìàâ-
øè ñëîâà-ïіäêàçêè:

«Äîòåïíà Äî» (äîìіâêà, äîðіæêà, äîáðîòà, äîáðèäåíü, äîáðàíі÷), 
«Ðåàêòèâíà Ðå» (ðåïåðòóàð, ðåïðèçà, ðåìåñëî, ðåãіñòð, ðåêëàìà),
«Ìіíіàòþðíà Ìі» (ìіêðîôîí, ìіöíî, ìіìіêà, ìіñöå, ìіñòî),
«Ôàíòàçåðêà Ôà» (ôàíòàçіÿ, ôàçàí, ôàêåë),
«Ñîëîäêîçâó÷íà Ñîëü» (ñîëîâåé, ñîëіñòêà, ñîëîäîùі),
«Ëÿêëèâà Ëÿ» (ëÿëüêà, ëÿñêàòè),
«Ñіðåíüêà Ñі»  (ñіëü, ñіê, ñіì’ÿ).
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Òðèâàëîñòі íîò і ïàóç ïðîïîíóєìî âèâ÷àòè çà äîïîìîãîþ âіçóàëіçàöії òà
ãðè â Ëåãî.

 

Ï ð è ê ë à ä çàêðіïëåííÿ íàçâ íîò â іãðîâіé ôîðìі ç ïіäðó÷íèêà «Ìèñ-
òåöòâî», 2 êë., Í. Ëєìåøîâîї:

Âèêîðèñòàííÿ ðåáóñіâ іç çàïèñîì íîò ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ íîòíîї ãðàìîòè:
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Ó ïіäðó÷íèêàõ  Î. Êàëіíі÷åíêî, Ë. Àðèñòîâîї çàïðîïîíîâàíî âèâ÷åííÿ 
íîò çà äîïîìîãîþ ìåòîäèêè âіäåîñîëüôåäæіî: ïðè îçíàéîìëåííі ç êîæíîþ 
íîòîþ ïîäàíі ïîñèëàííÿ (êîä) íà іíòåðíåò-äæåðåëî. Îðèãіíàëüíî çàïðîïî-
íîâàíî âіçóàëіçàöіþ ìóçè÷íèõ ôîðì ó âèãëÿäі ïîòÿãà, äå êîæíèé âàãîí-
÷èê – öå ñêëàäîâà ôîðìè.

Ó ïіäðó÷íèêàõ Ë. Ìàñîë, Î. Ãàéäàìàêè, Î. Êîëîòèëî íîòè ïîäàíî 
ó âèãëÿäі âіçóàëüíèõ îáðàçіâ: äçâіíî÷êіâ òà êâіòî÷îê.ó ä ó ð ä
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Ñàìå ÷åðåç ìåõàíіçì ãðè («Óÿâè
ñåáå êîìïîçèòîðîì») äіòè áåç òðà-
äèöіéíîãî îñòðàõó ïåðåä ñêëàäíіñ-
òþ ìóçè÷íî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі
ñïðîáóþòü âèêîíàòè òàêі іãðîâі
çàâäàííÿ äëÿ ðîçâèòêó ðèòìó,
ìóçè÷íîãî ñëóõó:

– ïðîïëåñêàòè àáî çàãðàòè íà
äèòÿ÷èõ іíñòðóìåíòàõ ðèòìі÷íі
ïàðòèòóðè «Êèöÿ і êîøåíÿòêî íà
ïðîãóëÿíöі» ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïіñíі
«Êèöÿ-êèöþíÿ» І. Áіëèêà;

– çіìïðîâіçóâàòè іíòîíàöії êàç-
êîâèõ ïåðñîíàæіâ, ñòâîðèòè âåñ-
íÿíêó-çàêëè÷êó, çàâåðøèòè ðîç-
ñïіâêó, ñòâîðèòè îáðàçè-ìåëîäії
äëÿ êàçêîâèõ ãåðîїâ (òâàðèí ç êàç-
êè «Êîëîáîê») àáî ìàðø і êîëèñêî-
âó äëÿ ñìіëèâîãî і äîáðîãî ãíîìà çà
іíòîíàöіÿìè-ïіäêàçêàìè.

Àíàëîãі÷íî, òîáòî ç іãðîâèì êîí-
òåêñòîì, ôîðìóëþþòüñÿ ïåðöåï-
òèâíі òà ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ ç îáðà-
çîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà: «Óÿâè ñåáå õóäîæíèêîì і íàìàëþé…», «Óÿâè ñåáå 
àðõіòåêòîðîì (àáî ñêóëüïòîðîì) і ñòâîðè…», «Íàìàëþé êâіòó÷å äåðåâî,
ùî ìèëóєòüñÿ ñîáîþ ó äçåðêàëі ðі÷åíüêè», «Ñòâîðè áóäèíîê-ôàíòàçіþ íà 
îñíîâі ôîðì îâî÷іâ òà ôðóêòіâ», «Ñòâîðè ïåéçàæ іç õìàðêàìè, ÿêі ðîç-
ïëàêàëèñÿ îñіííіì äîùåì».

Інтегративні ігрові форми й завдання 
Çі øêіëüíîї ïðàêòèêè âіäîìî, ùî ñåðåä іãðîâèõ ôîðì ó÷èòåëі íàäàþòü

ïåðåâàãó âіêòîðèíàì, ÿêі ïîäîáàþòüñÿ äіòÿì ðіçíîãî âіêó. Îñîáëèâî ïîïó-
ëÿðíà «Çãàäàé ìåëîäіþ» (çà ìóçè÷íîþ іíòîíàöієþ àáî ôðàçîþ). Âàðòî
âèêîðèñòîâóâàòè òàêі іãðîâі çàâäàííÿ, ÿê ðåáóñè, ãîëîâîëîìêè, êðîñâîðäè
òîùî. Îñòàííі áàæàíî âðіçíîìàíіòíèòè «êðîñâîðäàìè â ìàëþíêàõ» (ç 
ôîòîãðàôіÿìè àáî ðåïðîäóêöіÿìè øåäåâðіâ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ùî
âèâ÷àëèñÿ). Âîíè àêòèâіçóþòü çàñâîєííÿ õóäîæíüîї іíôîðìàöії ÿê ó ïëî-
ùèíі âіçóàëüíèõ óÿâëåíü, òàê і íà ðіâíі ìèñòåöüêèõ ïîíÿòü і âіäïîâіäíîї
òåðìіíîëîãії.

Ó 1-ìó òà 2-ìó êëàñàõ, äå áіëüø äîðå÷íі êðîñâîðäè ç ìàëþíêàìè, ìîæ-
ëèâі òåìè «Ìèñòåöüêі ïðîôåñії», «Ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè», «Òåàòð», «Âèäè
ìèñòåöòâ». 

Íà óðîêàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ óçàãàëüíåííþ, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
íåñêëàäíі çà òåõíîëîãієþ ðіçíîâèäè ãðè «Ìèñòåöüêå ëîòî».

Íàïðèêіíöі âèâ÷åííÿ òåìè ìè çàïðîïîíóєìî ãðó «Çíàâöі ìèñòåöòâ»,
çãіäíî ç ÿêîþ òðåáà ïðàâèëüíî ðîçìіñòèòè âèâ÷åíі ñëîâà ó òàê çâàíі «Ñëîâ-
íèêîâі ñêðèíі». Ìîæíà ñïî÷àòêó (ó 1–2-ìó êë.) îáìåæèòèñÿ äâîìà îñíî-
âíèìè – «Ìóçèêà» òà «Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî», à ïîñòóïîâî, êîëè ãðà 
âæå ñòàëà çíàéîìîþ, ðîçøèðþâàòè їõ êіëüêіñòü, äîäàþ÷è «Êіíî», «Òåàòð»
(ìîæíà ç áëîêó «Òåàòð» âèîêðåìèòè «Òàíåöü», à òàêîæ äîäàòè «Öèðê»).
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«Ñëîâíèêîâі ñêðèíі» іç çîáðàæåííÿì âіäïîâіäíèõ ñèìâîëіâ (íàïðèêëàä,
íîòêàìè і ïàëіòðîþ àáî íàâóøíèêàìè, ïåíçëèêîì, òåàòðàëüíîþ ìàñêîþ, 
òåëåâіçîðîì) ìîæíà âèãîòîâèòè ðіçíèìè ñïîñîáàìè (ç îáêëåєíèõ ÿñêðàâèì
ïàïåðîì êîðîáîê ç-ïіä öóêåðîê àáî ÷àþ, ó âèãëÿäі âåëèêèõ êîíâåðòіâ, ÿêі  
ïðèêðіïëþþòüñÿ íà äîøöі). Íàáіð òåðìіíіâ äëÿ çàêðіïëåííÿ òà ñèñòåìàòè-
çàöії âêëþ÷àє íàñàìïåðåä íîâі ñëîâà, ùî âèâ÷àëèñÿ ïðîòÿãîì òåìè. Ó÷è-
òåëü çàçäàëåãіäü ãîòóє êàðòêè ç òåðìіíàìè, íàïèñàíèìè  âåëèêèìè ëіòåðà-
ìè, à ïîòіì äіñòàє їõ ç іíøîї, òðîõè áіëüøîї ñêðèíі «Ìèñòåöòâî» і ïîêàçóє 
ó÷íÿì êëàñó.

Îðієíòîâíі ïåðåëіêè ïîíÿòü:

ОПЕРА П’ЄСА

МЕЛОДІЯ КОЛІР

МАСКА

МУЛЬТФІЛЬМБАЛЕТ

ПЕНЗЛИК

ХУДОЖНИК

ПЕЙЗАЖДЕКОРАЦІЇ

ТЕАТР ПІСНЯ

АКТОР

СКУЛЬПТОР ВИТИНАНКА

ТАНЕЦЬ

ОРКЕСТР ХОР   

1-Й КЛАС

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 



100

Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво»

ДИНАМІКА ОРКЕСТР

ТЕМБР

АНСАМБЛЬ

КОЛЯДКА

2-Й КЛАС

НАТЮРМОРТ

НОТИ

РЕГІСТРКОЛАЖ

АКЦЕНТ ОРНАМЕНТ

КОМПОЗИЦІЯ

ТЕМП ПЕЙЗАЖЛІГА СТЕКА   

Çãіäíî ç ïðàâèëàìè ãðè ó÷åíü, ÿêèé ïðàâèëüíî ïîÿñíþє çíà÷åííÿ ñëî-
âà, êëàäå êàðòêó ó âіäïîâіäíèé êîíâåðò і îòðèìóє áàë (íàïðèêëàä, ó âèãëÿ-
äі ñèìâîëó ìèñòåöòâ – «ëіðè»). Âèãðàє òîé, õòî îòðèìàâ íàéáіëüøå áàëіâ-
ñèìâîëіâ.

Ìîæëèâèé êîìàíäíèé âàðіàíò öієї ãðè. ßê âèçíà÷èòè ñêëàä ãðóï? Ó÷íі
îá’єäíóþòüñÿ ó äâі (àáî áіëüøå) ãðóïè çà äîïîìîãîþ ðîçðіçàíèõ ïîøòîâèõ
êàðòîê (íàïðèêëàä, «Ðіçäâÿíî-íîâîðі÷íà» – «Âåëèêîäíÿ»; «Òðîÿíäè» –
«Òþëüïàíè» – «Ëіëії» òîùî). Ç ðîçðіçàíèõ ôðàãìåíòіâ (ñâîєðіäíі ïàçëè, 
ç’єäíàííÿ ÿêèõ íàöіëåíå íà ôîðìóâàííÿ âіä÷óòòÿ öіëіñíîñòі çîáðàæåííÿ)
ó÷íі ñêëàäàþòü ïîâíó êîìïîçèöіþ – êîìàíäà ïåðøîþ ãîòîâà äî ãðè é
îòðèìóє äîäàòêîâèé áàë.

Óðіçíîìàíіòíèòè ãðó ìîæíà, ÿêùî ãðàòè êîìàíäàìè, êîæíà ç ÿêèõ
îòðèìóє ïîâíèé íàáіð «Ñëîâíèêîâèõ ñêðèíü» і ïîâíèé íàáіð êàðòîê-òåð-
ìіíіâ. Êîìàíäà-ïåðåìîæåöü âèçíà÷àòèìåòüñÿ çà øâèäêіñòþ і ïðàâèëüíіñ-
òþ âèêîíàííÿ êîëåêòèâíîãî çàâäàííÿ – êëàñèôіêóâàòè òåðìіíè çà âèäàìè
ìèñòåöòâ (äîäàòêîâå çàâäàííÿ – ïîÿñíèòè ñëîâî àáî ïðîіëþñòðóâàòè éîãî
ïðèêëàäàìè ç âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó).

Ñïåöèôіêà óðîêó ìèñòåöòâà íå âèêëþ÷àє çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ïîøèðå-
íèõ ó øêîëі іãîð, ÿê óÿâíі ïîäîðîæі òà åêñêóðñії (íàâіòü âіðòóàëüíі, 
êîìï’þòåðíі), àëå âîíè âèìàãàþòü îáîâ’ÿçêîâîї õóäîæíüî-îáðàçíîї íàî-
÷íîñòі – ìóçè÷íîї òà âіçóàëüíîї, ùîá óíèêíóòè ôîðìàëіçìó.

Ñïåöèôі÷íèì ëåéòìîòèâîì ïіäðó÷íèêіâ і ÿñêðàâîþ «êîäîþ» íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó ñòàëà òåìà «Ìèñòåöüêà ïîäîðîæ äî Єâðîïè», ÿêà ó 1-ìó êëàñі ïðè-
ñâÿ÷åíà ìàíäðіâöі äî Ïîëüùі òà Іòàëії, à ó 2-ìó êëàñі – äî ×åõії і Âåëèêîї
Áðèòàíії.

Учні ознайомлюються з мистецтвом згаданих країн:
 слухають музику і співають відповідні до тематики пісні (Ф. Шопен «Поло-н

нез», італійська народна пісня «Санта Лючія», А. Дворжак «Слов’янські к
танці», Т. Вернер «Танець каченят» різними мовами, пісня А. Олєйнікової
англійською мовою);

 сприймають і виготовляють іграшки-сувеніри, які відображають традиції
різних європейських народів (у 1-му кл.), порівнюють архітектурні шедеври 
минулого і сучасності (у 2-му кл.), фантазують і створюють оригінальні 
транспортні засоби для фантастичної подорожі, зокрема аплікативно та
з овочів.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ñóòî «äèäàêòè÷íó» ïîäîðîæ ìîæíà çáàãàòèòè ðіçíèìè іãðîâèìè ñèòóà-
öіÿìè, îòæå, çðîáèòè її çàõîïëèâîþ é íåçàáóòíüîþ (íàïðèêëàä, «Ìèñòåöü-
êà ïîäîðîæ êîçàêіâ ÷è Íåçíàéêà òà éîãî äðóçіâ íà ïîâіòðÿíіé êóëі» іç
çóïèíêàìè â ðіçíèõ ìіñòàõ).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Íà óðîöі óçàãàëüíåííÿ òåìè â÷èòåëü ñòâîðþє іãðîâó ñèòóàöіþ, çâåðòàþ-
÷èñü äî äіòåé: 

«Âè – ìèòöі-ìàíäðіâíèêè, ÿêі ïîäîðîæóâàëè ðіçíèìè êðàїíàìè. Ùî âè 
ïîáà÷èëè é ïî÷óëè, ÷îãî íàâ÷èëèñÿ? Îïèøіòü ñâîї âðàæåííÿ (ïîêàæіòü, 
ðîçêàæіòü,  ïðîäåìîíñòðóéòå)».

Ó÷íі îá’єäíóþòüñÿ ó ãðóïè (çà іíòåðåñàìè  àáî çà äîïîìîãîþ æåðåáêó-
âàííÿ – êîìó ÿêó êðàїíó ïðåäñòàâëÿòè) і ãîòóþòü ìіíі-âèñòóïè.

Íàïðèêіíöі êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó åôåêòèâíîþ ôîðìîþ óçàãàëü-
íåííÿ ìàòåðіàëó, à òàêîæ ïåðåâіðêè ðіâíÿ éîãî çàñâîєííÿ ñòàíå êîìïëåêñ-
íà äèäàêòè÷íà іíôîðìàöіéíî-ïіçíàâàëüíà ãðà, ÿêó ìîæíà ïðîâåñòè ó 
âèãëÿäі óÿâíîї åêñêóðñії äî ãàëåðåї (ñâîєðіäíèìè «ãіäàìè» ìîæóòü áóòè 
Ëÿñîëüêà і Áàðâèê). Íà îäíîìó ç åòàïіâ ãðè ó÷íі ìàþòü âïіçíàòè êàðòèíè 
ìèòöіâ, òâîð÷іñòü ÿêèõ âèâ÷àëè ïðîòÿãîì ðîêó, ðîçïîâіñòè ïðî íèõ, âèñëî-
âèòè âëàñíå åñòåòè÷íå ñòàâëåííÿ.

Çàâäàííÿ іíøîãî åòàïó: óïіçíàòè õóäîæíіé òâіð çà éîãî ôðàãìåíòîì,
óìіùåíèì íàïðèêіíöі ïіäðó÷íèêà, ñïðîáóâàòè ðåêîíñòðóþâàòè â óÿâі 
öіëіñíó êîìïîçèöіþ (ÿêùî âàæêî çãàäàòè òâіð – çíàéòè ðåïðîäóêöіþ íà 
ñòîðіíêàõ ïіäðó÷íèêà), âèçíà÷èòè âèä ìèñòåöòâà (æèâîïèñ, ãðàôіêà, äåêî-
ðàòèâíèé ðîçïèñ, іêîíîïèñ), æàíð òâîðó (ïåéçàæ, íàòþðìîðò, ïîðòðåò),
äіáðàòè ìóçè÷íі òâîðè ç òèõ, ùî âèâ÷àëèñÿ, ñïîðіäíåíі çà íàñòðîєì àáî 
âіäïîâіäíі çà òåìàòèêîþ. Äîäàòêîâі іãðîâі åëåìåíòè: ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
«Êðàùèé åêñêóðñîâîä» (ïåðåìîæå òîé, ÷èÿ ðîçïîâіäü ïðî òâіð àáî ìèòöÿ
íàéöіêàâіøà), «Åñòàôåòà» (÷ëåíè êîìàíäè ïî ÷åðçі ïðîâîäÿòü óÿâíó åêñ-
êóðñіþ, êîæíèé ðîçïîâіäàє ïðî îäèí òâіð àáî ïðî îäíîãî ìèòöÿ). 

Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі âіäïîâіäíî äî âіêîâèõ ïñèõîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
ó÷íіâ äîöіëüíèìè є іãðè ïðîñòî íåáà: ñïîñòåðåæåííÿ-äîñëіäæåííÿ åñòåòè÷-
íèõ ÿêîñòåé íàâêîëèøíіõ ïðåäìåòіâ і ÿâèù ïðèðîäè â ðіçíі ïîðè ðîêó, 
íàðîäíî-îáðÿäîâі äіéñòâà, åëåìåíòè ïëåíåðó òîùî. Âіäîìî, ùî âèäàòíèé
ïåäàãîã Â. Ñóõîìëèíñüêèé íàäàâàâ âåëèêîãî åñòåòèêî-âèõîâíîãî çíà÷åííÿ
òàêèì óðîêàì. Îðієíòîâíі íàçâè: «Çâóêè, ôîðìè і êîëüîðè îñіííüîãî ïàð-
êó», «Ñíіãîâèêè-ìàíäðіâíèêè ðîçíîñÿòü çіðêè íàâêðóãè», «І ñïіâ ïòàøè-
íèé âàáèòü äóøó», «Іäå, ãóäå çåëåíèé øóì». Õóäîæíüî-ïіçíàâàëüíі çàâäàí-
íÿ íà îñíîâі ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâ ñïðÿìîâàíі íà ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ 
óìіííÿ áà÷èòè é óñâіäîìëþâàòè çâ’ÿçêè é âіäíîøåííÿ ìіæ åñòåòè÷íèìè 
ÿâèùàìè ó ïðèðîäі.  

Íàñàìêіíåöü, íàãàäàєìî íàéâàæëèâіøå ïðàâèëî: іãðîâі õóäîæíüî-ïåäà-
ãîãі÷íі òåõíîëîãії âðіçíîìàíіòíþþòü і äîïîâíþþòü êîìïîçèöіþ óðîêó ìèñ-
òåöòâà, ïіäâèùóþòü éîãî åôåêòèâíіñòü, ÿêùî âîíè ðîçðîáëåíі ç äèäàêòè÷-
íîþ òà âèõîâíîþ äîöіëüíіñòþ і âïðîâàäæåíі ç ìåòîäè÷íîþ ìàéñòåðíіñòþ.

Отже, узагальнюючи, можна зробити висновок про роль художньо-ігрових 
т ехнологій, які:
 активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають художньо-образне 

мислення;
 збагачують почуттєву сферу дітей, посилюють емоційність сприймання 

художньо-дидактичного матеріалу, загальну мотивацію навчання; 
 стимулюють розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії;
 формують елементи художньо-естетичного і соціокультурного досвіду;
 сприяють релаксації, здійснюють емоційну саморегуляцію, забезпечують 

профілактику психічної втоми, подолання гіподинамії.
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  4.4. Проблемно-евристичні
художньо-педагогічні технології
Íå äîçâîëÿéòå øóìó ÷óæèõ äóìîê ïåðåáèòè 
âàø âíóòðіøíіé ãîëîñ. І íàéâàæëèâіøå, ìàéòå 
õîðîáðіñòü ñëіäóâàòè ñâîєìó ñåðöþ òà іíòóїöії. 

 Ñòіâ Äæîáñ

Åâðèñòèêà ÿê íàóêà ïðî âіäêðèòòÿ íîâîãî, çíàõîäæåííÿ іñòèí çàðîäè-
ëàñü ó Äàâíіé Ãðåöії, ïðîîáðàç åâðèñòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ìîæíà ïîáà÷èòè ùå
â ìåòîäі çàïèòàíü і ìіðêóâàíü, ÿêèé çàïî÷àòêóâàâ Ñîêðàò. Ìåòîä åâðèñ-
òè÷íèõ çàïèòàíü ðîçðîáëÿâ äàâíüîðèìñüêèé îðàòîð  і ïåäàãîã Êâіíòіëіàí. 
Äëÿ ïîøóêó âіäîìîñòåé ïðî ïåâíі ïîäії àáî îá’єêòè ñòàâèòüñÿ 7 êëþ÷îâèõ
çàïèòàíü: Õòî?, Ùî?, ×îìó?, Äå?, ×èì?, ßê?, Êîëè?. Âіäïîâіäі íà öі çàïè-
òàííÿ ïîðîäæóþòü íåçâè÷íі іäåї òà ðіøåííÿ ùîäî òåìè äîñëіäæåííÿ. Åëå-
ìåíòè íàâ÷àííÿ çà òàê çâàíèì ñîêðàòè÷íèì ïðèíöèïîì ïðèñóòíі ó ñïàä-
ùèíі ïåäàãîãіâ-êëàñèêіâ ß. Êîìåíñüêîãî, À. Äèñòåðâåãà, Ê. Óøèíñüêîãî,
à òàêîæ ó ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ ç åâðèñòèêè (À. Áðóøëіíñüêèé, 
Â. Ïóøêіí, Þ. Êóëþòêіí, À. Õóòîðñüêîé). Ïіä åâðèñòè÷íèì íàâ÷àííÿì
ðîçóìіþòüñÿ ñëîâåñíі ìåòîäè, ñïðÿìîâàíі íà àêòèâіçàöіþ іíòóїòèâíèõ ïðî-
öåäóð äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó âèðіøåííі òâîð÷èõ çàäà÷. Âèçíà÷àëüíîþ âëàñòè-
âіñòþ ïåäàãîãі÷íîї åâðèñòèêè є ïðèéîìè «íàâåäåííÿ» ó÷íіâ íà ïðàâèëüíå 
ðіøåííÿ, ùî âåäå äî ñêîðî÷åííÿ âàðіàíòіâ ðіøåíü. Ñïîñòåðіãàєòüñÿ çàêî-
íîìіðíіñòü: ùî áіëüøå íåâèçíà÷åíîãî ìіñòèòüñÿ â çàïèòàííÿõ, òî áіëüøèé
їõ åâðèñòè÷íèé ïîòåíöіàë. «Âіäêðèòі» çàïèòàííÿ, òîáòî áåç çàäàíîãî
íàïðÿìó ïîøóêó âіäïîâіäі, âіäêðèâàþòü ïåðåä ó÷íÿìè áàãàòî øëÿõіâ і 
çàñîáіâ ðіøåííÿ.

Çãіäíî ç ïîëîæåííÿìè ïåäàãîãі÷íîї ïñèõîëîãії äіòè ìîëîäøîãî øêіëü-
íîãî âіêó ñõèëüíі äî ôàíòàçóâàííÿ, ó íèõ äîñèòü ðîçâèíóòà óÿâà, îáðàçíî-
àñîöіàòèâíå ìèñëåííÿ. Öі ÿêîñòі, áåçïåðå÷íî, íåîáõіäíî ðîçâèâàòè, çàëó-
÷àþ÷è ó÷íіâ äî ðіçíèõ âèäіâ òâîð÷îї äіÿëüíîñòі – ìóçè÷íîãî é õîðåîãðà-
ôі÷íîãî âèêîíàâñòâà, ìàëþâàííÿ і ëіïëåííÿ, òåàòðàëіçàöіé òà іíñöåíіçà-
öіé, àäæå åâðèñòè÷íèé ïîòåíöіàë ïðèòàìàííèé óñüîìó ñïåêòðó õóäîæíüî-
ïіçíàâàëüíèõ і ïðàêòè÷íèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ íà óðîêàõ ìèñòå-
öòâà. Ç öієþ ìåòîþ â ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü 
іìïðîâіçàöіþ – âîêàëüíó, іíñòðóìåíòàëüíó, ðèòìі÷íó, ïëàñòè÷íó, àêòîð-
ñüêó, òâîð÷і çàâäàííÿ íà ñòâîðåííÿ ìåëîäіé òà іíñòðóìåíòàëüíî-ðèòìі÷íî-
ãî àêîìïàíåìåíòó, ìàëþâàííÿ íà âіëüíó òåìó òîùî. Íàêîïè÷åíèé ó ïðàê-
òèöі âèêëàäàííÿ ìóçèêè òà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà àðñåíàë òâîð÷èõ
çàâäàíü äëÿ ó÷íіâ ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó â÷èòåëåâі âàðòî íå òіëüêè
ìàêñèìàëüíî é åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè, àëå é çáàãà÷óâàòè, ïàì’ÿòàþ÷è, 
ùî òâîð÷і çäіáíîñòі, ðîçâèíóòі íà óðîêàõ ìèñòåöòâà, åêñòðàïîëþþòüñÿ íà
âñі іíøі âèäè äіÿëüíîñòі îñîáèñòîñòі.

Âàæëèâèì äëÿ ïåäàãîãіêè âçàãàëі і ïåäàãîãіêè ìèñòåöòâà çîêðåìà є
âèñíîâîê ñó÷àñíèõ ïñèõîëîãіâ ïðî òå, ùî «íàñëіäóâàííÿ» і «òâîð÷іñòü» íå
àíòèïîäè, à äіàëåêòè÷íî ïîâ’ÿçàíі ÿâèùà. Ó õóäîæíіé äіÿëüíîñòі ìîëîä-
øèõ øêîëÿðіâ (ìàëþâàííі òà ëіïëåííі, ìóçè÷íîìó ñïðèéìàííі, âèêîíàâ-
ñòâі é òâîð÷îñòі, òåàòðàëüíіé ãðі òîùî) óçàãàëі âàæêî âіäðіçíèòè «÷èñòå 
êîïіþâàííÿ» âіä «ñïðàâæíüîї òâîð÷îñòі», àäæå ïðîäóêòè äèòÿ÷îї ïàì’ÿòі
é óÿâè òіñíî ïåðåïëåòåíі. Äîäàòêîâі ïñèõîëîãі÷íі áàð’єðè íà øëÿõó äî 
òâîð÷îñòі ó ñôåðі ìèñòåöòâà, õàé ÿê äèâíî öå çâó÷èòü, ñòâîðþє øêîëà, 
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îáìåæóþ÷è êîëî ñïіëêóâàííÿ ó÷íіâ ç ìèñòåöòâîì і ñïіëêóâàííÿ «ç ïðè-
âîäó ìèñòåöòâà» íà óðîêàõ (êîãíіòèâíî-êîìóíіêàòèâíі áàð’єðè). Íàâ’ÿ-
çóâàííÿ ñòåðåîòèïіâ õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ (çðàçêè àíàëіçó òâîðіâ, їõ âèêî-
íàííÿ) ïðîâîêóє çàíèæåííÿ ñàìîîöіíêè é íåâïåâíåíіñòü ó âëàñíèõ çäі-
áíîñòÿõ òà ìîæëèâîñòÿõ ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ, ÿêå íå çàëèøàє ïðîñòîðó äëÿ 
ñàìîðåàëіçàöії (ñîöіàëüíî-ïåäàãîãі÷íі áàð’єðè). Ùîá çíÿòè öі áàð’єðè, 
äîöіëüíî âïðîâàäæóâàòè õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії, ùî ñòèìóëþ-
þòü òâîð÷å ñòàâëåííÿ ó÷íіâ äî íàâ÷àííÿ. Ïðîòå â÷èòåëі íå çàâæäè âìіþòü 
çíàõîäèòè ðåàëüíі ìåõàíіçìè ôîðìóâàííÿ òâîð÷îї îñîáèñòîñòі ó÷íÿ. ßê 
çìіíèòè óñòàëåíі ïðіîðèòåòè âèêëàäàííÿ і çíàéòè ïîòðіáíèé áàëàíñ 
ìіæ òðàäèöіéíèì íàâ÷àííÿì і ðîçâèòêîì іíäèâіäóàëüíîñòі ó÷íіâ âіäïî-
âіäíî äî çìіíè ïàðàäèãìè ñó÷àñíîї îñâіòè ç ôóíêöіîíàëüíîї íà òâîð÷ó?

Ïèòàííÿ «íàâ÷àííÿ òâîð÷îñòі» öіêàâèëî áàãàòüîõ ìèñëèòåëіâ, ó÷åíèõ, 
ìèòöіâ, ïåäàãîãіâ, ÿêèõ óìîâíî ìîæíà ïîäіëèòè íà äâі ãðóïè – òèõ, õòî 
ââàæàє òâîð÷іñòü ãåíåòè÷íèì ôåíîìåíîì, і òèõ, õòî íàïîëåãëèâî øóêàє 
ïåäàãîãі÷íèõ çàñîáіâ її ñòèìóëþâàííÿ. Êðåäî ïåðøèõ âèñëîâèâ Ïëàòîí:
«òâîð÷іñòü – öå ìàðåâî, äàðîâàíå áîãàìè». Çàãàëîì ñîëіäàðíèé ç íèì 
àíãëіéñüêèé æèâîïèñåöü Äæîøóà Ðåéíîëäñ áóâ ùå êàòåãîðè÷íіøèì,
ñòâåðäæóþ÷è, ùî, ÿêùî á ìè íàâ÷àëè ñìàêó і òàëàíòó, òî íå áóëî á íі 
ñìàêó, íі òàëàíòó.

Ïðîòèëåæíó ïîçèöіþ îáñòîþâàëè ïåäàãîãè, ùî ñïðÿìîâóâàëè âñі ñâîї 
çóñèëëÿ íàñàìïåðåä íà ðîçâèòîê іíäèâіäóàëüíîñòі êîæíîãî ó÷íÿ, éîãî
àêòèâíîñòі, ñàìîñòіéíîñòі é òâîð÷îñòі. Ç îãëÿäó íà öå äîðå÷íèì âèäàєòüñÿ 
ïåäàãîãі÷íå êðåäî ïіàíіñòà-âіðòóîçà À. Ðóáіíøòåéíà, ÿêèé ââàæàâ, ùî 
«âіäòâîðåííÿ – öå äðóãå òâîðåííÿ», і òàê ñïðÿìîâóâàâ íàâ÷àííÿ ãðè íà 
ôîðòåïіàíî, ùîá ìàêñèìàëüíî ðîçâèâàòè òâîð÷ó іíäèâіäóàëüíіñòü êîæíîãî
ó÷íÿ. Îäèí ç íèõ çãàäóâàâ: «Êîëè ÿ äâі÷і ïіäðÿä ãðàâ îäíó ôðàçó îäíàêîâî, 
âіí çàóâàæóâàâ: “Ó ãàðíó ïîãîäó ìîæåòå ãðàòè її òàê, àëå â äîùîâó íåãî-
äó – іíàêøå”».

×àñ âіä ÷àñó â ñåðåäîâèùі ìóçèêàíòіâ-ïåäàãîãіâ ñïàëàõóþòü äèñêóñії 
ùîäî íåîáõіäíîñòі ïîäîëàííÿ ñóïåðå÷íîñòі ìіæ çàãàëüíîþ ðåïðîäóêòèâ-
íîþ ñïðÿìîâàíіñòþ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ìóçèêè (ïàíóâàííÿ ñòàíäàðò-
íèõ і íåçìіííèõ ñõåì «ðîçó÷óâàííÿ ïіñíі», «àíàëіçó òâîðó», «ìåòîäіâ 
ïîêàçó» òîùî) і çàäåêëàðîâàíèì ñó÷àñíîþ øêîëîþ îñîáèñòіñíî îðієíòîâà-
íèì ïіäõîäîì äî íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó ó÷íіâ.

ßê âіäîìî, äî êîëà îñíîâíèõ çàâäàíü óðîêіâ ìèñòåöòâà â ïî÷àòêîâіé 
øêîëі íàëåæèòü ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâíèé ðîçâèòîê äèòèíè. Íàâ÷èòè äіòåé 
óìіíü óâàæíî ñëóõàòè ìóçèêó («÷óòëèâå âóõî»), ìèëóâàòèñÿ êðàñîþ ñâіòó 
é áà÷èòè éîãî ìîâáè î÷èìà õóäîæíèêà («ïèëüíå îêî») íå ìåíø âàæëèâî, 
íіæ ðîçâèâàòè â íèõ «óìіëі ðóêè», «ñëóõíÿíі ïàëü÷èêè», «ãàðíèé ãîëîñ», 
«ìàéñòåðíі íіæêè» òîùî. Àêòèâіçàöії ñïðèéìàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà
ñïðèÿòèìå çàñòîñóâàííÿ àíàëіçó-іíòåðïðåòàöії õóäîæíіõ òâîðіâ. Öå äîñèòü
ñêëàäíå ïîíÿòòÿ áóëî ââåäåíî íàìè â íàóêîâî-ïåäàãîãі÷íèé îáіã ÷åðåç 
ïîíÿòіéíèé àïàðàò äåðæàâíèõ ñòàíäàðòіâ ïåðøîãî ïîêîëіííÿ і äî çìіñòó 
ïåðøîї â Óêðàїíі íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Ìèñòåöòâî» 
äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè íå âèïàäêîâî. Ó ñó÷àñíіé ïåäàãîãіöі ìèñòåöòâà ôîð-
ìóєòüñÿ íàïðÿì õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íîї ãåðìåíåâòèêè, ÿêà ïðèíöèïîâî 
çìіíþє òðàäèöіéíå óÿâëåííÿ ïðî äèäàêòè÷íó ñóòíіñòü àíàëіçó òâîðіâ ìèñ-
òåöòâà. Âèêîðèñòàííÿ ðіçíîâèäіâ àíàëіçó, ÿêèì êîðèñòóþòüñÿ ìèñòåöòâî-
çíàâöі-ïðîôåñіîíàëè (òåîðåòè÷íèé àíàëіç), âèêëàäà÷і é ñòóäåíòè ïåäàãîãі÷-
íèõ âèøіâ (õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèé àíàëіç), íàâіòü ó  ñïðîùåíèõ âàðіàíòàõ 
íåêîðåêòíå ó øêіëüíіé ïðàêòèöі, àäæå âіäáóâàєòüñÿ ñâîєðіäíå íàâ’ÿçóâàííÿ 
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ó÷íÿì ïåâíîãî òëóìà÷åííÿ, âëàñòèâîãî ðîçóìіííþ äîðîñëèìè, ôàõіâöÿìè
çìіñòó ìóçè÷íèõ òà âіçóàëüíèõ òâîðіâ. Ñïðèéìàííÿ é ìèñëåííÿ ìîëîäøî-
ãî øêîëÿðà íå ïіäãîòîâëåíі äî ïîäіáíèõ óçàãàëüíåíü. Äèòèíà çäàòíà âіä-
øóêàòè ñìèñë õóäîæíüîãî òâîðó, âèêëþ÷íî ñïіâçâó÷íèé âëàñíîìó äóõî-
âíîìó ñâіòó, ó ìåæàõ íàáóòîãî õóäîæíüîãî äîñâіäó і â øèðîêîìó ïîëі
ñôîðìîâàíèõ æèòòєâèõ öіííîñòåé. Õóäîæíє ñïðèéìàííÿ є íåïîâòîðíèì
òà îá’єêòèâíî ïåðåäáà÷àє іíòåðïðåòàöіþ çìіñòó áóäü-ÿêîãî òâîðó ìèñòå-
öòâà, ùî ñïðèéìàєòüñÿ êîæíîþ îñîáèñòіñòþ ïî-ðіçíîìó, íàâіòü ÿêùî іñíóє
àâòîðñüêà êîíêðåòíà íàçâà ÷è ïðîãðàìà â ìóçèöі. Ïîøóê áàëàíñó ìіæ 
îá’єêòèâíèì (àíàëіç) íåìèíó÷å çäіéñíþєòüñÿ êðіçü ïðèçìó ñóá’єêòèâíîãî
(ìåíòàëüíèé äîñâіä) і çáàãà÷óєòüñÿ îñîáèñòіñíèì ñìèñëîì (іíòåðïðåòàöіÿ). 

Ñòèìóëþþ÷îãî õàðàêòåðó íàáóâàє îñâіòíіé ïðîöåñ, ùî çäіéñíþєòüñÿ çà
òåõíîëîãієþ ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ. Ñóòü її ïîëÿãàє â òîìó, ùîá àêòèâіçó-
âàòè ïіçíàâàëüíі іíòåðåñè ó÷íіâ òà îðãàíіçóâàòè їõíþ ñàìîñòіéíó ïіçíà-
âàëüíî-òâîð÷ó ðîáîòó. Äëÿ öüîãî â÷èòåëü ó ïðîöåñі âèêëàäó íàâ÷àëüíîãî
ìàòåðіàëó ñòâîðþє ïðîáëåìíó ñèòóàöіþ: âèñóâàє ãіïîòåçó, çàñòîñîâóє ïðè-
éîìè «ðóéíóâàííÿ», ãіïåðáîëіçàöії, «ìîçêîâîãî øòóðìó», ñòàâèòü çàïè-
òàííÿ àáî çàâäàííÿ òà  îðãàíіçóє êîëåêòèâíå îáãîâîðåííÿ ìîæëèâèõ ïіä-
õîäіâ äî âèðіøåííÿ  ïðîáëåìè. Òåõíîëîãіÿ ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóà-
öіé äîáðå îïèñàíà â äèäàêòè÷íèõ âèäàííÿõ. Ìåíøå óâàãè ïðèäіëÿëîñÿ 
âèõîâíèì àñïåêòàì: äóõîâíèì ïåðåæèâàííÿì ó÷íіâ, ïîòðåáі і âìіííÿì
ñàìîðîçâèòêó.

Ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä åâðèñòè÷íîãî, õî÷à їõ єäíàє
ñïіëüíà ìåòà – òâîð÷èé ðîçâèòîê ó÷íіâ. Ìåòîäèêà ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ 
ïîáóäîâàíà â òàêèé ñïîñіá, ùî â÷èòåëü  «íàâîäèòü» ó÷íіâ íà âæå âіäîìå
ðіøåííÿ; åâðèñòè÷íèé ïіäõіä äî íàâ÷àííÿ øèðøèé çà ïðîáëåìíèé, òîìó
ùî âіí íàöіëþє íà äîñÿãíåííÿ íåâіäîìîãî çàçäàëåãіäü ðåçóëüòàòó і ñòâî-
ðåííÿ іíäèâіäóàëüíîãî äîñâіäó (À. Õóòîðñüêîé). Åâðèñòè÷íà äіÿëüíіñòü íå
ïåðåäáà÷àє íàÿâíîñòі ïîïåðåäíüîãî ðåïðîäóêòèâíîãî äîñâіäó, óìіííÿ äіÿ-
òè çà çðàçêîì. Ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ çàñòîñîâóєòüñÿ ïåðåâàæíî ó âèêëàäàí-
íі ïðåäìåòіâ, ùî âèìàãàþòü іíòåëåêòóàëüíîї äіÿëüíîñòі. Åâðèñòè÷íå – 
øèðøå, áіëüø óíіâåðñàëüíå і ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ âñіõ
øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ, âîíî ñïðèÿє ðîçâèòêó åâðèñòè÷íèõ çäіáíîñòåé – 
êîìïëåêñíèõ іíòåãðàëüíèõ ÿêîñòåé. Åâðèñòè÷íà îñâіòíÿ äіÿëüíіñòü òàêîæ
îá’єìíіøà çà òâîð÷ó äіÿëüíіñòü, òîìó ùî âêëþ÷àє íå ëèøå òâîð÷і, à é
ïіçíàâàëüíі ïðîöåñè, ïîòðіáíі äëÿ  ñóïðîâîäó òâîð÷îñòі, à òàêîæ îðãàíіçà-
öіéíі, ïñèõîëîãі÷íі òà іíøі ïðîöåñè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü êðåàòèâíó é ïіçíà-
âàëüíó äіÿëüíіñòü îñîáèñòîñòі.

Îäíèì ç åôåêòèâíèõ ìåòîäіâ ñòèìóëþâàííÿ êðåàòèâíîñòі ó÷íіâ є åâðèñ-
òè÷íà áåñіäà.

Ñó÷àñíі äèäàêòè (Â. Áîíäàð, Þ. Êóëþòêіí, Ì. Ìàõìóòîâ, Î. Ñàâ÷åíêî,
Ì. Ñêàòêіí) ðîçêðèëè ïðîöåñóàëüíі ìåõàíіçìè çàñòîñóâàííÿ öüîãî ìåòîäó,
éîãî çíà÷íó íàâ÷àëüíî-ðîçâèâàëüíó òà ìîòèâàöіéíî-ñïîíóêàëüíó ðîëü.
Çàãàëüíі îñîáëèâîñòі ïðîâåäåííÿ åâðèñòè÷íèõ áåñіä ó ïî÷àòêîâіé øêîëі 

Евристична бесіда – це словесний діалогічний метод навчання, за якого вчи-а
тель організовує активну пізнавальну діяльність учнів через конструювання серії
взаємопов’язаних запитань, на які учні мають дати відповіді, завдяки чому вони під
педагогічним керівництвом самостійно опановують усі складові пошуку знання. На
відміну від настановчих, відтворюючих, систематизуючих типів бесід метою еврис-
тичної бесіди є розвиток творчого мислення учнів.
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äîñëіäæóâàëà Í. Êàíåâñüêà, ñïåöèôіêó âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ ìóçèêè 
Â. Ðàãîçіíà. ßê ÷àñòêîâî-ïîøóêîâèé ìåòîä åâðèñòè÷íà áåñіäà äîöіëüíà
ïðè іíòåðïðåòàöії çìіñòó òâîðіâ ìèñòåöòâà ñàìå â ñèëó їõ áàãàòîçíà÷íîñòі. 
Âіäïîâіäíà áàãàòîâàðіàíòíіñòü òëóìà÷åíü õóäîæíіõ îáðàçіâ є íå òіëüêè 
ìîæëèâîþ, à é âåëüìè áàæàíîþ. Áàãàòó äèòÿ÷ó óÿâó, ïðèðîäíó çäàòíіñòü 
äî ôàíòàçóâàííÿ, àñîöіàòèâíіñòü ìèñëåííÿ, ç îäíîãî áîêó, òà äîïèòëè-
âіñòü, àêòèâíіñòü ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ, ç іíøîãî, ãðàìîòíèé â÷èòåëü ìàє 
ãíó÷êî ïîєäíóâàòè, âèáóäîâóþ÷è ïîåëåìåíòíî (êðîê çà êðîêîì) íåïðî-
ñòèé, àëå çàõîïëèâèé øëÿõ ñàìîñòіéíîãî âіäêðèòòÿ òàєìíèöü ñâіòó ìèñòå-
öòâà, à íå çâîäÿ÷è àíàëіç òâîðó äî ç’ÿñóâàííÿ іäåї і çàñîáіâ ìèòöÿ. Ïðî-
áëåìíî-åâðèñòè÷íі òåõíîëîãії âèìàãàþòü çíà÷íèõ âèòðàò ÷àñó.

Ïðîÿâ êðåàòèâíîãî ïîòåíöіàëó ó÷íіâ äîöіëüíî ñòèìóëþâàòè ïіä ÷àñ 
ñïðèéìàííÿ òà іíòåðïðåòàöії òâîðіâ ìèñòåöòâà íà îñíîâі ìіæâèäîâîãî
ïîðіâíÿííÿ. Âіäîìі êîíöåïöії åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ äіòåé ґðóíòóþòüñÿ
íà âçàєìîäії ìèñòåöòâ – ìóçèêè, ïîåçії, òàíöþâàëüíèõ ðóõіâ (Å. Æàê-
Äàëüêðîç, Ê. Îðô, Â. Âåðõîâèíåöü).

Äî îïåðàöіéíèõ àñïåêòіâ ïðîáëåìíî-åâðèñòè÷íîї òåõíîëîãії íàëåæàòü:
ïðîáëåìíі (íåçàâåðøåíі) çàïèòàííÿ, ïðîáëåìíèé (іãðîâèé àáî çìàãàëüíèé)
âèêëàä íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé íà óðîöі.

Ùîá óíèêíóòè îäíîìàíіòíîñòі ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ òà îðãàíіçóâàòè ñàìî-
ñòіéíó õóäîæíüî-ïіçíàâàëüíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, äîöіëüíî ÿêîìîãà ÷àñòіøå
çàñòîñîâóâàòè íà óðîêàõ ìèñòåöòâà àëüòåðíàòèâíі çàâäàííÿ (âіä àëüòåð-
íàòèâà – ç ôð., ëàò. – «÷åðãóþ», «çìіíþþ»). Òîáòî â÷èòåëü ïðîïîíóє íå 
îäíå äëÿ âñіõ, à êіëüêà çàâäàíü, ðіçíîìàíіòíèõ çà çìіñòîì і ðіâíåì ñêëàä-
íîñòі, ç-ïîìіæ ÿêèõ ó÷åíü ìàє âèáðàòè òîé âàðіàíò, ÿêèé âіí õî÷å і ìîæå 
âèêîíàòè. Çà óìîâ âàðіàòèâíîñòі çàâäàíü êîæíà äèòèíà ìàòèìå çìîãó 
îáðàòè іç çàïðîïîíîâàíèõ òі, ÿêі ïîñèëüíі äëÿ íåї íà ïåâíîìó åòàïі ðîçâè-
òêó, òîäі é ñëàáêі ó÷íі íå âіä÷óâàòèìóòü ñåáå íåâïåâíåíî (ïðÿìèé øëÿõ äî 
íèçüêîї ñàìîîöіíêè), і äëÿ çäіáíіøèõ іíäèâіäóàëüíà ïëàíêà äîñÿãíåíü íå 
áóäå îïóñêàòèñÿ ç îãëÿäó íà ìîæëèâèé çàãàëüíèé íåâèñîêèé ðіâåíü ïіä-
ãîòîâëåíîñòі âñüîãî êëàñó.

Íàïðèêëàä, çàâäàííÿ íà іìïðîâіçàöіþ ìåëîäії ìîæå âàðіþâàòèñÿ çà ðіâ-
íÿìè ñêëàäíîñòі â òàêîìó äіàïàçîíі: «óÿâèòè âíóòðіøíіì ñëóõîì âëàñíó 
ìåëîäіþ» – «âіäòâîðèòè ðóêàìè â ïîâіòðі õàðàêòåð ðóõó ìåëîäії» (ïëàñ-
òè÷íå іíòîíóâàííÿ) – «íàìàëþâàòè íà äîøöі ëіíієþ ãðàôі÷íó ñõåìó ìåëî-
äії» (ïëàâíіñòü ðóõó, ñòðèáêè âãîðó ÷è âíèç, ôðàçè òîùî) – «ïðîïëåñêàòè 
äîëîíÿìè ðèòì ìåëîäії» – «ðîçêëàñòè ëі÷èëüíèìè ïàëè÷êàìè ðèòìі÷íèé 
ìàëþíîê» – «ïðîñïіâàòè ìåëîäіþ» – «çàãðàòè ìåëîäіþ íà іíñòðóìåíòі» – 
«ïіäіáðàòè äî ìåëîäії ðèòìі÷íèé àêîìïàíåìåíò» (íà óäàðíî-øóìîâèõ
іíñòðóìåíòàõ) – «ñòâîðèòè âàðіàöії íà öþ òåìó» (çìіíà òåìïó, äèíàìіêè 
òîùî) – «ïðèäóìàòè òàíöþâàëüíі ðóõè, іäåíòè÷íі õàðàêòåðó ìåëîäії» – 
«ïіäіáðàòè ñëîâà äî ìåëîäії» – «íàìàëþâàòè àáñòðàêòíó êîëüîðîâó êîìïî-
çèöіþ, ùî ïåðåäàє õàðàêòåð ìåëîäії» і ò. ä.

Корисно інколи виконувати завдання, спрямовані на виявлення прихованих 
помилок, навмисно допущених учителем із певною дидактичною метою (одна з 
назв – «метод руйнування»). Варіанти завдань: «Що зайве?» і «Знайди помилку»:
 пропонується низка музичних і живописних творів на певну тему, напри-

клад «Осінній сум», «Весняні настрої», «Лісові мешканці», з двома-трьома 
творами, які за образно-емоційним змістом не підходять до цієї групи;

 у серії малюнків  «Музичні знаки» «приховати» дорожні знаки-символи або 
інші й віднайти «зайві» – тобто немузичні;
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 знайти «зайве» в переліку однорідних явищ, наприклад «Танці» (халлінг, 
жига, колискова, менует, гопак, мазурка) або «Жанри живопису» (натюр-
морт, портрет, собор, пейзаж);

 виявити приховані помилки під час співу-показу вчителем фрагменту пісні
або в перебігу виконання педагогічного малюнка-зразка для візуального 
пояснення етапів роботи. 

Çàãîñòðþє óâàãó çàâäàííÿ íà îñíîâі ïðèéîìó «íàâïàêè». Íàïðèêëàä,
çàñïіâàòè êîëèñêîâó ãîëîñíî, ó øâèäêîìó òåìïі, à ìåëîäіþ ãîïàêà çіãðàòè
äóæå ïîâіëüíî é òèõî, ùå é ó âèñîêîìó ðåãіñòðі, âіäïîâіäíî «ïåðåïëóòàòè»
êîëüîðîâі êàðòêè (äëÿ êîëèñêîâîї – ÿñêðàâî-÷åðâîíèé, äëÿ ãîïàêà – íіæ-
íî-ðîæåâèé). Ïðè âèêîíàííі ïåäàãîãі÷íèõ ìàëþíêіâ-ñõåì ç îáðàçîòâîð÷î-
ãî ìèñòåöòâà íàâìèñíî ïåðåñòàâèòè ïðåäìåòè â íàòþðìîðòі, ïîìіíÿòè ìіñ-
öÿìè ïåðøèé і äðóãèé ïëàí ó ïåéçàæі, ïðèáðàòè öåíòðàëüíó ôіãóðó àáî 
ïðåäìåò ó ñþæåòíî-òåìàòè÷íіé êîìïîçèöії, ùîá ó÷íі êðàùå âіä÷óëè, ùî 
òàêå êîìïîçèöіéíèé öåíòð. 

Педагогічний малюнок 
Äëÿ íàáóòòÿ ó÷íÿìè âìіíü і íàâè÷îê îáðàçîòâîðåííÿ і ôîðìîòâîðåííÿ 

ìåòîäèñòè ðåêîìåíäóþòü âèêîðèñòîâóâàòè ïåäàãîãі÷íèé ìàëþíîê. Âіí 
âèêîíóєòüñÿ ç êîíêðåòíîþ ìåòîäè÷íîþ ìåòîþ – ïðîäåìîíñòðóâàòè åòàï-
íіñòü âèêîíàííÿ ïåâíèõ õóäîæíüî-ïðàêòè÷íèõ äіé, ïðîöåñóàëüíіñòü óòі-
ëåííÿ õóäîæíüîãî çàäóìó íà ïëîùèíі, â îá’єìі, òèïè êîìïîçèöіéíèõ 
ðіøåíü (ñèìåòðіÿ, àñèìåòðіÿ, äіàãîíàëü òîùî) â îáðàíîìó ôîðìàòі. Ðіçíî-
âèä ïåäàãîãі÷íîãî ìàëþíêà – êîìïîçèöіéíà ñõåìà, çðàçîê-àëãîðèòì êîì-
ïîçèöіéíîãî ðіøåííÿ òâîðó ìèñòåöòâà, ùî àíàëіçóєòüñÿ òà іíòåðïðåòóєòü-
ñÿ, àáî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè, ùî ìàє âèêîíóâàòèñÿ (Ì. Ïі÷êóð, Â. Ùåðáіíà).

Ñåðåä ìåòîäèñòіâ íå іñíóє єäèíîї äóìêè ùîäî äèäàêòè÷íîї âàðòîñòі
ìàëþíêіâ ó÷èòåëÿ. Îäíàê áіëüøіñòü ó÷èòåëіâ, ÿê ñâіä÷èòü øêіëüíà ïðàê-
òèêà, âіä÷óâàþòü ïîòðåáó â íèõ. Íàòîìіñòü äåÿêі ïåäàãîãè ïåðåêîíàíі, ùî
öåé òðàäèöіéíèé ìåòîä є àðõàї÷íèì, à ñõåìàòèçàöіÿ і íàâ’ÿçóâàííÿ áóäü-
ÿêîãî çðàçêà ó÷íÿì ïåðåøêîäæàє âèÿâó âіëüíîї ôàíòàçії, îòæå, і ñòàє 
áàð’єðîì íà øëÿõó âñåáі÷íîãî ðîçêðèòòÿ õóäîæíüî-òâîð÷èõ çäіáíîñòåé.

Ïîäіáíі äèñêóñії ùîäî ñïіââіäíîøåííÿ «òâîð÷іñòü – êîïіþâàííÿ çðàç-
êà» ÷àñ âіä ÷àñó ñïàëàõóþòü і â ñåðåäîâèùі ìóçèêàíòіâ-ïåäàãîãіâ, ÿêі çâåð-
òàþòü óâàãó íà ñóïåðå÷íіñòü ìіæ çàãàëüíîþ ðåïðîäóêòèâíîþ ñïðÿìîâà-
íіñòþ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ìóçèêè (ïàíóâàííÿ  ñòàíäàðòíèõ і íåçìіííèõ 
ñõåì «ðîçó÷óâàííÿ ïіñíі», «àíàëіçó òâîðó», «ìåòîäіâ ïîêàçó» òîùî) і çàäå-
êëàðîâàíèì ñó÷àñíîþ îñâіòîþ îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíèì ïіäõîäîì äî
íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ ó÷íіâ.

Îòæå, ÷è є òà ìåæà, çà ÿêîþ íàî÷íіñòü ïåðåõîäèòü ó êîïіþâàííÿ, 
êàíîí ñòàє ðóòèíîþ, ïðèíöèï ïåðåòâîðþєòüñÿ ó ôîðìàëіçì? Íà íàøó 
äóìêó, åôåêòèâíіñòü áóäü-ÿêèõ çðàçêіâ ó ïåäàãîãіöі ìèñòåöòâà çðîñòàòèìå
ïðÿìî ïðîïîðöіéíî çðîñòàííþ їõíüîї âàðіàòèâíîñòі. Òðåáà íàäàòè ó÷íÿì
ìîæëèâіñòü áà÷èòè àëüòåðíàòèâè, âàðіàíòè ó âèðіøåííі õóäîæíіõ çàâäàíü,
âіä÷óòè ñâîє ïðàâî íà âèáіð, à âðåøòі-ðåøò íàâіòü і íà ïîìèëêó. Çà òàêèõ 
óìîâ ïåäàãîã çàáåçïå÷óє çàñâîєííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ çàêîíîìіðíîñòåé
ìèñòåöòâà, ç îäíîãî áîêó, òà óíèêàє ïðÿìîãî íàâ’ÿçóâàííÿ âëàñíèõ ïîãëÿ-
äіâ і ðіøåíü – ç іíøîãî. 

Òàê, îäèí ó÷èòåëü ïðîäåìîíñòðóє íà óðîöі, ÿê òðåáà âèêîíóâàòè ïіñíþ,
і âèìàãàòèìå âіä äіòåé íåîäíîðàçîâî ïîâòîðþâàòè ìåëîäіþ. Òàêèé øëÿõ 
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àáñîëþòíî âіääçåðêàëþє äîòðèìàííÿ òðàäèöіéíîї ìåòîäèêè: «ïîêàç ïіñ-
íі   – ðîçó÷óâàííÿ ïіñíі». À îò іíøèé ïåäàãîã ïðîñïіâàє äâà ðіçíèõ âàðіàí-
òè (çі çìіíàìè òåìïó, äèíàìіêè, øòðèõіâ) і çàïèòàє: «ßêèé âàðіàíò, íà 
âàøó äóìêó, êðàùå âіäïîâіäàє öüîìó ïîåòè÷íîìó îáðàçó?».

Îäèí ó÷èòåëü îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ïðîäåìîíñòðóє, ÿê âèêîíóâàòè
òîé ÷è іíøèé ïåéçàæ (íàïðèêëàä, «Çèìà»), à іíøèé çàïðîïîíóє äіòÿì іç 
íèçêè ìîæëèâèõ âàðіàíòіâ îáðàòè òîé, ùî âіäïîâіäàòèìå їõíüîìó âëàñíî-
ìó çàäóìó:

● тематика («Зима-завірюха», «Зима-фантазерка»,  «Зима спить»); 
● вид мистецтв (живопис, графіка, декоративне мистецтво);
● формат (горизонтальний, вертикальний, квадрат, коло);
● тип композицій (симетрична – асиметрична, динамічна – статична);
● техніка (акварель, гуаш, кольорові олівці, фломастери, воскові олівці).

Приклади педагогічних малюнків з підручників авторського колективу 
Л. М. Масол, О. В. Гайдамаки, О. М. Колотило
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Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Приклади педагогічних малюнків з підручників О. В. Калініченко, Л. С. Аристової

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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Дидактичні казки
Åôåêòèâíèì çàñîáîì åìîöіéíî-îáðàçíîãî ïіäñèëåííÿ ïіçíàâàëüíèõ 

іíòåðåñіâ íà іíòåãðîâàíèõ óðîêàõ ìèñòåöòâà ñòàє äèäàêòè÷íà êàçêà, 
ó ÿêіé ãîëîâíå íå ñþæåòíіñòü, à îäóõîòâîðåííÿ ïåâíèõ ôàêòіâ, âëàñòèâîñ-
òåé, çàñîáіâ âèðàçíîñòі ìèñòåöòâà. Òàêі êàçêè â÷èòåëü ìîæå ñòâîðþâàòè 
äî áóäü-ÿêîї òåìè óðîêó, і ÿêùî öå ðîáèòüñÿ ñèñòåìàòè÷íî, äіòè ñàìі ñòà-
þòü ìàëåíüêèìè êàçêàðÿìè і ïî÷èíàþòü ðîçïîâіäàòè âëàñíі öіêàâі іñòî-
ðії. Îðієíòîâíà òåìàòèêà êàçîê ïîëіõóäîæíüîãî ñïðÿìóâàííÿ: «ßê ïîäðó-
æèëèñÿ äâі äіâ÷èíêè – Ëіíіÿ і Ìåëîäіÿ і äâà õëîï÷èêè – Êîëіð і Òåìáð», 
«Ïðî êîíêóðñ Ìóçè÷íèõ і Ãðàôі÷íèõ Øòðèõіâ», «Ïîäîðîæ äî êðàїíè 
Ðèòì» (äîäàòîê 6). 

Ñòâîðåííÿ é ðîçïîâіäàííÿ êàçîê òà іñòîðіé ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü ó÷è-
òåëі âàëüäîðôñüêèõ øêіë. Òàê, ç ìåòîþ ïіçíàòè ìîâó êîëüîðіâ, ó÷íі íà 
ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ æèâîïèñó ïðèâ÷àþòüñÿ âіäêðèâàòè äëÿ ñåáå é âèçíà÷à-
òè «õàðàêòåð», «íàñòðіé», «âçàєìîâіäíîøåííÿ» êîëüîðіâ òà їõíіõ âіäòіí-
êіâ. Ôîðìóëþþ÷è çàâäàííÿ íà ïî÷àòêó óðîêó, ó÷èòåëü ðîçïîâіäàє ïðèäó-
ìàíі іñòîðії ç æèòòÿ ôàðá, ïðî їõíі ðіçíîìàíіòíі âèòіâêè, ïðèãîäè; äіòè 
âòіëþþòü öі îáðàçè íà ïàïåðі (ó òåõíіöі ìàëþâàííÿ àêâàðåëëþ 
«ïî-ìîêðîìó»), ïіäêëþ÷àþ÷è âåñü àðñåíàë àñîöіàöіé òà åìîöіé. Ïіä âïëè-
âîì ôàíòàñòè÷íèõ óÿâëåíü êîëüîðè «îæèâàþòü» і ïî÷èíàþòü «äіÿòè» é 
«ðîçìîâëÿòè» ìіæ ñîáîþ, ïîâîäèòèñÿ âіäïîâіäíî äî «õàðàêòåðó» êîæíîãî. 
Êëþ÷îâèì ìîìåíòîì óðîêó ñòàє îáãîâîðåííÿ ðîáіò, ó ïåðåáіãó ÿêîãî äіòè 
ðàçîì іç ó÷èòåëåì ç’ÿñîâóþòü: ÿêі êîëüîðè â ðîáîòàõ òîãî ÷è іíøîãî ó÷íÿ 
ãàðìîíіéíі, à ÿêі – íàïðóæåíі, «äðóæàòü» ôàðáè â êîìïîçèöії ÷è «ñâà-
ðÿòüñÿ», ÿê áіëüø íàñè÷åíà ôàðáà «âèòіñíÿє» ïàñòåëüíó òîùî. Çàâäÿêè
òàêіé òåõíîëîãії ó÷íі, íåïîìіòíî äëÿ ñåáå, ñàìîñòіéíî âіäêðèâàþòü ìîæëè-
âîñòі êîëüîðіâ òà ðіçíîáàðâ’ÿ їõíіõ âіäòіíêіâ.

Ùîá ðîçâèâàòè äèòÿ÷ó òâîð÷іñòü, ó÷èòåëü і ñàì ìàє áóòè òâîð÷îþ îñî-
áèñòіñòþ, ïðàãíóòè çðîáèòè íàâ÷àííÿ ïðîáëåìíèì, åâðèñòè÷íèì, à îòæå   – 
öіêàâèì, äèíàìі÷íèì, çàõîïëèâèì.

  4.5. Інтерактивні художньо-
педагогічні технології

Ñïðèéìàííÿ ìèñòåöòâà – öå ìèñòåöòâî ñïðèéìàííÿ.
Áåðòîëüä Áðåõò

Äëÿ çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâіòè çàñòîñîâóâàííÿ іíòåðàêòèâíèõ òåõíî-
ëîãіé є ìàëîäîñëіäæåíèì àñïåêòîì іííîâàöіéíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ.

Іíòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ, íà äóìêó Î. Ïîìåòóí і Ë. Ïèðîæåíêî, – öå 
ñïåöèôі÷íà ôîðìà îðãàíіçàöії ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, ùî ìàє êîíêðåòíî
ïåðåäáà÷óâàíó ìåòó – ñòâîðèòè êîìôîðòíі óìîâè íàâ÷àííÿ, çà ÿêèõ êîæ-
íèé ó÷åíü  âіä÷óâàòèìå ñâîþ óñïіøíіñòü, іíòåëåêòóàëüíó ñïðîìîæíіñòü. 
Ãîëîâíå – іíòåðàêòèâíі ìåòîäè ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ ìіæîñîáèñòіñíîї âçà-
єìîäії ó÷íіâ.

Інтерактивний (англ.  interaction – «взаємодія») означає «здатний до взає-й
модії, співробітництва, діалогу». (Префікс «інтер» у дослівному перекладі з латин-
ської мови означає «перебування поміж»). 

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 



122

Л. М. Масол. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво»

Îòæå, îñíîâîþ іíòåðàêòèâíèõ ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé є ñïіëêóâàííÿ. 
Ñïіëêóâàííÿ – öå ôîðìà äіÿëüíîñòі, ïñèõі÷íîãî êîíòàêòó, ùî çäіéñíþєòü-
ñÿ ìіæ ëþäüìè ÿê ðіâíîïðàâíèìè ïàðòíåðàìè і âèÿâëÿєòüñÿ â îáìіíі 
іíôîðìàöієþ, âçàєìîâïëèâі, âçàєìîðîçóìіííі. Ñïіëêóâàííÿ áóâàє âåðáàëü-
íå і íåâåðáàëüíå.

Ïðîáëåìà ñïіëêóâàííÿ є ïðåäìåòîì ñïåöіàëüíîãî âèâ÷åííÿ áàãàòüîõ
íàóê (ôіëîñîôії, åòèêè, åñòåòèêè, ëіíãâіñòèêè, ñîöіîëîãії, ïñèõîëîãії,
ïåäàãîãіêè). Íà âіäìіíó âіä ïîíÿòòÿ «êîìóíіêàöіÿ» (ïåðåäà÷à іíôîðìàöії)
ñïіëêóâàííÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïñèõі÷íèìè çâ’ÿçêàìè ìіæ ëþäüìè, äóõî-
âíèìè ñòîñóíêàìè, àäæå âçàєìîâіäíîñèíè ñóá’єêòіâ âіäáóâàþòüñÿ íàâіòü і 
òîäі, êîëè  іíôîðìàöіÿ ÿê ïðåäìåò âçàєìîäії âіäñóòíÿ (íàïðèêëàä, ñïіëêó-
âàííÿ ÷åðåç ïîãëÿäè, æåñòè). 

Ôàõіâöі âèîêðåìëþþòü ÷îòèðè ôóíêöії ñïіëêóâàííÿ: ïåðøà ïîâ’ÿçàíà
ç ïðåäìåòíîþ äіÿëüíіñòþ, äðóãà õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñïіëêóâàííÿì çàðàäè 
íüîãî ñàìîãî, òðåòÿ âèÿâëÿєòüñÿ ó ïðîöåñі ïåðåäà÷і äóõîâíèõ öіííîñòåé,
÷åòâåðòà ñïðÿìîâàíà íà çàëó÷åííÿ äî öіííîñòåé іíøîãî. 

Ãóìàíіçàöіÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ïåðåäáà÷àє çäіéñíåííÿ îñî-
áèñòіñíî îðієíòîâàíîãî ñïіëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè (Ø. Àìîíàøâіëі, І. Áåõ,
І. Çÿçþí, Â. Ñåìè÷åíêî, Í. Ùóðêîâà). І. Áåõ àêöåíòóє ðîçâèâàþ÷ó ðîëü
ñïіëêóâàííÿ ó âèõîâíîìó ïðîöåñі ÿê äîìіíóþ÷ó і ðîçâîäèòü ïîíÿòòÿ «ìîâ-
ëåííєâå ñïіëêóâàííÿ» і «ïåäàãîãі÷íå ñïіëêóâàííÿ». Ñâîєðіäíіñòü îñòàííüî-
ãî â÷åíèé óáà÷àє â òîìó, ùî ó âèõîâíîìó ïðîöåñі äâà ñóá’єêòè ìàþòü
àëüòåðíàòèâíі ïîçèöії: âèõîâàòåëü є íîñієì і òðàíñëÿòîðîì îñîáèñòіñíèõ
öіííîñòåé, à âèõîâàíåöü ìóñèòü íèìè ëèøå îâîëîäіòè. Ó ìîâëåííєâîìó 
ñïіëêóâàííі íàâïàêè – íàÿâíà єäíіñòü äóìîê і ïîãëÿäіâ.

Íåîäìіííîþ óìîâîþ çäіéñíåííÿ äóõîâíîãî âïëèâó íà ó÷íіâ ïіä ÷àñ 
ïåäàãîãі÷íîãî ñïіëêóâàííÿ є ìàéñòåðíå âîëîäіííÿ ñëîâîì òà îðãàíіçàöіÿ 
äіàëîãó – ïðîöåñó ìіæîñîáèñòіñíîї âçàєìîäії.

Ñïîâіäóâàííÿ іäåї îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîї ïåäàãîãіêè çóìîâëþє áåççà-
ñòåðåæíî âèçíàòè ïðіîðèòåò äіàëîãîâîї ñòðàòåãії ïåäàãîãі÷íîї âçàєìîäії ÿêї
îñíîâè ñó÷àñíèõ іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ øêîëÿðіâ
çàñîáàìè ìèñòåöòâà.

Ñóòíіñíà ïðèðîäà ëþäèíè äіàëîãі÷íà, áî äіàëîã (âåðáàëüíèé, âіçóàëü-
íèé, êіíåòè÷íèé, ïàðàëіíãâіñòè÷íèé òà іí.) – öå ôîðìà іñíóâàííÿ ëþäèíè,
її ñóòíіñíà õàðàêòåðèñòèêà. Óñі âіäíîñèíè ìіæ ëþäüìè äіàëîãіêà ïîäіëÿє

Метою інтерактивних технологій навчання є набуття учнями 
інтеркультурної компетентності – готовності, здатності до і
комунікативної та кооперативної діяльності, оволодіння комп-
лексом відповідних умінь. З огляду на велику кількість інтер-
активних умінь класифікуємо їх у такі основні групи:

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

 уміння переконувати, аргументувати власну думку, керувати 
емоційним станом; 

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

 уміння взаємодіяти, співпрацювати, установлювати ділові кон-
такти, працювати в парі, у малих групах, колективно. 
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íà òðè âèäè: äіàëîãі÷íі, àíòèäіàëîãі÷íі òà іíäèôåðåíòíі; ïåðøèé âèä 
çàâæäè є îäíî÷àñíî ñóá’єêò-îá’єêòíèì і ñóá’єêò-ñóá’єêòíèì, à äâà îñòàííіõ 
– òіëüêè ñóá’єêò-îá’єêòíі.

Íà óðîêàõ ìèñòåöòâà ó øêîëі, ÿê ñâіä÷èòü ïðàêòèêà, çàçâè÷àé ïàíóє 
ìîíîëîã ó÷èòåëÿ, õî÷à â îðãàíіçàöії áóäü-ÿêîãî âèäó õóäîæíüî-ïіçíàâàëü-
íîї äіÿëüíîñòі ìîæíà çíàéòè íàëåæíå ìіñöå òàêîæ äіàëîãó é ïîëіëîãó. 
Íåðіäêî ïåäàãîãі÷íі âіäíîñèíè, ÿêі çîâíі íàãàäóþòü äіàëîã (ðîçìîâà, áåñі-
äà), ïіäìіíÿþòüñÿ ïñåâäîäіàëîãîì (àáî êâàçіäіàëîãîì), à іíêîëè íàáóâàþòü 
ðèñ àíòèäіàëîãó (çà íàÿâíîñòі іìïåðàòèâíèõ ïðàâ ó îäíієї ñòîðîíè, íàïðè-
êëàä ó÷èòåëÿ, «ÿêèé çàâæäè ïðàâèé», òà âіäñóòíîñòі òàêèõ ñàìèõ ïðàâ ó 
іíøîї ñòîðîíè – ó÷íÿ, ÿêèé «çàâæäè ïîìèëÿєòüñÿ»).

Äіàëîãі÷íі ôîðìè ïåäàãîãі÷íîãî ñïіëêóâàííÿ є çàñîáîì ñòèìóëþâàííÿ 
іíòåðïðåòàöіéíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ïðîÿâó ðåôëåêñії ó ïðîöåñі ïіçíàííÿ 
ìèñòåöòâà.

Ïåäàãîãі÷íèé äіàëîã – öå ñâîєðіäíà ïîëіôîíіÿ âçàєìîäії, äå ñïåöèôі÷íі 
äії â÷èòåëÿ, ÿêèé ìîäåëþє íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ íà ïàðòíåðñüêèõ
çàñàäàõ (âіäêðèòіñòü, äîâіðà, ïîâàãà, ñèìïàòіÿ òîùî), ñòâîðþþòü óìîâè 
äëÿ ñàìîâèðàæåííÿ êîæíîãî ó÷íÿ.

Çàâäàííÿ â÷èòåëÿ – ãóìàííîãî, à íå àâòîðèòàðíîãî – äîïîìàãàòè øêî-
ëÿðàì äîëàòè ÷è íåéòðàëіçóâàòè ïñèõі÷íі, ñìèñëîâі òà іíøі áàð’єðè ñïіë-
êóâàííÿ, åìîöіéíî çàõîïëþâàòè ñïіëüíîþ äіÿëüíіñòþ, ðîçêðèâàòè é ïіä-
òðèìóâàòè òâîð÷èé ïîòåíöіàë îñîáèñòîñòі.

Ôіëîñîô Â. Áіáëåð îáґðóíòóâàâ òåîðіþ «äіàëîãó êóëüòóð», ùî äàє çìîãó 
îñîáèñòîñòі íå òіëüêè ïðèëó÷èòèñÿ äî âіò÷èçíÿíèõ і çàãàëüíîëþäñüêèõ 
õóäîæíіõ öіííîñòåé, à é ñàìîâèçíà÷èòèñÿ ó ñâіòі êóëüòóðè, âêëþ÷èòèñÿ â 
її òâîðåííÿ é âîäíî÷àñ óäîñêîíàëþâàòè ñåáå ÿê ñóá’єêòà êóëüòóðè. Òîáòî 
äіàëîã êóëüòóð ðîçóìієòüñÿ íå ïðîñòî ÿê ôîðìà ñïіëêóâàííÿ, à øèðøå – 
ÿê òèï âіäíîñèí ó ìіêðî- і ìàêðîñîöіóìі (ìіæ òèïàìè êóëüòóð – іñòîðè÷-
íèìè, åòíі÷íèìè òîùî).

Ïіä òåðìіíîì «äіàëîã» ðîçóìієòüñÿ íå ïðîñòî ðîçìîâà, áåñіäà (äîñëіâíèé
ïåðåêëàä ç ãðåöüêîї), à íàñàìïåðåä ëàíöþæîê âçàєìîçàëåæíèõ âåðáàëü-
íèõ і íåâåðáàëüíèõ äіé-ñïіëêóâàíü ìіæ ïåäàãîãîì òà ó÷íÿìè íà îñíîâі 
ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíêіâ, îáìіíó îñîáèñòіñíèìè äóõîâíèìè öіííîñòÿìè.
Äіàëîãîâà ïåäàãîãі÷íà âçàєìîäіÿ ìàє áóòè çàáàðâëåíà ïîçèòèâíèìè åìî-
öіéíî-åñòåòè÷íèìè ïåðåæèâàííÿìè øêîëÿðіâ і ґðóíòóâàòèñÿ íà åìïàòіé-
íîìó ñòàâëåííі â÷èòåëÿ äî âñіõ ó÷íіâ (ñïіâó÷àñòü, äîïîìîãà, ïіäòðèìêà).
Çà òàêèõ óìîâ ó äіòåé âèíèêàє çàõîïëåííÿ õóäîæíüîþ äіÿëüíіñòþ, äîìі-
íóþòü âіä÷óòòÿ óñïіõó, íàñîëîäè âіä áîäàé ìіíіìàëüíîї ñàìîñòіéíîї ó÷àñòі 
íà øëÿõó äî ïіçíàííÿ ìèñòåöòâà.

Çíà÷íó ðîëü ó ìèñòåöüêіé ïåäàãîãіöі âіäіãðàє ñòèëü õóäîæíüîãî ñïіëêó-
âàííÿ. ßê ïіäêðåñëþє Î. Ðóäíèöüêà, õóäîæíі òâîðè, ç îäíîãî áîêó, çäàòíі 
ìîäåëþâàòè ëþäñüêі ñòîñóíêè, ç іíøîãî – ìèñòåöòâî ó ñâîїé ñóòíîñòі ñàìî 
є ñïіëêóâàííÿì, äіàëîãі÷íèì çà ñâîєþ ïðèðîäîþ (êâàçіñïіëêóâàííÿì). 
Êîìóíіêàòèâíà ôóíêöіÿ ìèñòåöòâà âèÿâëÿєòüñÿ â ðіçíèõ âèäàõ ñïіëêóâàí-
íÿ: äіàëîã ç ìèòöåì, äіàëîã ç îáðàçîì òâîðó, äіàëîã êóëüòóð, äіàëîã îñî-
áèñòіñíèõ ñìèñëіâ ó ñèñòåìі «ó÷åíü – ó÷åíü» àáî «â÷èòåëü – ó÷íі», âíó-
òðіøíіé äіàëîã (іíòåðіîðèçîâàíà äèñêóñіÿ).

Îòæå, ðîçóìіííÿ ìèñòåöòâà – öå òâîð÷èé ïðîöåñ ñïіâïåðåæèâàííÿ òà 
іíòåðïðåòàöії, ùî ìàє àêòèâíî äіàëîãі÷íèé õàðàêòåð.

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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Фасилітація
Ç-ïîìіæ íèçêè іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäіâ, äîöіëüíèõ äëÿ îðãàíіçàöії àíà-

ëіçó-іíòåðïðåòàöії òâîðіâ ìèñòåöòâà, âèñîêó åôåêòèâíіñòü ìàє ôàñèëіòîâà-
íà äèñêóñіÿ.

Ôàñèëіòîâàíà äèñêóñіÿ ÿê îäíà ç ôîðì ïåäàãîãі÷íîãî ñïіëêóâàííÿ ïîëÿ-
ãàє â êîëåêòèâíîìó îáãîâîðåííі ïåâíîї ïðîáëåìè, ùî ìàє íà ìåòі êîëåãі-
àëüíî íàáëèçèòèñÿ äî ðåçóëüòàòó (âіäíàõîäèòè ðіøåííÿ, âіäêðèâàòè íîâі
іäåї, óòâîðþâàòè êîíñåíñóñ) çà äîïîìîãîþ ïåâíèõ ñòðàòåãіé, ñïðÿìîâóþ-
÷èõ çàïèòàíü і ñïåöіàëüíèõ ïðèéîìіâ âåäó÷îãî – ôàñèëіòàòîðà.

Áàçîâі ïіäõîäè äî òåõíîëîãії òàêîãî ñïðÿìîâàíîãî êîëåêòèâíîãî îáãîâî-
ðåííÿ òâîðіâ ìèñòåöòâà íà óðîêàõ ó çàãàëüíîîñâіòíіé øêîëі ðîçðîáèëè 
àìåðèêàíñüêі ôàõіâöі À. Õàóçåí òà Ô. Єíàâàéí äëÿ ìіæíàðîäíîї ïðîãðàìè
«Ôîðìóâàííÿ îáðàçíîãî ìèñëåííÿ» (VTS), ùî áóëà àäàïòîâàíà äî óìîâ
âіò÷èçíÿíîї øêîëè ãðóïîþ óêðàїíñüêèõ ôàõіâöіâ ïіä íàøèì íàóêîâèì
êåðіâíèöòâîì, ïðîéøëà øèðîêó åêñïåðèìåíòàëüíó àïðîáàöіþ â áàãàòüîõ 
ðåãіîíàõ íàøîї êðàїíè é ðåêîìåíäîâàíà äëÿ âïðîâàäæåííÿ â øêîëè ÌÎÍ 
Óêðàїíè. Äåòàëüíî öÿ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íà òåõíîëîãіÿ ðîçêðèòà â ìåòî-
äè÷íèõ ïîñіáíèêàõ І-ІV çà ïðîãðàìîþ «Ôîðìóâàííÿ îáðàçíîãî ìèñëåííÿ»,
ÿêà âïðîâàäæóєòüñÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñåìіíàðіâ ÍÌÖ «Іíòåëåêò».
Ïîäàєìî «âóçëîâі» ìîìåíòè öієї òåõíîëîãії: àëãîðèòì çàïèòàíü äëÿ ñïðÿ-
ìóâàííÿ äèñêóñії òà îñíîâíі ìåòîäè÷íі ïîðàäè, ùî äîïîìîæóòü ïðàâèëüíî
її îðãàíіçóâàòè.

Òåõíîëîãіÿ ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê óìіííÿ ó÷íіâ ïèëüíî ñïîñòåðіãàòè, 
ðîçìіðêîâóâàòè ïðî çìіñò õóäîæíіõ òâîðіâ, ùî ñòàє ìîæëèâèì çàâäÿêè
áàãàòîçíà÷íîñòі îáðàçіâ ìèñòåöòâà, їõ çäàòíîñòі іíòðèãóâàòè é ïðîáóäæó-
âàòè ðіçíі äóìêè. Óðàõîâóþòüñÿ ïîòðåáè é іíòåðåñè ãëÿäà÷іâ-ïî÷àòêіâöіâ,
ÿêі íàáóâàþòü óìіíü ñïîñòåðåæåííÿ é ðåôëåêñії – êîìïîíåíòіâ  âіçóàëüíîї
êîìïåòåíòíîñòі.

Âàæëèâà âіäìіííіñòü öієї іíòåðàêòèâíîї òåõíîëîãії âіä òðàäèöіéíîї – 
âіäñóòíіñòü äîäàòêîâîї іíôîðìàöії ïðî àâòîðіâ òâîðіâ, ÷àñ їõ ñòâîðåííÿ,
õóäîæíі çàñîáè òîùî. Áåç áóäü-ÿêîї çîâíіøíüîї іíôîðìàöії äіòè ìàþòü
íàâ÷èòèñÿ  «âè÷åðïóâàòè» çìіñò òâîðó іç ñàìîãî òâîðó. (Äî òîãî æ ïðàêòè-
êà ïåðåêîíëèâî ñâіä÷èòü, ùî ôàêòîëîãі÷íó іíôîðìàöіþ ïðî ìèñòåöòâî
øêîëÿðі öüîãî âіêó øâèäêî çàáóâàþòü).

Äіÿëüíіñòü ó÷íіâ. Ó ïðîöåñі ñïðèéìàííÿ ìèñòåöòâà ðіçíèõ êðàїí і íàðî-
äіâ äіòè ìàþòü çáàãíóòè, ùî ÷èìàëî òâîðіâ «ðîçïîâіäàþòü ñâîї іñòîðії» і 
ùî âîíè çäàòíі ñàìîñòіéíî öі іñòîðії іíòåðïðåòóâàòè. Ïіä ÷àñ ãðóïîâîãî
îáãîâîðåííÿ ó÷íі â÷àòüñÿ íå ëèøå âèñëîâëþâàòè âëàñíі ìіðêóâàííÿ, à é
ñïðèéìàòè äóìêè іíøèõ, ïîãîäæóâàòèñÿ ç íèìè àáî çàïåðå÷óâàòè, äîïî-
âíþâàòè é óòî÷íþâàòè їõ.  Ãîëîâíå, ùîá óñі âèñëîâëþâàííÿ àðãóìåíòóâà-
ëèñÿ ç îïîðîþ íà ðåàëüíі õóäîæíі îáðàçè, à íå ôàíòàçóâàëèñÿ çà ìåæàìè 
òâîðó.

Âіäïîâіäàþ÷è íà çàïèòàííÿ, âèáóäîâàíі ó ñïåöіàëüíі àëãîðèòìè, äіòè
ïîãëèáëþâàòèìóòü íàâè÷êè ðåòåëüíîãî ñïîñòåðåæåííÿ, ó íèõ áóäå ðîçâè-
âàòèñÿ ìèñëåííÿ – çäàòíіñòü âèðîáëÿòè ãіïîòåçè ó ñïðîáàõ òðàêòóâàííÿ 

Фасилітація (від лат.я fasilis – «легкий», англ.s fasilitate - «полегшувати», «допо-
магати») – технологія навчання, принциповою особливістю якої є опосередкована
участь педагога в колегіальному самонавчанні учнів.  

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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çíà÷åííÿ òâîðó é àðãóìåíòóâàííÿ ñâîєї äóìêè, àäæå âîíè ìóñÿòü íàâîäè-
òè äîêàçè ùîäî âëàñíîãî «áà÷åííÿ» їõ ñåíñó. Âіäòàê ó êîæíîї äèòèíè 
ïî÷íå ôîðìóâàòèñÿ îñîáèñòіñíå åìîöіéíî-åñòåòè÷íå ñòàâëåííÿ äî ìèñòå-
öòâà, óïåâíåíіñòü ó ñâîїõ ñèëàõ ùîäî éîãî ðîçóìіííÿ. Âîäíî÷àñ ðîçâèâà-
þòüñÿ ìîâëåííєâі íàâè÷êè, òîìó ùî äіòè â÷àòüñÿ ïåðåêîíëèâî âèñëîâëþ-
âàòè ñâîї äóìêè, їõíÿ ìîâà ñòàє áàãàòøîþ, áіëüø äåñêðèïòèâíîþ (îïèñî-
âîþ). Ëåâîâà ÷àñòêà ïіçíàííÿ âіäáóâàєòüñÿ çà ðàõóíîê âåðáàëüíîãî âèðà-
æåííÿ äóìêè – її ôîðìóëþâàííÿ і «ïðîãîâîðþâàííÿ» âãîëîñ òàê, ùîá âîíà 
ñòàëà çðîçóìіëîþ âñіì. Çðîñòàє êîìóíіêàòèâíà êîìïåòåíòíіñòü: ó ïåðåáіãó 
îáìіíó äóìêàìè äіòè ïî÷èíàþòü óâàæíî ñëóõàòè і ñïðèéìàòè іíøèõ, çìі-
íþâàòè âëàñíó ïåðâіñíó ïîçèöіþ, ÿêùî âîíè âіä÷óëè, ùî âîíà íåïðàâèëü-
íà àáî íå çîâñіì òî÷íà, ïîðіâíÿíî ç іíøîþ.

Çàïèòàííÿ ôàñèëіòàòîðà. Ïóñêîâèé ìåõàíіçì äèñêóñії ïîëÿãàє â ñåðії 
çàçäàëåãіäü ðîçðîáëåíèõ çàïèòàíü ó÷èòåëÿ, ùî âèêîíóє ðîëü ôàñèëіòàòî-
ðà. Âіí âèñòóïàє ïîñåðåäíèêîì ó âçàєìîäії ó÷íіâ, ñòèìóëþþ÷è çà äîïîìî-
ãîþ çàïèòàíü ïіçíàâàëüíі ïðîöåñè, òâîð÷å ìèñëåííÿ ó÷àñíèêіâ îáãîâîðåí-
íÿ, äîïîìàãàє їì âêëþ÷èòèñÿ â àêòèâíèé ïіçíàâàëüíèé ïîøóê ó ïðîöåñі 
ñïðèéìàííÿ ìèñòåöüêèõ òâîðіâ і їõ êîëåêòèâíîãî îáãîâîðåííÿ.

Óñі çàïèòàííÿ – öå òàê çâàíі çàïèòàííÿ «âіäêðèòîãî òèïó», ùî ïåðåä-
áà÷àþòü íèçêó ìîæëèâèõ âіäïîâіäåé. Âîíè ïîáóäîâàíі òàê, ùîá äіòè ìîãëè 
âіäïîâіñòè íà íèõ, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîïåðåäíüî íàáóòі çíàííÿ, ñèñòåìàòè-
çóâàòè é çàêðіïèòè âæå âіäîìå. Òðåáà ïðàãíóòè óòðèìóâàòèñÿ âіä çàìіíè 
öèõ çàïèòàíü іíøèìè, îñîáëèâî íàâіäíèìè àáî âóçüêîñïðÿìîâàíèìè. Ñàìå
öі çàïèòàííÿ áóëî îáðàíî â ïåðåáіãó òðèâàëîї åêñïåðèìåíòàëüíîї ðîáîòè, 
òîìó ùî âîíè ïðèðîäíî âèíèêàþòü ó ïî÷àòêіâöіâ íà ñòàðòîâîìó åòàïі ñïіë-
êóâàííÿ ç ìèñòåöòâîì і ñïðÿìîâàíі íà їõíі іíòåðåñè é ïîòðåáè. Ïåäàãîãі÷-
íі ñòðàòåãії ïðîäóìàíі òàê, ùîá ñòèìóëþâàòè, àëå íå ïіäøòîâõóâàòè
õóäîæíüî-åñòåòè÷íå çðîñòàííÿ äèòèíè, äîïîìàãàþ÷è ðåàëіçóâàòè çàêëàäå-
íèé ó íіé ïîòåíöіàë, ðîçâèâàòèñü ó âіäïîâіäíîìó òåìïі. Òîìó íå âàðòî 
íàìàãàòèñÿ «ïåðåñòðèáóâàòè ÷åðåç ñõîäèíêè» – óñêëàäíþâàòè çàïèòàí-
íÿ, ïðèñêîðþâàòè òåìï їõ ïîñòóïîâîãî ïîåòàïíîãî ââåäåííÿ ó ïðîöåñі 
íàâ÷àííÿ.

Åêñïåðèìåíòàëüíå íàâ÷àííÿ ðîçðàõîâàíî íà 10 ùîðі÷íèõ ñïåöіàëüíèõ 
óðîêіâ, íà ÿêèõ äіòè îáãîâîðþþòü ïî 3 ñëàéäè (ëèøå íà äâîõ ïåðøèõ óðî-
êàõ ïî äâà). Ðàçîì ç òèì öåé ðèòì, çâàæàþ÷è íà êîíêðåòíі óìîâè, ìîæíà 
çìіíþâàòè: ïðîâîäèòè óðîêè ÷àñòіøå, ðîçãëÿäàþ÷è 1–2 òâîðè, àáî ÷àñ âіä 
÷àñó âèêîðèñòîâóâàòè åëåìåíòè öієї òåõíîëîãії. Єäèíà îáîâ’ÿçêîâà âèìîãà: 
çàãàëüíà ëîãіêà ìàє çàëèøàòèñÿ íåçìіííîþ, ÿê і ïîåòàïíіñòü óâåäåííÿ çàïè-
òàíü ó âèçíà÷åíèõ ôîðìóëþâàííÿõ òà ïîçèòèâíî-ñòèìóëþþ÷à ïåäàãîãі÷íà 
ðåàêöіÿ íà íèõ. 

Базові запитання перших уроків:
 Що відбувається на цій картині? 
 Що ще відбувається на картині?

Ïåðøå çàïèòàííÿ ñïîíóêàє äіòåé âèñëîâëþâàòè ñâîї ñïîñòåðåæåííÿ,
íàâîäèòü їõ íà äóìêó, ùî â êîæíîìó òâîðі ìèñòåöòâà є ñâіé ïðèõîâàíèé 
ñìèñë.  Êîëè ïîòіê âіäïîâіäåé ïî÷èíàє ñëàáøàòè àáî îáãîâîðåííÿ «ïіøëî 
ïî êîëó», âàðòî ñòàâèòè äðóãå çàïèòàííÿ.

Íà íàñòóïíèõ óðîêàõ ôîðìóëþâàííÿ öèõ ñàìèõ çàïèòàíü ìîæíà âàðі-
þâàòè.
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Варіанти першого запитання:
 Що тут відбувається? 
 Що можна сказати про це зображення?

Варіанти другого запитання:
 Що ще ви тут помітили?
 Хто може щось додати?
 Хто може доповнити? 
 Можливо, хтось помітив те, про що ще не говорили?

×åðåç ïåâíèé ÷àñ, êîëè äіòè îòðèìàëè ïåðøèé äîñâіä êîëåêòèâíîãî
îáãîâîðåííÿ, óâîäèòüñÿ çàïèòàííÿ íà àðãóìåíòàöіþ (ïіçíіøå éîãî âàðіàí-
òè):
 Що ти тут бачиш такого, що дозволяє тобі так думати?

Варіанти запитання на аргументацію:
 Де ти це побачив(-ла)?
 Як це можна зрозуміти з картини?

Íà íàñòóïíèõ óðîêàõ (êîëè äіòè «äîçðіëè») óâîäÿòüñÿ íîâі çàïèòàííÿ,
ÿêі ñïðÿìîâàíі íà òå, ùîá äіòè ïî÷àëè ãëèáøå «çàíóðþâàòèñÿ» â îêðåìі
àñïåêòè õóäîæíüîãî òâîðó. Ïåðøå ç íîâèõ çàïèòàíü (óðîê 5) ïîâèííå 
âèêëèêàòè óâàæíіøå ðîçìіðêîâóâàííÿ ïðî çîáðàæåíèõ íà êàðòèíі ëþäåé,
ïðî їõíі õàðàêòåðè, çîâíіøíіñòü, ðèñè é âèðàçè îáëè÷, æåñòè, ïîçè, îäÿã
òîùî.

Варіанти першого запитання:
 Що ви можете сказати про цю людину?
 Що ви можете сказати про те, де це відбувається?

Äðóãå íîâå çàïèòàííÿ (óðîê 7) ïðèâåðòàє óâàãó äіòåé äî êîíòåêñòó
(îáñòàíîâêè), ó ÿêîìó çîáðàæåíі ïåðñîíàæі.

Варіанти другого запитання:
 Що ви можете сказати про місце, де це відбувається? 
 Що можна доповнити, говорячи про місце дії?

Òàê âіëüíå äî öüîãî ÷àñó îáãîâîðåííÿ ñïðÿìîâóєòüñÿ â êîíêðåòíå ðі÷è-
ùå âèçíà÷åíîї òåìè, çâóæóєòüñÿ çàâäÿêè «çîíäóþ÷èì» çàïèòàííÿì «õòî?»
і «äå?». Öå ñïðèÿє ñòàíîâëåííþ çäіáíîñòåé äіòåé ñïðèéìàòè ïîðòðåòè òà 
àâòîïîðòðåòè, ïåéçàæі, іíòåð’єðè, іñòîðè÷íі òà іíøі ñþæåòíі êàðòèíè.
Ïàðàëåëüíî äіòè îòðèìóþòü çàâäàííÿ ðîçêàçàòè, íàïèñàòè àáî íàìàëþâà-
òè іñòîðії, ïðèñâÿ÷åíі òèì ïåðñîíàæàì, êîòðі їì íàéáіëüøå ñïîäîáàëèñü íà
êàðòèíàõ. Ïіçíіøå âîíè ìîæóòü ç ïàì’ÿòі íàïèñàòè ìіíі-òâіð ïðî êàðòè-
íè, ÿêі їì íàéáіëüøå ñïîäîáàëèñÿ.

Îòæå, çàäіÿíі çàïèòàííÿ «âіäêðèòîãî» òèïó, àëå äîñòàòíüî «æîðñòêî»
ñòðóêòóðîâàíі. Âîíè ñïîíóêàþòü äіòåé ïðèâîäèòè â äіþ ìåõàíіçì ïàì’ÿòі 
і òðåíóâàòè àñîöіàòèâíі çäіáíîñòі, âèñëîâëþâàòè òå, ùî âîíè âæå çíàþòü, 
ìіðêóâàòè, âèêîðèñòîâóâàòè ñâîї çíàííÿ â íîâèõ ñèòóàöіÿõ.
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Ïіñëÿ äâîõ ðîêіâ íàâ÷àííÿ çà òåõíîëîãієþ ôîðìóâàííÿ îáðàçíîãî ìèñ-
ëåííÿ ðåêîìåíäóєòüñÿ ïî÷àòè îáãîâîðþâàòè òàêèé ñêëàäíèé ìîìåíò, ÿê 
îá’єêò ìèñòåöòâà ç ïîãëÿäó õóäîæíèêà (âèáіð çàñîáіâ, ðàêóðñіâ òîùî). Äî 
öüîãî ÷àñó ó÷íÿì íàäàâàëàñÿ ìîæëèâіñòü ìіðêóâàòè ïðî âëàñíі ðåàêöії íà 
òâіð ìèñòåöòâà. Òåïåð äî ðåïåðòóàðó ôàñèëіòàòîðà äîäàþòüñÿ íîâі äîäàò-
êîâі çàïèòàííÿ.

Варіанти запитань:
 Як ви думаєте, що зацікавило художника в цій темі?
 Як ви думаєте, де стояв художник, коли писав цю картину?

Äàëі óâàãà äіòåé çîñåðåäæóєòüñÿ íà âіçóàëüíèõ åëåìåíòàõ ïðîñòîðó.

Варіанти запитань:
 Які предмети на картині здаються далекими від нас? Близькими до нас? 

Розміщені між далекими й близькими? 
 Чому ці предмети здаються близькими (далекими)?
 Що робить художник, щоб показати цей предмет близьким чи далеким?

Öі çàïèòàííÿ çìóøóþòü ó÷íіâ âèñëîâëþâàòè ñâîї âіä÷óòòÿ ñòîñîâíî
ïðîñòîðó, äóìàòè íàä òèì, ÿê õóäîæíèêè ñòâîðþþòü öі âіä÷óòòÿ ïðîñòîðó.
Âîíè âæå çäàòíі ïîìі÷àòè, ÿê ïðåäìåòè çàõîäÿòü îäèí çà îäèí, âіääàëåíі
ïðåäìåòè çîáðàæàþòüñÿ ìåíøèìè і ìåíø äåòàëіçîâàíèìè, ðîçòàøîâóþòü-
ñÿ íàä òèìè, ùî ðîçìіùóþòüñÿ áëèæ÷å, à òàêîæ âіä ÷îãî çàëåæàòü öі 
íåçâè÷íі ðîçòàøóâàííÿ. Òàê îïàíîâóþòüñÿ ïîíÿòòÿ «êóò çîðó» õóäîæíè-
êà, «ïåðñïåêòèâà».

Íà óðîêàõ ó÷èòåëåâі ïîòðіáíî âïåâíåíî âîëîäіòè âñіì «àðñåíàëîì» ôîð-
ìóëþâàíü і ãíó÷êî їõ âèêîðèñòîâóâàòè, àäæå çà ðàõóíîê ðіçíîìàíіòíîñòі 
ôîðìóëþâàíü ìåòîä íå íàáðèäàє äіòÿì, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ëîãіêà îáãî-
âîðåííÿ çàëèøàєòüñÿ íåçìіííîþ.

Реакція вчителя на коментарі учнів  
Âàæëèâî ïðàâèëüíî ðåàãóâàòè íà âіäïîâіäі äіòåé: ïіäòðèìóâàòè їõ óñі  

âèêëþ÷íî ïîçèòèâíî. Ãîëîâíå ïðàâèëî âåäåííÿ äèñêóñії – óçàãàëі íå îöі-
íþâàòè âіäïîâіäі äіòåé ÿê «ïðàâèëüíі» ÷è «íåïðàâèëüíі» (ó÷åíü ìàє ïðàâî 
íà ñâîє «áà÷åííÿ», íàâіòü ÿêùî âîíî íå çáіãàєòüñÿ іç çàãàëüíîâèçíàíèì ÷è 
ðîçóìіííÿì çìіñòó òâîðó ñàìèì ó÷èòåëåì). Òðåáà íàìàãàòèñÿ çàëó÷àòè äî 
îáãîâîðåííÿ âñіõ, ùîá íå äîìіíóâàëè îäíі é òі ñàìі ó÷íі, ùîá íіõòî íå 
çàëèøèâñÿ «çàáóòèì».

Äî êëþ÷îâèõ åëåìåíòіâ òåõíîëîãії íàëåæàòü ïàðàôðàç і ïîâ’ÿçóâàííÿ 
äóìîê ó÷íіâ.

Ïåðåôðàçóâàííÿ і ïîâ’ÿçóâàííÿ (ëіíêіíã) âіäïîâіäåé-âåðñіé äіòåé ïіä 
÷àñ ãðóïîâîї ðåôëåêñії çàáåçïå÷óþòü óòðèìàííÿ äèñêóñії íà âèñîêîìó ðіâ-
íі àêòèâíîñòі і ñïðÿìîâóþòü її íà êіíöåâèé ðåçóëüòàò – ðîçóìіííÿ çìіñòó 
òâîðіâ, ùî ñïðèéìàþòüñÿ òà îáãîâîðþþòüñÿ. Ïàðàôðàç äàє çìîãó â÷èòåëå-
âі ïіäêðåñëþâàòè çíà÷åííÿ êîæíîãî âèñëîâëþâàííÿ, êîæíîãî âíåñêó â 
çàãàëüíå îáãîâîðåííÿ. Ïåðåôðàçîâóâàííÿ ó÷íіâñüêèõ êîìåíòàðіâ ïðèâî-
äèòü äî òîãî, ùî äèòèíà ïî÷èíàє öіíóâàòè âëàñíі äóìêè, à öå âæå ïåðøèé 
êðîê íà øëÿõó äî âìіííÿ öіíóâàòè é ïîâàæàòè äóìêè іíøèõ. Ãðàìîòíèé 
ïàðàôðàç (óäîñêîíàëåííÿ âèñëîâó ëèøå ïî ôîðìі, àëå íіÿê íå ïî ñóòі), 
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äîïîìàãàє êîðèãóâàòè ñòðóêòóðó âèñëîâëþâàíü, ðîçâèâàòè  ìîâëåííєâі
íàâè÷êè, çáàãà÷óâàòè ñëîâíèêîâèé çàïàñ ó÷íіâ.

Ïåðåôðàçîâóþ÷è âèñëîâëþâàííÿ ó÷íіâ, äîöіëüíî âêàçàòè íà çâ’ÿçîê,
ùî ìіæ íèìè іñíóє: âèñëîâè, ùî âêàçóþòü íà çãîäó («Ïàâëèê і Ãàííóñÿ 
äóìàþòü îäíàêîâî» àáî «Òåòÿíêà çãîäíà ç Ìàðèíîþ»); ùî âèðàæàþòü
íåçãîäó («Ó Âàäèêà òà Ïåòðèêà çîâñіì ðіçíі äóìêè» àáî «Ìàðіéêà âèñóâàє 
іíøó âåðñіþ»); ùî äîïîâíþþòü («Îêñàíà ðîçâèâàє äóìêó Êèðèëà» àáî
«Ëàðèñà ÷àñòêîâî çãîäíà ç Àíòîíîì, àëå âîíà ùå äîäàëà, ùî...»).

Ïіñëÿ òîãî ÿê äіòè àêòèâíî âêëþ÷àòüñÿ â äèñêóñіþ, ó÷èòåëü ïî÷èíàє
«ïîâ’ÿçóâàòè» êîìåíòàðі, óêàçóþ÷è, ÿê âîíè ñïіââіäíîñÿòüñÿ ìіæ ñîáîþ:
ñõîæі äóìêè («І Ñâіòëàíà, і Ìàðèíà, і Ñàøêî äóìàþòü, ùî...» àáî «Ñõîæå, 
áàãàòî õòî ç âàñ ââàæàє, ùî...»); ðіçíі äóìêè («Äìèòðèê äóìàє çîâñіì íå
òàê, ÿê Âîëîäÿ...»); ïіäòâåðäæåííÿ âåðñіé («Ïðîäîâæóþ÷è äóìêó Êàòðó-
ñі, Ìèõàéëèê ïîìіòèâ...» àáî «Êðіì òîãî, ïðî ùî çãàäàëà Êàòðóñÿ, Ìèõàé-
ëèê äîäàâ, ùî...»); ñïðîñòóâàííÿ ïîïåðåäíіõ ïîçèöіé («Ñõîæå, äåõòî ç
âàñ çìіíèâ ñâîþ äóìêó ïðî öå»).

Ó÷èòåëü-ôàñèëіòàòîð çîáîâ’ÿçàíèé ïіäòðèìóâàòè äèñêóñіþ, àëå â æîä-
íîìó ðàçі íå ïðèéìàòè ÷èþñü ñòîðîíó. Äóìêà ìåíøîñòі, íàâіòü ÿêùî öå
äóìêà òіëüêè îäíієї ëþäèíè, ïîâèííà âèñëóõîâóâàòèñÿ ç îäíàêîâîþ óâà-
ãîþ і ïîâàãîþ, àëå, çâè÷àéíî, òðåáà âèìàãàòè àðãóìåíòіâ. Âàæëèâî, ùîá
äіòè óñâіäîìèëè, ùî ìîæå іñíóâàòè áàãàòî ðіçíèõ âåðñіé, і «ìîçêîâà àòà-
êà», ïðîâåäåíà âñієþ ãðóïîþ, – öå êîðèñíèé ïðîöåñ, ó ðåçóëüòàòі ÿêîãî
ñêëàäàєòüñÿ і ðîçâèâàєòüñÿ áàãàòî іäåé. À ñïіëêóâàííÿ ç òâîðàìè ìèñòå-
öòâà íіêîëè íå áóâàє çàâåðøåíèì.

Методичні рекомендації щодо добору художніх творів 
для фасилітації

Óðàõîâóþ÷è âëàñòèâі ïî÷àòêіâöþ ïðèðîäíі çäàòíîñòі ñïðèéíÿòòÿ, òâî-
ðè ìèñòåöòâà ñïåöіàëüíî äîáèðàþòüñÿ і âèáóäîâóþòüñÿ ó ïîñëіäîâíі ðÿäè
çà ïðèíöèïîì ïîñòóïîâîãî óñêëàäíåííÿ, ðîçøèðåííÿ ñôåðè іíòåðåñіâ
ó÷íіâ. Ó ïðîãðàìі «Ôîðìóâàííÿ îáðàçíîãî ìèñëåííÿ» («ÔÎÌ») âіçóàëüíі
ðÿäè ðåòåëüíî ïðîäóìàíі. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ôàñèëіòîâàíèõ äèñêóñіé íà óðî-
êàõ ìèñòåöòâà äîöіëüíî çàñòîñîâóâàòè íàéáіëüø áàãàòîçíà÷íі çà çìіñòîì
õóäîæíі îáðàçè ç ðåêîìåíäîâàíèõ ïðîãðàìîþ àáî òåìàòè÷íî é õóäîæíüî 
ðіâíîöіííі.

Çà àíàëîãієþ äî ïðîäåìîíñòðîâàíîãî àëãîðèòìó çàïèòàíü ùîäî ñïðèé-
ìàííÿ òâîðіâ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà â÷èòåëü ìîæå ðîçðîáèòè âëàñíó
òåõíîëîãіþ îðãàíіçàöії äèñêóñії ó ïðîöåñі ñïðèéìàííÿ ìóçèêè (òàêі àâòîð-
ñüêі åêñïåðèìåíòè ïðîâîäèëèñÿ, àëå íå ââàæàєìî çà äîöіëüíå їõ íàâ’ÿçóâàòè
ç îãëÿäó íà íåäîñòàòíüî ìàñîâó àïðîáàöіþ). 

Îðієíòîâíі òâîðè äëÿ ôàñèëіòàöії íà óðîêàõ ìèñòåöòâà ïîäàíі â ðîáî÷èõ
çîøèòàõ «Ìèñòåöòâî» äëÿ 1-ãî і 2-ãî êëàñіâ1. 

Âèñîêà åôåêòèâíіñòü òåõíîëîãії «ÔÎÌ» çà óìîâ äîñêîíàëüíîãî îâîëî-
äіííÿ íåþ íà ïðàêòè÷íèõ ñåìіíàðàõ і ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ñïåöіàëüíîї ìåòî-
äè÷íîї ëіòåðàòóðè (ïîñіáíèêè ç ïîóðî÷íèìè ðîçðîáêàìè äëÿ âñіõ êëàñіâ)
äîâåäåíà ðîáîòîþ áàãàòüîõ ó÷èòåëіâ, ðіçíèõ çà ôàõîì, ìàéñòåðíіñòþ,
äîñâіäîì, ñòèëåì âèêëàäàííÿ.

1 Îðієíòîâíі òâîðè äëÿ ôàñèëіòàöії ïîäàíî â äîäàòêó 4.
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Метод проектів
Іíòåðàêòèâíі õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íі òåõíîëîãії ïåðåäáà÷àþòü ðіçíі ôîð-

ìè îðãàíіçàöії âçàєìîäії ó÷íіâ ó íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі: ðîáîòó â ïàðàõ, 
òðіéêàõ, ìàëèõ і âåëèêèõ ãðóïàõ. Ãðóïîâà äіÿëüíіñòü çäіéñíþєòüñÿ íà 
çàñàäàõ êîîïåðàöії.

Î. Ñàâ÷åíêî íàãîëîøóє, ùî  іíäèâіäóàëüíèé ïіäõіä â óìîâàõ êëàñíî-
óðî÷íîї ñèñòåìè çäіéñíþєòüñÿ ïåðåâàæíî ÷åðåç ãðóïîâі äèôåðåíöіéîâàíі
çàâäàííÿ ç âêëþ÷åííÿì íà îêðåìèõ åòàïàõ іíäèâіäóàëüíèõ. Ïðîòå âîíà 
çàçíà÷àє, ùî íà áàãàòüîõ óðîêàõ ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïåðåâàãà ôðîíòàëüíèõ 
âèäіâ ðîáîòè, íåâìіííÿ â÷èòåëÿ äіàãíîñòóâàòè ìîæëèâîñòі ó÷íіâ і â÷àñíî 
âíîñèòè âіäïîâіäíі çìіíè äî ñèñòåìè çàâäàíü.

Íà óðîêàõ ìèñòåöòâà â ïî÷àòêîâіé øêîëі ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê 
ñïіëêóâàííÿ і âçàєìîäії äîöіëüíî ÷åðãóâàòè ïåðåðàõîâàíі ôîðìè êîîïåðà-
òèâíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ çàëåæíî âіä ïîñòàâëåíèõ äèäàêòè÷íèõ і âèõîâíèõ 
çàâäàíü. Ãðóïîâà òà êîëåêòèâíà ðîáîòà ïðèðîäíî âèíèêàє ïіä ÷àñ âèêî-
íàííÿ íàðîäíèõ îáðÿäіâ, ó ïðîöåñі ðîçіãðóâàííÿ òåàòðàëіçîâàíèõ äіàëîãіâ. 
Ïіäêðåñëèìî, ùî ïîñòóïîâî, âіä êëàñó äî êëàñó, çáіëüøóєòüñÿ  ïèòîìà 
âàãà ãðóïîâîї ðîáîòè, àäæå ó÷íі ïðèâ÷àþòüñÿ ïðàöþâàòè â êîìàíäі, îòðè-
ìóþòü åëåìåíòàðíі êîìóíіêàòèâíі íàâè÷êè. Ðîáîòà ó ãðóïàõ ñïðèÿє âèõî-
âàííþ â ó÷íіâ òîëåðàíòíîñòі, êîëåêòèâіçìó, âçàєìîäîïîìîãè, âîíà ñòèìó-
ëþє ïðîöåñ õóäîæíüîãî ïіçíàííÿ ç ïîçèöії «Ìè».

Äëÿ âèêîíàííÿ ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè êîëåêòèâíèõ ðîáіò âàðòî ÷àñ 
âіä ÷àñó çàñòîñîâóâàòè ìåòîä ïðîåêòіâ. Éîìó ïðèòàìàííі òàêі îçíàêè, ÿê 
óðàõóâàííÿ іíäèâіäóàëüíîñòі ó÷íіâ, ñòèìóëþâàííÿ їõíüîãî ðîçâèòêó âіä-
ïîâіäíî äî çäіáíîñòåé і ìîæëèâîñòåé, êîîïåðàöіÿ äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ, 
àêòèâіçàöіÿ êîëåãіàëüíîї ñïіâòâîð÷îñòі.

Науковою основою проектної технології може слугувати положення Л. Вигот-
ського про інтеріоризацію, взаємозв’язок у навчанні внутрішнього із зовнішнім, 
соціальним, що стимулює та підвищує індивідуальні зусилля, сприяє успішності 
результатів. До базових елементів методу належать:
 позитивна взаємозалежність (спільні цілі, ресурси, оцінка результату, 

необхідність розподілу ролей);
 співпраця (що включає лідерство, прийняття рішень, установлення довіри, я

взаємозалежність);
 підтримка і взаємодія у прямих контактах (взаємонавчання, емпатія);я
 міжособистісне спілкування та спілкування у невеликих групах;
 комунікативність (здатність вирішувати проблемні ситуації, уникати 

суперечок і конфліктів, дотримуватися консенсусу). 

Çà äîìіíóþ÷èì âèäîì äіÿëüíîñòі ìîæíà âèîêðåìèòè îñíîâíі òèïè 
õóäîæíіõ ïðîåêòіâ: іíôîðìàöіéíèé, äîñëіäíèöüêèé, ïðàêòè÷íî-òâîð÷èé, 
іãðîâèé (àáî ðîëüîâèé).

Ìåòîä ïðîåêòіâ çàñòîñîâóєòüñÿ íà åòàïàõ óâåäåííÿ â òåìó (ïåðåâàæíî 
іíôîðìàöіéíèé òèï), ðîçêðèòòÿ îñíîâíîãî çìіñòó òåìè (äîñëіäíèöüêèé òà 
іíôîðìàöіéíèé òèïè),  ïіä ÷àñ óçàãàëüíåííÿ òåìè (іãðîâèé àáî õóäîæíüî-
òâîð÷èé òèïè).

Кооперація (від лат.я coopero – «співробітничаю») – форма добровільної орга-
нізації спільної праці.
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Âðàõîâóþ÷è, ùî ïîâíîöіííà ðåàëіçàöіÿ ìåòîäó ïðîåêòіâ âèìàãàє öіëîãî
êîìïëåêñó ñîöіîêóëüòóðíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ðàäèìî ÿêîìîãà ðàíіøå
ïî÷èíàòè ç åëåìåíòіâ öüîãî ìåòîäó, ðîçâèâàþ÷è é óñêëàäíþþ÷è їõ ïîñëі-
äîâíî, âіä êëàñó äî êëàñó.

Íàâåäåìî ïðèêëàäè ìîæëèâèõ êîëåêòèâíèõ çàâäàíü äëÿ îðãàíіçàöії
ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ 1–2-ãî êëàñó:

 âèêîíàííÿ «âіíî÷êіâ» íàðîäíèõ ïіñåíü і òàíöіâ, ùî ïîáóòóþòü ó ðіä-
íîìó êðàї («Ïåðëèíè äóøі íàðîäíîї»);

 äåìîíñòðàöіÿ íàðîäíèõ òðàäèöіé äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà 
(«Ïèñàíêàðñòâî», «Âèøèâêà», «Âèòèíàíêà» òîùî);

 âèãîòîâëåííÿ óêðàїíñüêèõ ñóâåíіðіâ, ëÿëüêè-ìîòàíêè òîùî ç íàñòóï-
íîþ ðîçïîâіääþ (íàïðèêëàä, «Ëÿëüêà çàãîâîðèëà»);

 êîëåêòèâíà ðіçíîêîëüîðîâà êîìïîçèöіÿ («Äåðåâî æèòòÿ») ç êâіòî÷îê-
âèòèíàíîê, ó öåíòðі êîæíîї – ôîòîãðàôіÿ ó÷íÿ, àâòîðà öієї ðîáîòè.

Ó÷èòåëü є îðãàíіçàòîðîì і êîîðäèíàòîðîì íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї  äіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ; çà ïîòðåáè – êîíñóëüòóє îêðåìèõ ó÷íіâ àáî ãðóïè; çäіéñíþє
ïîñòіéíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê; ñòèìóëþє äèñêóñіþ ïіä ÷àñ êîëåêòèâíîãî îöі-
íþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ ðîáîòè, ïіäòðèìóþ÷è àêòèâíіñòü, åìîöіéíіñòü ó÷íіâ.

Етапи здійснення проектного завдання

обговорення і вибір теми

розподіл ролей, обов’язків, проміжних завдань відповідно до компонентів та 
етапів діяльності

організація і здійснення проекту

 узагальнення та оформлення результатів

презентація

 обговорення результатів у групах

 колективне оцінювання проекту

Îñîáëèâîñòі äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ÿêі ðîçðîáëÿþòü ïåâíèé ìèñòåöüêèé ïðî-
åêò, ïîëÿãàþòü â іíòåãðàëüíîñòі òà âàðіàòèâíîñòі âèðіøåííÿ òâîð÷èõ 
çàâäàíü. Ìåòîä ïðîåêòіâ ïåðåäáà÷àє ñàìîñòіéíó ðîáîòó ó÷íіâ, êîìïåòåíöіÿ
ñàìîðåãóëÿöії ñòàє ïðîâіäíîþ. Ðіâåíü ñàìîñòіéíîñòі і òâîð÷îñòі âðàõîâó-
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єòüñÿ ïіä ÷àñ îöіíþâàííÿ ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі, òîìó ïîðÿä іç çàãàëüíîþ
îöіíêîþ êîëåêòèâíîї ðîáîòè âàðòî îöіíþâàòè іíäèâіäóàëüíèé âíåñîê êîæ-
íîãî ó÷íÿ.

Ïіä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ìàëèõ і âåëèêèõ ãðóï äîöіëüíî âðàõîâóâàòè ñïåöі-
àëüíі çäіáíîñòі òà åñòåòè÷íі іíòåðåñè ó÷íіâ, їõíіé ïîïåðåäíіé õóäîæíіé 
äîñâіä òà çíàííÿ ç ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâ (àðõіòåêòóðà, ñêóëüïòóðà, æèâî-
ïèñ, ãðàôіêà, äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî, ìóçèêà, õîðåîãðàôіÿ,
òåàòð, êіíî).

Ó ãðóïè äëÿ âèêîíàííÿ ïðîåêòіâ, ÿê ïðàâèëî, ïîòðàïëÿþòü ó÷íі ç ðіç-
íèìè çäіáíîñòÿìè é óïîäîáàííÿìè, ùî äàє çìîãó ðîçïîäіëÿòè ñîöіàëüíі 
ðîëі, ðіçíі çà ìіðîþ àêòèâíîñòі: ëіäåðñüêі, âèêîíàâñüêі, òâîð÷і òîùî.
Áàæàíî äîòðèìóâàòèñÿ ðóõëèâîñòі ðîëåé, çäіéñíþâàòè їõ çìіíó, ùîá êîæ-
íèé ç ó÷íіâ âіä÷óâ ñåáå â ðіçíèõ ïîçèöіÿõ.

Ó ðåçóëüòàòі âïðîâàäæåííÿ ìåòîäó ïðîåêòіâ ïіäâèùóєòüñÿ ìîòèâàöіÿ 
íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі; çáàãà÷óєòüñÿ åìîöіéíà ñôåðà (åôåêò 
åìïàòії, «ïðîæèâàííÿ» åìîöіéíî-åñòåòè÷íèõ ïî÷óòòіâ іíøîãî); âіäáóâà-
єòüñÿ ñèñòåìàòèçàöіÿ òà іíòåãðàöіÿ çíàíü, ïîñèëþєòüñÿ їõ ïðèêëàäíà 
ñïðÿìîâàíіñòü; âèõîâóєòüñÿ òîëåðàíòíіñòü ó ïåðåáіãó äèñêóñіé, îáãîâîðåí-
íÿ ðіçíèõ іíòåðïðåòàöіé, âåðñіé, òðàêòóâàíü, îöіíîê; ðîçâèâàєòüñÿ ïîëі-
ôîíі÷íіñòü «áà÷åííÿ» íåîäíîçíà÷íèõ ìèñòåöüêèõ ÿâèù; ôîðìóþòüñÿ 
êîìóíіêàòèâíі íàâè÷êè, äîñâіä äіàëîãîâîãî ñïіëêóâàííÿ, óìіííÿ ïðàöþ-
âàòè â êîìàíäі â óìîâàõ ñïіâðîáіòíèöòâà і  âçàєìîäîïîìîãè (åôåêò ñîöіà-
ëіçàöії), ãëèáøå óñâіäîìëþєòüñÿ âіäïîâіäàëüíіñòü çà ðåçóëüòàò – âëàñíèé 
і êîëåêòèâíèé.

 4.6. Сугестивні 
та естетотерапевтичні 
художньо-педагогічні 
технології

Ìè є òå, ùî íàâіÿëè ïðî ñåáå ñàìі ñîáі, і òå, 
ùî ïðî íàñ íàì íàâіÿëè іíøі.

Åðіõ Ôðîìì

Õóäîæíèê Ïîëü Ãîãåí ââàæàâ, ùî â æèâîïèñі, ÿê і â ìóçèöі, ñëіä øóêà-
òè íå îïèñó, à íàâіþâàííÿ, ùî çàâîðîæóє. Ìèòåöü öèìè ñëîâàìè ïåðåäàâ 
іäåþ, ÿêà ñòàëà êëþ÷îâîþ äëÿ ðîçâèòêó ñóãåñòèâíèõ òåõíîëîãіé (âіä ëàò. 
suggestio – «íàâіþâàííÿ», «íàòÿê»).

Íîâó ãàëóçü íàóêè – ñóãåñòîëîãіþ – îáґðóíòóâàâ її îñíîâîïîëîæíèê 
áîëãàðñüêèé ó÷åíèé Ã. Ëîçàíîâ, і ñàìå â Áîëãàðії áóëî ñòâîðåíî ïåðøèé ó 
ñâіòі ñïåöіàëüíèé íàóêîâî-äîñëіäíèé іíñòèòóò (1966), ùî çäіéñíþє ïîäіáíі 
äîñëіäæåííÿ. Ó ìåæàõ öèõ åêñïåðèìåíòіâ çíіìàëèñÿ íàâ÷àëüíі ôіëüìè, 
ñòàâèëèñÿ ï’єñè, ùî ïîєäíóâàëè äðàìàòè÷íі òâîðè, êëàñè÷íó ìóçèêó,
çîêðåìà îïåðó é áàëåò, òàêîæ ïëàñòè÷íі ìèñòåöòâà ó âèêîíàííі íàéêðà-
ùèõ ïðîôåñіéíèõ ìàéñòðіâ.

Ñïî÷àòêó íîâèé ìåòîä àïðîáóâàâñÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ іíîçåìíèõ ìîâ, 
ïîòіì ñóãåñòîïåäè÷íå íàâ÷àííÿ ïîøèðèëîñÿ íà іíøі ïðåäìåòè (іñòîðіþ, 
ãåîãðàôіþ òîùî). Çàðàç öèì ìåòîäîì ëіêóþòü íåâðîòè÷íî õâîðèõ äіòåé.
Ñóãåñòèâíі òåõíîëîãії ñïèðàþòüñÿ íà ïñèõîòåðàïåâòè÷íі ìåòîäè, çîêðåìà
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íà ìåòîä êîìóíіêàòèâíîї ïñèõîòåðàïії çàñîáàìè ìèñòåöòâà, ÿêèé ïîñèëþє
ìîòèâàöіþ, çàãàëüíó åôåêòèâíіñòü íàâ÷àííÿ çàâäÿêè ïîòóæíîìó âïëèâó
åìîöіéíèõ ÷èííèêіâ (çàäîâîëåííÿ, ðåëàêñàöії, єäíîñòі ñâіäîìîãî і ïîçàñâі-
äîìîãî àñïåêòіâ ñïðèéìàííÿ).

Äîâåäåíî, ùî ïñèõі÷íà ðåëàêñàöіÿ çäàòíà ïîñëàáèòè іíòåëåêòóàëüíå 
íàïðóæåííÿ äіòåé, âîíà äîïîìàãàє çíіìàòè ñòðåñ і ïіäíіìàòè íàñòðіé
ó÷íіâ, ñïðèÿє їõíіé ïðàöåçäàòíîñòі é ïîêðàùóє ïîêàçíèêè çäîðîâ’ÿ. Òîìó â 
óìîâàõ ðåàëіçàöії ïðèíöèïіâ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ðåêîìåíäîâàíî àêòè-
âіçóâàòè ïñèõîòåðàïåâòè÷íі çàñîáè äëÿ ïіäòðèìêè îïòèìіñòè÷íîї àòìîñôåðè 
íàâ÷àííÿ.

Âіò÷èçíÿíèé ñóãåñòîïåäè÷íèé äîñâіä ðîçêðèòî â ïðàöÿõ Ñ. Ïàëü÷åâ-
ñüêîãî, âіí ðîçãëÿäàє ñóãåñòîïåäіþ ÿê îäèí іç íàïðÿìіâ ñóãåñòîïåäàãîãіêè,
ùî ç ìåòîþ ðîçêðèòòÿ âíóòðіøíіõ ðåçåðâíèõ ìîæëèâîñòåé âèõîâàíöіâ 
âèêîðèñòîâóє çàñîáè íàâіþâàííÿ ó çâè÷àéíîìó ñòàíі ñâіäîìîñòі.

Öі ãóìàííі çà õàðàêòåðîì âïëèâó òåõíîëîãії ñòâîðþþòüñÿ â êîíòåêñòі
ïåäàãîãі÷íîãî îïòèìіçìó, âîíè âèêîíóþòü ôóíêöіþ ïіäíåñåííÿ ó÷íÿ,
óïåâíåííÿ éîãî ó âëàñíèõ ñèëàõ, çíÿòòÿ ïñèõі÷íèõ áàð’єðіâ ó íàâ÷àííі. 
Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî íàâ÷àííÿ çà ñóãåñòèâíèìè òåõíîëîãіÿìè çäіéñíþâà-
òèìåòüñÿ â óìîâàõ ïñèõîëîãі÷íîãî êîìôîðòó, íåíàïðóæåíîñòі. Ïñèõîëî-
ãі÷íèé êëіìàò – ÿêіñíà ñòîðîíà âçàєìîâіäíîñèí ìіæ ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Àòìîñôåðà – îñîáëèâіñòü îòî÷óþ÷èõ óìîâ, ñåðåäî-
âèùà âïëèâó.

Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïðåäìåòíî-ïðîñòîðîâîãî ñåðåäîâèùà øêіëüíîãî
íàâ÷àííÿ  ÿê ÷àñòèíè ñåðåäîâèùà ñîöіàëüíîãî áàæàíî âðàõîâóâàòè çîëîòå 
ïðàâèëî «Íі÷îãî çàéâîãî!». Òîáòî ïîðÿäîê і ïðîñòîòà çàáåçïå÷óþòü åðãîíî-
ìі÷íіñòü íàâ÷àííÿ, çîñåðåäæåíіñòü íà ïіçíàâàëüíіé äіÿëüíîñòі.

Естетотерапевтичні (арт-терапевтичні) засоби
Íîâі ãóìàíіñòè÷íі êðèòåðії ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі øêіëüíîї îñâіòè òà ðåà-

ëіçàöіÿ її îçäîðîâ÷îї ôóíêöії çóìîâëþþòü íåîáõіäíіñòü çîñåðåäæóâàòè óâà-
ãó â÷èòåëÿ íà ìîæëèâîñòÿõ åñòåòîòåðàïії. Öå ìàëîäîñëіäæåíèé ñèíòåç
ãàëóçåé íàóêîâîãî çíàííÿ, ùî çäіéñíþєòüñÿ íà ïåðåòèíі ïåäàãîãіêè, ïñè-

Сугестологія – наука, що вивчає особливості психологічних явищ навіювання я
та самонавіювання – здебільшого словесного, інколи паралінгвістичного впливу на
людину і спрямована на підвищення її емоційності, працездатності. Усі сугестивні
методи стимулюють мотивацію навчання, викликають позитивні емоції, пізнаваль-
ний інтерес, підсилюють додаткові зовнішні емоціогенні впливи (емпатія, катарсис).

Інструментарій сугестивної технології складається з методів:
 експресивних впливів (інтонаційна та образна палітра голосу,

виразність пауз, шепіт); 
 створення емоціогенних ситуацій (мета – пережити почуття й

успіху, джерело – мовлення вчителя – захопливе, яскраво емо-
ційне, що викликає подив, переживання почуття краси); 

 арт-терапії (функціональна музика, функціональний колір, ї
живопис) тощо.
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õîëîãії, ìèñòåöòâîçíàâñòâà і ìåäèöèíè, åðãîíîìіêè, âіí ïåðåäáà÷àє ïîçè-
òèâíèé (ñòèìóëþþ÷èé і ãàðìîíіçóþ÷èé) âïëèâ òâîðіâ ðіçíèõ âèäіâ ìèñòå-
öòâà íà îðãàíè äèõàííÿ, ñëóõó, íà ãîëîñ і ïëàñòèêó, êîîðäèíàöіþ ðóõіâ 
ó÷íіâ ç ìåòîþ ðîçâèòêó çäîðîâîї îñîáèñòîñòі.

Іíòåãðîâàíі óðîêè ìàþòü çíà÷íі ðåçåðâè ùîäî ðåãóëÿöії і ñàìîðåãóëÿöії 
ïñèõîôіçіîëîãі÷íîãî ñòàíó ó÷íіâ. Çàâæäè âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî êîëіð і 
çâóê   – öå æèâà åíåðãіÿ, à âèñîêîõóäîæíі òâîðè ìàþòü çíà÷íèé åíåðãåòè÷-
íèé ïîòåíöіàë.

Âіäîìèé ñèëüíèé âïëèâ êîëüîðó íà ëþäèíó, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà éîãî 
çäàòíîñòі âèêëèêàòè ïåâíèé íàñòðіé, ñïðèÿòè ïіäâèùåííþ àáî ïîíèæåí-
íþ åìîöіéíîãî òîíóñó. Óñі êîëüîðè ïàëіòðè ñïîâíåíі äóõîâíîї ñèëè, àëå 
êîæíèé – îñîáëèâîї é íåïîâòîðíîї. Òåïëі êîëüîðè – æîâòèé òà îðàíæå-
âèé   – çäàòíі ïіäíіìàòè íàñòðіé ëþäèíè; ÷åðâîíèé – ïîñèëþâàòè æèòòєâó 
åíåðãіþ, çáóäæóâàòè; ÷îðíèé і ñіðèé – ïðèãíі÷óâàòè; ãîëóáèé і çåëåíèé   – 
çíіìàòè âòîìó, çàñïîêîþâàòè, áіëèé àñîöіþєòüñÿ çі ñâіòëîì, ÷èñòîòîþ,
âèêëèêàє òèõó ðàäіñòü. Òîìó íàãîëîøóєìî: äîáèðàòè êàðòèíè äî ìóçèêè 
÷è íàâïàêè – ìåëîäії äî òâîðіâ æèâîïèñó òðåáà ç óðàõóâàííÿì åìîöіéíèõ 
îñîáëèâîñòåé õóäîæíіõ îáðàçіâ, à íå ëèøå їõ çîâíіøíüîї ñþæåòíî-òåìà-
òè÷íîї ñïîðіäíåíîñòі.  

Ïîñèëèòè âïëèâ ñâіòîâèõ õâèëü âіáðàöіéíèìè ìîæå êîëüîðîìóçèêà
(ìîæëèâî â êîìïëåêñі ç àðîìàòåðàïієþ – âèêîðèñòàííÿì ïàõîùіâ).

Çà äîïîìîãîþ êîìïëåêñíèõ åìîöіîãåííèõ òåõíîëîãіé ó÷èòåëü ìîæå 
ñòèìóëþâàòè ðіçíі ôîðìè ñàìîâèðàæåííÿ ó÷íіâ, ðîçâèâàòè çäіáíîñòі äî 
íåâåðáàëüíîї êîìóíіêàöії (ìіìіêà, ïàíòîìіìіêà, ìóçèêà æåñòіâ і ðóõіâ – 
ïëàñòè÷íå іíòîíóâàííÿ), êîðèãóâàòè ïñèõі÷íі ñòàíè, ñïðèÿòè ðåëàêñàöії,
çäіéñíþâàòè ïðîôіëàêòèêó çìіöíåííÿ ôіçè÷íîãî, ïñèõі÷íîãî òà äóõîâíîãî 
çäîðîâ’ÿ øêîëÿðіâ.

Çàóâàæèìî: ãîëîâíà ñòðàòåãіÿ åñòåòîòåðàïåâòè÷íîї äіÿëüíîñòі â÷èòå-
ëÿ   – íå ëіêóâàííÿ ïàòîëîãіé, à ïîïåðåäæåííÿ ìîæëèâèõ âіäõèëåíü, àêòó-
àëіçàöіÿ ïðåâåíòèâíèõ ôóíêöіé ïåäàãîãіêè ìèñòåöòâà і íå òіëüêè â íàä-
çâè÷àéíèõ îáñòàâèíàõ, à é ó ïðèðîäíèõ óìîâàõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðî-
öåñó. Ïðè÷îìó öå ñòîñóєòüñÿ íå ëèøå óðîêіâ ìèñòåöòâà, à é óñіõ іíøèõ 
óðîêіâ, äå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè õóäîæíі çàñîáè ç ìåòîþ ðåãóëÿöії 
ôóíêöіîíàëüíîãî ñòàíó ó÷íіâ.

Наведемо п р и к л а д и  із широкого діапазону естетотерапевтичних вправ, 
що доцільно застосовувати в процесі викладання курсу «Мистецтво»:

«Кольорова музика» (завдання: після слухання музики виразити настрій у 
вигляді безпредметної композиції з кольорових ліній і плям);

Виокремлюється кілька видів естетотерапії: 
музикотерапія – активне і пасивне слухання музики, індивідуальний, 

ансамблевий і хоровий спів;
арт-терапія – малювання або використання кольорів у різних видах 

навчальної діяльності;
 імаготерапія – «проживання образу»; 
 евритмія – логоритмічна пластика, сольний або колективнийя

танок-імпровізація під музику;
 театротерапія, або драмотерапія, – ігрові чи пластичні дії-

рухи, пантоміма.
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«Слухаю себе» (завдання: під час сприймання музики із заплющеними очи-
ма «дослухатися» до власних відчуттів, емоцій, потім спробувати за допомогою 
рефлексії уявити цей стан і передати у вигляді образу – словесного, пантоміміч-
ного, візуального);

«Оживи картину» (завдання: представити себе героєм картини, передати
жестами й рухами характер спілкування з персонажами, дібрати відповідні 
вокальні інтонації);

«Мімічний образ» (завдання: «прочитати» настрій героя на картині, відо-
бразити його на власному обличчі, створити піктограму настрою);

«Пантоміма-імпровізація» (завдання: створити пластичний руховий образ 
персонажа пісні, програмної музичної п’єси, картини, скульптури);

«Дерево-фантазія» (завдання: передати настрої контрастних музичних
творів за допомогою застиглих поз-образів: «плакуча верба», «веселий клен», 
«струнка тополя», «кремезний дуб», «ніжна берізка»);

Ïðîïîíóєìî â÷èòåëÿì ïåðåíîñèòè åëåìåíòè çàïðîïîíîâàíèõ âïðàâ íà
óðîêè ç іíøèõ ïðåäìåòіâ, âèêîðèñòîâóâàòè їõ ÿê «ìóçè÷íі ïàóçè», «àðò-
õâèëèíêè».

ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

мовні, лінгвістичні

оптико-кінетичні (жести, міміка, пантоміміка)

екстралінгвістичні (паузи, сміх, плач, темп мови)

паралінгвістичні (якість голосу, його діапазон, тональність)

просторово-часові  (дистанція, час, місце, ситуація спілкування)

Ðèòìіêà äàє øàíñ òèì ó÷íÿì, ÿêі ìàþòü ïðîáëåìè ç âåðáàëüíîþ êîìó-
íіêàöієþ.

Ó Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè (ìèñòåöüêà îñâіòíÿ ãàëóçü) 
âèçíà÷åíî, ùî äî çàãàëüíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè íàëå-
æèòü ðåãóëþâàííÿ âëàñíîãî åìîöіéíîãî ñòàíó çàñîáàìè ìèñòåöòâà, ùî âіä-
áóâàєòüñÿ ïåðåâàæíî ÷åðåç ïðèâ÷àííÿ äіòåé äîñëіäæóâàòè ñâîї åìîöії, ÿêі
âèíèêëè ïіñëÿ ñïðèéìàííÿ òâîðіâ ìèñòåöòâà àáî ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íîї ìèñ-
òåöüêîї äіÿëüíîñòі.

Íàâîäèìî ï ð è ê ë à ä è  àðò-òåðàïåâòè÷íèõ òåõíîëîãіé ç ïіäðó÷íèêà 
«Ìèñòåöòâî» 2 êë. Í. Ëєìєøîâîї.
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Íåçâàæàþ÷è íà âèçíàííÿ ïîëіôóíêöіîíàëüíîñòі õóäîæíüîї òâîð÷îñòі
íà ðіâíі òåîðії òà іñíóâàííÿ íàäçâè÷àéíî øèðîêîãî ñïåêòðà ìîæëèâîñòåé
її âïëèâó íà îñÿãíåííÿ іñòèíè, ÿêі íàëåæàòü äî ñôåðè äóõîâíî-äóøåâíèõ
çäіáíîñòåé і ïîòðåá ëþäèíè, ìèñòåöòâî ìàє ñòàòè âіäêðèòîþ îáðàçíîþ
ìîäåëëþ âõîäæåííÿ ó ñâіò, çàâäÿêè íå ëèøå éîãî ïіçíàííþ, àëå é іíäèâі-
äóàëüíîìó «ïåðåæèâàííþ» і «ïðîæèâàííþ», óíàñëіäîê ÷îãî ïîñèëþєòüñÿ 
äóõîâíî-åíåðãіéíèé ïîòåíöіàë òà àêòèâіçóєòüñÿ äóõîâíî-ðåôëåêñèâíà
òâîð÷іñòü îñîáèñòîñòі. Ó âíóòðіøíüîìó «äóõîâíîìó ñåðåäîâèùі» ëþäèíà,
ÿêà ñïðèéìàє òâіð, «âè÷åðïóє» öіííіñíèé ñìèñë õóäîæíüîãî îáðàçó і ñòâî-
ðþє âëàñíèé îáðàç-êîíöåïò.

Îòæå, ñóãåñòèâíі òà åñòåòîòåðàïåâòè÷íі òåõíîëîãії íàâ÷àííÿ ñïðèÿþòü
ñòâîðåííþ â ó÷íіâ âіä÷óòòÿ âíóòðіøíüîї ñâîáîäè é ðîçâèòêó ñàìîäèñöè-
ïëіíè.

  4.7. Музейні художньо-
педагогічні технології 

Ïіäõіä äî ìóçåþ ÿê äî ìîäåëі áàãàòîâèìіðíîãî ñâіòó, ó ÿêіé äîñâіä
ðàöіî íàëüíîãî ïіçíàííÿ ïåðåïëіòàєòüñÿ ç ÷óòòєâèì, âèêëèêàє íåîáõіäíіñòü 
іñíóâàííÿ  ìóçåéíîї ïåäàãîãіêè. Іíòåðàêòèâíіñòü і êîìïëåêñíіñòü – ïðîâіä-
íі ïðèíöèïè  ðîáîòè ñó÷àñíîãî ìóçåþ.

Ïîðÿä ç íàóêîâî-äîñëіäíîþ ôóíêöієþ (êîìïëåêòóâàííÿ ìóçåéíèõ 
çіáðàíü, åêñïîçèöіéíà, ôîíäîâà, âèäàâíè÷à, ðåñòàâðàöіéíà òà
ïàì’ÿòêîîõîðîííà äіÿëüíіñòü) ìóçåї âèêîíóþòü âàæëèâó ñîöіîêóëüòóðíó
ìіñіþ, ùî ñòàíîâèòü îñîáëèâèé іíòåðåñ äëÿ ïåäàãîãіêè. Çâåðíåííÿ îñîáèñ-
òîñòі äî öіííîñòåé, íàêîïè÷åíèõ ëþäñòâîì, âêëþ÷åííÿ â êóëüòóðíî-

Музей (грец. й museion – «храм муз») – багатофункціональна соціокультурна
інституція, яка зберігає, досліджує та репрезентує громадськості специфічні при-
родні об’єкти (екофакти) та пам’ятки матеріальної і духовної культури (артефакти)
з метою успадкування історико-культурних цінностей. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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іñòîðè÷íèé ïðîñòіð ìóçåþ ñòâîðþє ґðóíò äëÿ óñâіäîìëåííÿ ñåáå ÿê ñóá’єêòà
êóëüòóðè.

Ìóçåї ôóíêöіîíóþòü íà çàñàäàõ çàêîíîäàâñòâà òà êóëüòóðíîї ïîëіòèêè
äåðæàâ ç óðàõóâàííÿì íàóêîâèõ äîñÿãíåíü ìóçåєçíàâñòâà і êóëüòóðîçíàâ-
ñòâà. Ìіæíàðîäíó äіÿëüíіñòü ìóçåїâ êîîðäèíóє Ìіæíàðîäíà ðàäà ìóçåїâ 
(ІÑÎÌ), ñòâîðåíà ïðè ÞÍÅÑÊÎ â 1947 ðîöі. Ñóñïіëüíі âіäíîñèíè â ãàëóçі 
íàöіîíàëüíîї ìóçåéíîї ñïðàâè ðåãóëþþòüñÿ Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ìóçåї
і ìóçåéíó ñïðàâó» (№ 249/95-ÂÐ âіä 29 ÷åðâíÿ 1995 p.).

Ìóçåї ÿê ñêàðáíèöі ñòàðîæèòíîñòåé, òâîðіâ ìèñòåöòâà é åêçîòè÷íèõ і 
êîøòîâíèõ ðå÷åé іñíóâàëè âіä íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ. Ïðîòîìóçåéíèìè ñêàðá-
íèöÿìè ëþäñüêîї ìóäðîñòі áóëè ñõîâèùà ñêàðáіâ ñòàðîäàâíüîãî ñâіòó â 
ïàëàöàõ ôàðàîíіâ ó Ôіâàõ і Ìåìôіñі (III–І òèñ. äî í. å.). Çà ÷àñіâ àíòè÷íîñòі 
îñåðåäêè êóëüòèâóâàííÿ ðіçíèõ ìèñòåöòâ ÿê ïðîîáðàçè ìóçåїâ âèíèêàëè 
íå òіëüêè äëÿ çáåðåæåííÿ ïðåäìåòіâ êóëüòóðíî-іñòîðè÷íîãî çíà÷åííÿ, à é 
äëÿ àêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ âіäâіäóâà÷іâ іç òâîðàìè ìèñòåöòâà. Â àôіíñüêîìó 
Ëіêåї, ÿêèé îðãàíіçóâàâ Àðèñòîòåëü, Àëåêñàíäðіéñüêîìó Ìóñåéîíі, 
ãðåöüêèõ «õðàìàõ ìóç» çáåðіãàëèñÿ ïðèðîäíè÷î-íàóêîâі é ìèñòåöüêі 
êîëåêöії. Ó Ðèìñüêіé іìïåðії âèíèêëà òðàäèöіÿ ïðèâàòíèõ ãàëåðåé 
(Âàððåñà, Êðàññà, Ïîìïåÿ, Öåçàðÿ òà іí.), äå ìîæíîâëàäöі çáåðіãàëè 
åëëіíñüêі ñêóëüïòóðè, êàðòèíè, ïîñóä, êîøòîâíîñòі.

Ó äîáó Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ ìóçåéíі êîëåêöії ôîðìóâàëèñÿ ïåðåâàæíî ïðè 
öåðêâàõ і ìîíàñòèðÿõ (õðàìîâі ñêàðáîñõîâèùà). Åïîõà Âіäðîäæåííÿ ïіä-
ãîòóâàëà ïіäґðóíòÿ äëÿ çàðîäæåííÿ ìóçåїâ іñòîðè÷íîãî, ïðèðîäíè÷îãî,
õóäîæíüîãî ïðîôіëіâ. Ó Íîâèé ÷àñ âèíèêëè ÷èñëåííі ïðèâàòíі ìèñòåöüêі 
êîëåêöії, ÿêі ïîòіì ñòàâàëè îñíîâîþ êëàñè÷íèõ ìóçåїâ (Ë. Ìåäі÷і ó Ôëî-
ðåíöії, Àâãóñòà Ñàêñîíñüêîãî ó Äðåçäåíі òîùî).

Â îäíîìó ç ïåðøèõ òåîðåòè÷íèõ òðàêòàòіâ ç ìóçåєçíàâñòâà Ê. Íàéêåëü 
óâіâ ó íàóêîâèé ëåêñèêîí òåðìіí «ìóçåîãðàôіÿ», çàïðîïîíóâàâ âàðіàíò 
êëàñèôіêàöії ìóçåїâ (Ìþíõåí, 1727). É.Ã. Ãðàññå â ïóáëіêàöії «Ìóçåîëîãіÿ 
ÿê íàóêà» (Äðåçäåí, 1883) çàñòîñóâàâ íèíі ïîøèðåíèé òåðìіí «ìóçåîëî-
ãіÿ» і ñïðîáóâàâ âèçíà÷èòè її çàñàäè ÿê íîâîї íàóêîâîї äèñöèïëіíè.

Ïóáëі÷íі ìóçåї ñòâîðåíî íà ïî÷àòêó ÕVІІІ ñò.: Áàçåëüñüêèé õóäîæíіé 
ìóçåé, Äðåçäåíñüêà êàðòèííà ãàëåðåÿ, Áðèòàíñüêèé ìóçåé, Ëóâð òà іí. 
Ïðîñâіòíèöüêіé äіÿëüíîñòі ìóçåїâ íàäàâàëîñÿ âàæëèâå çíà÷åííÿ ó âèõî-
âàííі ãðîìàäÿí. Ïåðøèì åòíîãðàôі÷íèì ìóçåєì áóâ Ñêàíñåí ó Øâåöії 
(1891). Öåé òèï ìóçåþ ïðîñòî íåáà ïîøèðèâñÿ â êðàїíàõ Єâðîïè (Ôіíëÿí-
äії, Íіìå÷÷èíі, Íіäåðëàíäàõ, Áåëüãії, Äàíії). Óïðîäîâæ ÕÕ ñò. âèíèêëî
áàãàòî ìóçåїâ ðіçíèõ ïðîôіëіâ.

Âіäîìîñòі ïðî çáåðіãàííÿ іñòîðè÷íèõ і õóäîæíіõ öіííîñòåé â Óêðàїíі 
äàòóþòüñÿ ïî÷èíàþ÷è ç åïîõè Êèїâñüêîї Ðóñі. Êîëåêöії êíèæîê і êàðòèí 
çáåðіãàëèñÿ â Äåñÿòèííіé öåðêâі, Ñîôіéñüêîìó ñîáîðі, Êèєâî-Ïå÷åðñüêîìó 
ìîíàñòèðі. Ó êîçàöüêî-ãåòüìàíñüêó äîáó ïðèâàòíі ìèñòåöüêі çáіðêè ñòâî-
ðþâàëèñÿ â çàìêàõ і ìàєòêàõ àðèñòîêðàòіâ – ßíà Ñîáåñüêîãî ó Æîâêâі, 
Êèðèëà Ðàçóìîâñüêîãî â Áàòóðèíі òîùî. Ïåðøèì ìóçåєì íà òåðèòîðії 
ñó÷àñíîї Óêðàїíè ñòàâ Ìèêîëàїâñüêèé àðõåîëîãі÷íèé ìóçåé (1806). Ìóçåї 
áóëè ñòâîðåíі ïðè Êèїâñüêîìó òà Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòàõ. Óïðîäîâæ 
ÕІÕ ñò. âèíèêëè іñòîðè÷íі, åòíîãðàôі÷íі, ïðèðîäíè÷і ìóçåї. Ó 1886 ð. íà 
áàçі ïðèâàòíèõ êîëåêöіé âіäêðèòî ïåðøèé â Óêðàїíі õóäîæíіé ìóçåé ó 
Õàðêîâі. Ó 20–30-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. çàñíîâàíî ïåðøі â íàøіé êðàїíі ëіòåðà-
òóðíî-ìåìîðіàëüíі ìóçåї-çàïîâіäíèêè Ò. Ã. Øåâ÷åíêà â Êàíåâі òà 
Ì. Â. Ãîãîëÿ ó Âåëèêèõ Ñîðî÷èíöÿõ íà Ïîëòàâùèíі.
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Ïðîôіëü ìóçåþ âèÿâëÿєòüñÿ â éîãî êîëåêöіÿõ і òåìàòèöі åêñïîçèöіéíîї
äіÿëüíîñòі. Íàïðèêëàä, êîëåêöії òà åêñïîçèöії õóäîæíіõ ìóçåїâ âіäîáðà-
æàþòü іñòîðіþ і ñó÷àñíèé ñòàí îáðàçîòâîð÷îãî òà äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî
ìèñòåöòâà.

Ñîöіàëüíà çíà÷óùіñòü ïðîáëåìè íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі ó
ïðîñòîðі ìóçåþ, âàæëèâà ðîëü êóëüòóðíî-îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà ìóçåþ â
îïàíóâàííі øêîëÿðàìè êóëüòóðíîãî äîñâіäó, íåîáõіäíіñòü іíòåíñèôіêàöії
éîãî îñâіòíüîãî ïîòåíöіàëó äëÿ äóõîâíî-ìîðàëüíîãî òà åñòåòè÷íîãî âäî-
ñêîíàëåííÿ ëþäèíè íîâîãî ïîêîëіííÿ âèêëèêàëè ïîòðåáó іñíóâàííÿ
ìóçåéíîї ïåäàãîãіêè.  Ñòàíîâëåííÿ ìóçåéíèõ õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ òåõ-
íîëîãіé âіäáóâàєòüñÿ íà îñíîâі ïіäõîäó äî ìóçåþ ÿê äî ìîäåëі áàãàòîâèìіð-
íîãî ñâіòó, ó ÿêіé äîñâіä ðàöіîíàëüíîãî ïіçíàííÿ ïåðåïëіòàєòüñÿ ç åìîöіé-
íî-÷óòòєâèì. Öі òåõíîëîãії äîïîìàãàþòü ìóçåéíèì ïðàöіâíèêàì àêòèâіçó-
âàòè ðîáîòó ç âіäâіäóâà÷àìè ðіçíèõ êàòåãîðіé, ñòâîðþâàòè  іííîâàöіéíі 
ìóçåéíî-ïåäàãîãі÷íі ïðîãðàìè äëÿ ðіçíèõ àóäèòîðіé, і çîêðåìà äëÿ øêîëÿ-
ðіâ ðіçíîãî âіêó – äіòåé, ïіäëіòêіâ, þíàöòâà òîùî, çàñòîñîâóâàòè íîâі òåõ-
íîëîãії і ìåòîäè ìóçåéíîї ñïðàâè, ôîðìè åêñïîíóâàííÿ êîëåêöіé.
Іñòîòíі ïåðñïåêòèâè äëÿ ðîçâèòêó ìóçåéíîї ïåäàãîãіêè і ìóçåéíèõ

õóäîæíüî-ïåäàãîãі÷íèõ òåõíîëîãіé ïîâ’ÿçàíі ç îïàíóâàííÿì âіðòóàëüíîãî
ïðîñòîðó ñó÷àñíîї ãëîáàëüíîї іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíîї ìåðåæі іíòåð-
íåò, ÿêèé çàëèøàєòüñÿ ñüîãîäíі «íåâіäêðèòèì êîíòèíåíòîì» äëÿ áàãàòüîõ
ïåäàãîãіâ. Âіðòóàëüíі ìóçåї òà ãàëåðåї ñòâîðþþòü òåìàòè÷íі âèñòàâêè, ùî
є öèôðîâèìè àíàëîãàìè ðåàëüíèõ åêñïîçèöіéíèõ êîëåêöіé îêðåìèõ ìóçå-
їâ àáî ñèìáіîçîì ìіæìóçåéíèõ êîëåêöіé іç ðіçíèõ êðàїí ñâіòó. Îêðåìó
ãðóïó ñêëàäàþòü ìóçåї âіðòóàëüíîãî ìèñòåöòâà (net-art), ÿêі ðåïðåçåíòó-
þòü ñòâîðåíі çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà âіçóàëüíі, àêóñòè÷íі é àíіìàöіéíі
îáðàçè.

 4.8. Медіатехнології
Òåðìіíè «ìåäіàêóëüòóðà», «ìåäіàîñâіòà», «ìåäіàòåõíîëîãії» ñòðіìêî óâі-

ðâàëèñÿ íå ëèøå â ëåêñèêó ñó÷àñíîãî ñóñïіëüñòâà, à é ó ïðîñòіð ðіçíèõ 
äèñöèïëіí, ùîíàéïåðøå – ó ïåäàãîãіêó. Ìåäіàêóëüòóðà îõîïëþє ñóêóï-
íіñòü іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàòèâíèõ çàñîáіâ, ìàòåðіàëüíèõ òà іíòåëåêòó-
àëüíèõ öіííîñòåé, ùî âèðîáëåíі ëþäñòâîì ó ïðîöåñі êóëüòóðíî-іñòîðè÷íî-
ãî ðîçâèòêó. Ëþäñòâî âñòóïèëî â íîâó åðó іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà, 

Сучасні музеї поділяють на такі групи:
 за адміністративно-територіальною приналежністю (респу-

бліканські, обласні, районні, міські, селищні, сільські); 
 за статусом (національні, державні, громадські, відомчі, при-м

ватні); 
 за профілями (археологічні, природничі, історичні, літературні, и

меморіальні, художні, технічні, екомузеї, галузеві, комплексні); 
 за типами, категоріями відвідувачів (академічні науково-

дослідні; науково-освітні, публічні, масові; навчальні – при 
закладах освіти й позашкільних установах);

 за комплексністю пам’яток (музеї-заповідники, музеї просток
неба, меморіальні музеї-садиби тощо).
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âèçíà÷àëüíîþ îçíàêîþ ÿêîãî є ãëîáàëüíå ïàíóâàííÿ ìàñ-ìåäіà. Їõ íåïåðåä-
áà÷åíà іíòåíñèôіêàöіÿ â ìàéáóòíüîìó äîêîðіííî çìіíèòü ñèòóàöіþ â îñâіòі.

Ïîíÿòòÿ «ìåäіà» (ç ëàò. medium – «çàñіá») âèêîðèñòîâóєòüñÿ â óñüîìó 
ñâіòі ÿê ñèíîíіì çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії òà êîìóíіêàöії.  Äî íèõ òðàäè-
öіéíî çàðàõîâóþòüñÿ äðóêîâàíі âèäàííÿ, ïðåñà, ôîòîãðàôіÿ, çâóêîçàïèñ, 
ðàäіî, êіíåìàòîãðàô, òåëåáà÷åííÿ, âіäåî, ìóëüòèìåäіéíі êîìï’þòåðíі ñèñ-
òåìè, çîêðåìà іíòåðíåò.

Ïіä ïîíÿòòÿì «ìóëüòèìåäіà» (àíãë. Multimedia, âіä ëàò. multum – 
«áàãàòî», medium – «çàñîáè») ðîçóìієòüñÿ êîìïëåêñ àïàðàòíèõ і ïðîãðà-
ìîâèõ çàñîáіâ, ÿêі íàäàþòü ìîæëèâіñòü êîðèñòóâà÷åâі ïðàöþâàòè â äіàëî-
ãîâîìó ðåæèìі ç ðіçíèìè òèïàìè іíôîðìàöії (ãðàôіêîþ, òåêñòîì, çâóêîì, 
âіäåî), îðãàíіçîâàíèìè â єäèíó ñèñòåìó.

Âïëèâ ìåäіà і ìàñ-ìåäіà íà äóõîâíèé ñâіò îñîáèñòîñòі є âñåáі÷íèì і íàä-
çâè÷àéíî ïîòóæíèì, àäæå áóäü-ÿêà іíôîðìàöіÿ, ùî òðàíñëþєòüñÿ êàíàëà-
ìè ÇÌІ, íàöіëåíà íà ìàêñèìàëüíå çáóäæåííÿ åìîöіé, ïî÷óòòіâ, àñîöіàöіé, 
âîíà äіє îäíî÷àñíî íà ñâіäîìіñòü і ïіäñâіäîìіñòü. Ñüîãîäíі ç áàãàòüîõ ôóíê-
öіé ÇÌІ ãіïåðòðîôîâàíî åêñïëóàòóєòüñÿ іíôîðìàöіéíî-ðîçâàæàëüíà òà 
ðåêëàìíà, à íå íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíà òà åñòåòè÷íà, ùî ïîòðåáóє ôîðìó-
âàííÿ çäàòíîñòі ðîçóìіòè «ìîâíі êîäè» ðіçíîìàíіòíèõ çàñîáіâ ìàñîâîї 
іíôîðìàöії, êðèòè÷íî її îöіíþâàòè. Çàãàëîì ó øêîëÿðіâ, ÿêі ìàþòü çíà-
÷íèé іíôîðìàöіéíèé äîñâіä, íå ñôîðìîâàíі êðèòåðії ùîäî îðієíòàöіé ó öіé 
öàðèíі. ßê çàçíà÷àþòü ôàõіâöі, ïіä íåêåðîâàíèì âïëèâîì åëåêòðîííîї
іíôîðìàöії â íèõ âèíèêàþòü òàêі «õâîðîáè», ÿê êіíîôіëіÿ, òåëåìàíіÿ, 
âіäåîêëіïіçì. Îòæå, âèíèêàє ïðîáëåìà åêîëîãі÷íîãî çàõèñòó ó÷íіâ âіä ðóé-
íіâíîãî òèñêó ìàñ-ìåäіà. Âîäíî÷àñ ÇÌІ ìîæóòü çäіéñíþâàòè ïîçèòèâíèé 
ïіçíàâàëüíèé і âèõîâíèé âïëèâ, îäíàê ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî ó÷íі 
áóäóòü çäàòíі àäåêâàòíî ñïðèéìàòè, ðîçóìіòè é îöіíþâàòè òðàíñëüîâàíó 
іíôîðìàöіþ.
Іíôîðìàòèçàöіÿ îñâіòè ñïðè÷èíèëà ñèòóàöіþ, êîëè îäíà ç òðàäèöіéíèõ 

ôóíêöіé íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó – іíôîðìàòèâíà – âòðà÷àє àêòóàëü-
íіñòü і ïðіîðèòåòíіñòü. Ó øêîëè äåäàëі àêòèâíіøå âïðîâàäæóєòüñÿ ìóëü-
òèìåäіéíå íàâ÷àííÿ (іíòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ íà îñíîâі âèêîðèñòàííÿ åëåê-
òðîííèõ íîñіїâ іíôîðìàöії ç ãіïåðçâ’ÿçêàìè òåêñòіâ, çâóêіâ, âіäåî), ùî, ÿê 
ñâіä÷èòü äîñâіä, ìàє íèçêó åêîíîìі÷íèõ і ïåäàãîãі÷íèõ ïåðåâàã.

Ó çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ, à òàêîæ ó ÑØÀ òà ßïîíії àíàëіç âïëè-
âó çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії çäіéñíþє âåëèêà êіëüêіñòü ó÷åíèõ ðіçíîãî
ôàõó. Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ іñíóþòü öåíòðè ç âèâ÷åííÿ çàñîáіâ ìàñîâîї êîìó-
íіêàöії òà ðåçóëüòàòіâ їõ ôóíêöіîíóâàííÿ â ñîöіóìі. Ó ñïåöіàëüíèõ âèäàí-
íÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ öіé ïðîáëåìàòèöі, ðîçãëÿäàþòüñÿ ðіçíі êîíöåïöії, òåî-
ðії, âèñëîâëþþòüñÿ çàñòåðåæåííÿ ùîäî íåãàòèâíîãî âïëèâó ÇÌІ – «òåëå-
øêîëè» íàñèëüñòâà, ñòàíäàðòèçàöії ìèñëåííÿ, «ìàñîâîãî âáèâñòâà ðîçó-
ìó». Íàãîëîøóєòüñÿ íà äîêîíå÷íіé ïîòðåáі ñïåöіàëüíîãî íàâ÷àííÿ ìîâ 
çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії.

Ïî÷èíàþ÷è ç 60-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ñâіòó (ÑØÀ, 
Êàíàäà, Àâñòðàëіÿ, Ôðàíöіÿ) ñôîðìóâàâñÿ ñïåöèôі÷íèé íàïðÿì ìåäіàîñâі-
òè, ìåòà ÿêîãî – äîïîìîãòè øêîëÿðàì і ñòóäåíòàì çîðієíòóâàòèñÿ â ìåäіà-
ïðîñòîðі, íàâ÷èòèñÿ àíàëіçóâàòè é ðîçóìіòè ìåäіàòåêñòè. Òàê, ó êàíàä-
ñüêіé ïðîâіíöії Îíòàðіî ìåäіàîñâіòà ñòàëà îáîâ’ÿçêîâîþ â 7–12-õ êëàñàõ 
äåêіëüêîõ øòàòіâ. Â Àâñòðàëії âîíà ïî÷èíàєòüñÿ â äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ і 
çàâåðøóєòüñÿ ó 12-ìó êëàñі øêîëè.

Ñâіòîâèì ëіäåðîì ìåäіàêóëüòóðè є ÑØÀ, äå äіє äåêіëüêà àñîöіàöіé, öåí-
òðіâ, ôîíäіâ ìåäіàîñâіòè, ñòâîðåíî ñïåöіàëüíі öåíòðè ìåäіàìèñòåöòâ (Ñàí-
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Ôðàíöèñêî, Ñіåòë). Îòæå, íå äèâíî, ùî àìåðèêàíñüêі ÇÌІ – òåëåáà÷åííÿ, 
êіíåìàòîãðàô, çâóêîçàïèñ, іíòåðíåò-ñàéòè – äîìіíóþòü â іíôîðìàöіéíîìó 
ïðîñòîðі áіëüøîñòі ðåãіîíіâ ïëàíåòè. Ïî÷èíàþ÷è ç 1990-õ ðîêіâ ó 12 øòà-
òàõ ÑØÀ ìåäіàîñâіòà ñòàëà îáîâ’ÿçêîâèì êîìïîíåíòîì îñâіòíіõ ñòàíäàð-
òіâ, øêіëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàíіâ; ó äåðæàâíèõ ñòàíäàðòàõ ïåðåäáà÷åíî 
âêëþ÷åííÿ öüîãî êîìïîíåíòà â îñâіòíþ ãàëóçü «Ìèñòåöòâî» (Arts) ó ïî÷àò-
êîâіé і ñåðåäíіé øêîëàõ. Ìåäіà âïðîâàäæóєòüñÿ êіëüêîìà øëÿõàìè: àáî 
іíòåãðóєòüñÿ â çàãàëüíèé ðîçêëàä (øòàòè Ìіííåàïîëіñ, Íüþ-Ìåêñèêî), àáî
ââîäèòüñÿ ÿê äîäàòêîâèé ïðåäìåò çà âèáîðîì (øòàò Òåõàñ) ÷è ÿê åëåìåíò
ïîçàøêіëüíîї ïðîãðàìè. Ïðàêòè÷íî â óñіõ àìåðèêàíñüêèõ óíіâåðñèòåòàõ 
óâåäåíî êóðñè ç ìåäіà, çîêðåìà íà ìèñòåöüêèõ, êóëüòóðîëîãі÷íèõ і ïåäà-
ãîãі÷íèõ ôàêóëüòåòàõ; ñïåöіàëüíі îñâіòíі ìåäіàïðîãðàìè øèðîêî çàñòîñî-
âóþòüñÿ â äèòÿ÷èõ ñàäêàõ, øêîëàõ, ìóçåÿõ, êàðòèííèõ ãàëåðåÿõ, íà äèòÿ-
÷î-þíàöüêèõ ôåñòèâàëÿõ і âèñòàâêàõ. Àìåðèêàíñüêі ïåäàãîãè ââàæàþòü,
ùî ìåäіàîñâіòà ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê åñòåòè÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ, àíàëі-
òè÷íèõ çäіáíîñòåé і ìèñëåííÿ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü «êðèòè÷íó àâòîíîìіþ
ñòîñîâíî ìåäіà».

Ó 1989 ð. Ðàäà Єâðîïè íà îñíîâі äîêóìåíòіâ ÞÍÅÑÊÎ ñõâàëèëà «Ðåçîëþ-
öіþ ç ìåäіàîñâіòè é íîâèõ òåõíîëîãіé», ÿêîþ âèçíàíî, ùî ìåäіàîñâіòà ìàє 
ðîçïî÷èíàòèñÿ ÿêîìîãà ðàíіøå і òðèâàòè âåñü ïåðіîä íàâ÷àííÿ â øêîëі.

Ó 80-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. â Ðîñії íà îñíîâі áàãàòîðі÷íîãî äîñâіäó åñòåòè÷íîãî
âèõîâàííÿ äіòåé çàñîáàìè åêðàííèõ ìèñòåöòâ ñôîðìóâàëàñÿ øêîëà ìåäіà-
îñâіòè (Ë. Áàæåíîâà, À. Øàðèêîâ, À. Ôåäîðîâ, Þ. Óñîâ), ó ìåæàõ ÿêîї 
áóëî ñòâîðåíî íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè ç êіíîìèñòåöòâà äëÿ ó÷íіâ óñіõ êëàñіâ 
çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè, îïóáëіêîâàíî äåêіëüêà ïîñіáíèêіâ ç åêðàííèõ 
ìèñòåöòâ äëÿ ó÷íіâ і äëÿ â÷èòåëіâ.

Âõîäæåííÿ Óêðàїíè â єâðîïåéñüêèé і ñâіòîâèé îñâіòíіé ïðîñòіð äåòåð-
ìіíóє íåîáõіäíіñòü óçãîäæåííÿ íàïðÿìіâ і ïðèíöèïіâ âіò÷èçíÿíîãî øêіëü-
íèöòâà іç çàãàëüíèìè òåíäåíöіÿìè ðîçâèòêó îñâіòè â óìîâàõ іíôîðìàöіé-
íîãî ñóñïіëüñòâà.

Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç óñієþ ïàëіòðîþ ñó÷àñíèõ ìåäіàçàñîáіâ, çàëó÷åííÿ
їõ äî õóäîæíüî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі â öàðèíі ÇÌІ, çîêðåìà é øëÿõîì  çàñòî-
ñóâàííÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі ãðàôі÷íèõ, ìóçè÷íèõ, àíіìàöіéíèõ
êîìï’þòåðíèõ ðåäàêòîðіâ, âіäêðèâàє íîâі ãîðèçîíòè äëÿ õóäîæíüî-òâîð÷îї
ñàìîðåàëіçàöії îñîáèñòîñòі. Ñâіòîâà êîìï’þòåðíà ìåðåæà іíòåðíåò ç її ãëî-
áàëüíèì õàðàêòåðîì – öå äæåðåëî ïіçíàííÿ êóëüòóðè áàãàòüîõ íàðîäіâ 
ñâіòó, óíіêàëüíå ìóëüòèñåíñîðíå ñåðåäîâèùå äëÿ òâîð÷îãî ñàìîâèðàæåííÿ
îñîáèñòîñòі, ïîòóæíèé çàñіá õóäîæíüî-åñòåòè÷íîї ñàìîîñâіòè. Ïðèíöèïîâî
íîâі ìîæëèâîñòі âіäêðèâàє ñèñòåìà іíòåðíåò ó ïîøèðåííі ìèñòåöüêèõ öіí-
íîñòåé, àäæå øêîëÿðі ìîæóòü «ïîäîðîæóâàòè» âåá-ñòîðіíêàìè  âñåñâіò-
íüîâіäîìèõ õóäîæíіõ ìóçåїâ, ãàëåðåé, îïåðíèõ òåàòðіâ òîùî.

Îäíèì іç ïðіîðèòåòíèõ ïåäàãîãі÷íèõ çàâäàíü є âèõîâàííÿ àóäіîâіçóàëü-
íîї êóëüòóðè øêîëÿðіâ, ùî ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі ðîçóìіòè
«ìîâó», «ìîâíі êîäè» ðіçíîìàíіòíèõ ÇÌІ, ñàìîñòіéíî îöіíþâàòè іíôîðìà-
öіþ, êðèòè÷íî ñòàâèòèñÿ äî íåї. Ðîçãàëóæåíà ñèñòåìà ìåäіàêóëüòóðè â
єäíîñòі її ñêëàäîâèõ ìàє áóòè âіäîáðàæåíà ó çìіñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè, íàïðèêëàä ÿê іíòåãðàòèâíèé êóðñ âàðіàòèâíîãî êîìïîíåíòà, і
âîäíî÷àñ ïðåäñòàâëåíà ðіçíîìàíіòíèìè ãóðòêàìè, êëóáàìè, ñòóäіÿìè,
îá’єäíàííÿìè â ñèñòåìі ïîçàøêіëüíîї îñâіòè (ïðîôîðієíòàöіéíèé і äîçâіë-
ëєâèé íàïðÿìè).

Ç îãëÿäó íà ñâіòîâі òåíäåíöії òà âіò÷èçíÿíі êóëüòóðíî-îñâіòíі ïîòðåáè 
íàìè áóëî ðîçðîáëåíî ïåðøó â Óêðàїíі íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó «Ìåäіàêóëü-
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òóðà» äëÿ ó÷íіâ ñòàðøèõ êëàñіâ (ðåêîìåíäîâàíà Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і 
íàóêè Óêðàїíè ó 2004 ð.), ÿêà áóëà àäàïòîâàíà і ïåðåâèäàíà äëÿ âèêîðèñ-
òàííÿ â ïîçàøêіëüíèõ çàêëàäàõ îñâіòè. Çàâäàííÿ êóðñó «Ìåäіàêóëüòó-
ðà»  – îâîëîäіííÿ ó÷íÿìè çíàííÿìè é êîìïåòåíòíîñòÿìè â ãàëóçі çàñîáіâ 
ìàñîâîї іíôîðìàöії, ðîçâèòîê êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà âìіííÿ іíòåðïðåòó-
âàòè ìåäіàòåêñòè, ôîðìóâàííÿ öіííіñíèõ îðієíòàöіé òà îñíîâ іíôîðìàöіé-
íîї êóëüòóðè, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії îñîáèñòîñòі, îðі-
єíòàöіÿ â ðîçìàїòòі іíäóñòðії ÇÌІ. Íà âіäìіíó âіä íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí, 
äå ÇÌІ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê äîïîìіæíèé іëþñòðàòèâíèé ìàòåðіàë, êóðñ 
«Ìåäіàêóëüòóðà» íàöіëåíèé íà єäíіñòü òåîðåòè÷íîї é ïðàêòè÷íîї äіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ, ùî çàáåçïå÷óâàòèìå íå òіëüêè àäåêâàòíå ðîçóìіííÿ, іíòåðïðå-
òàöіþ òà îöіíþâàííÿ іíôîðìàöіéíîãî ïîòîêó, à é ïðàêòè÷íå îïàíóâàííÿ 
ñïåöèôіêè ìåäіàìîâè ðіçíèõ ÇÌІ. Ó çìіñòі іíòåãðóþòüñÿ õóäîæíіé і òåõ-
íі÷íèé àñïåêòè ìåäіà. Êóðñ ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ іíôîðìàöіéíîї
ãðàìîòíîñòі øêîëÿðіâ і ðîçðàõîâàíèé íà íàâ÷àííÿ ó÷íіâ îñíîâíîї øêîëè. 
Ïðîòå éîãî çìіñò і çàâäàííÿ ìîæíà àäàïòóâàòè é ñòâîðèòè âàðіàíò äëÿ 
ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ. Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ îñíîâ ìåäіàêóëüòóðè ó÷íі 
ìàòèìóòü çìîãó îçíàéîìèòèñÿ çі ñïåöèôіêîþ ñó÷àñíèõ ïîïóëÿðíèõ òâîð-
÷èõ ïðîôåñіé, òàêèõ ÿê äèçàéíåð, õóäîæíіé ðåäàêòîð, çâóêîðåæèñåð, îïå-
ðàòîð і çâóêîîïåðàòîð, ìóçè÷íèé ðåäàêòîð, äèêòîð, ðàäіî- і òåëåâåäó÷èé, 
äіäæåé, ñöåíàðèñò, ðåæèñåð і êіíîðåæèñåð, ïðîäþñåð, òåëåðåïîðòåð, ãðè-
ìåð, êîñòþìåð, äåêîðàòîð, âåðñòàëüíèê, õóäîæíèê-іëþñòðàòîð, õóäîæ-
íèê-àíіìàòîð òîùî.

Îäíієþ ç âèçíà÷àëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñïðèéìàííÿ ñó÷àñíîї іíôîðìàöії є 
ìіæñåíñîðíà âçàєìîäіÿ. Òîìó â îïàíóâàííі ìåäіàêóëüòóðè âàæëèâî іíòå-
ãðóâàòè åëåìåíòè çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ç іíøèõ ïðåäìåòіâ, íàñàì-
ïåðåä іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», çàëó÷àòè ó÷íіâ äî äіÿëü-
íîñòі â ðіçíîìàíіòíèõ ãóðòêàõ і ñòóäіÿõ õóäîæíüî-òåõíі÷íîї òâîð÷îñòі ó 
øêîëі òà ïîçà íåþ.

Â óêðàїíñüêèõ øêîëàõ íèíі øèðîêî âïðîâàäæóþòüñÿ іíôîðìàöіéíі òåõ-
íîëîãії, ÿêі ïîñòóïîâî ïðîíèêàþòü і â ïåäàãîãіêó ìèñòåöòâà. Ó ñòâîðåííі 
òàêèõ іííîâàöіéíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê іç âèêîðèñ-
òàííÿì ìåäіàòåõíîëîãіé àêòèâíîþ ïîçèöієþ âèðіçíÿєòüñÿ Êèєâî-Ïå÷åð-
ñüêèé ëіöåé № 171 «Ëіäåð» ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì іíôîðìàòèêè. Äîøêà 
Smart Board, ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñі, íàäàє 
óíіêàëüíі ìîæëèâîñòі äëÿ òâîð÷îñòі. Ìóëüòèìåäіéíі óðîêè ç âèêîðèñòàí-
íÿì іíòåðàêòèâíîї äîøêè çàîùàäæóþòü ÷àñ ó÷èòåëÿ і äîçâîëÿþòü ïîñòóïî-
âî ñòâîðèòè êîëåêöіþ «Ìèñòåöòâî» – âіðòóàëüíèé åëåêòðîííèé àðõіâ óðî-
êіâ. Ñèñòåìà ïðåäìåòíèõ åëåêòðîííèõ àðõіâіâ ó ëіöåї є îñíîâîþ äèñòàíöіé-
íîãî íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ. Âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі çàñîáàìè ìèñòåöòâà ç 
âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèìåäіéíîãî òåìàòè÷íîãî ñåðåäîâèùà âіäêðèâàє ðàíі-
øå íåçíàíі іíôîðìàöіéíî-ïіçíàâàëüíі ìîæëèâîñòі ìèñòåöòâà. 

Âèêîðèñòàííÿ ôðàãìåíòіâ ç òâîðіâ êіíîìèñòåöòâà ïðîïîíóþòü і àâòîðè 
ñó÷àñíèõ ïіäðó÷íèêіâ. Íàéàêòèâíіøå çàëó÷àþòü ìóëüòôіëüìè äî çìіñòó 
óðîêіâ ó 1-ìó êëàñі Î. Êàëіíі÷åíêî òà Ë. Àðèñòîâà. Íàïðèêëàä, ó 1-ìó 
êëàñі âîíè îðãàíі÷íî âïëіòàþòü äî çìіñòó óðîêіâ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà òàêі 
ôіëüìè: «Ìàëåíüêèé Ìîöàðò», «Âåäìåäèê і òîé, ùî æèâå ó ðі÷öі», «Òàєì-
íà ñëóæáà Ñàíòà-Êëàóñà», «Äèòÿ÷èé àëüáîì», «Êðàñóíÿ і ×óäîâèñüêî», 
«Áіëîñíіæêà і ñіì ãíîìіâ», «Ôàíòàçіÿ», «×àðіâíà ôëåéòà», «Ëèñè÷êà, 
Êîòèê і Ïіâíèê», «Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ».

Óòіì íàéåôåêòèâíіøèì çàñîáîì ó öàðèíі ìåäіàñóïðîâîäó óðîêіâ, áåç-
ïåðå÷íî, є åëåêòðîííèé ïіäðó÷íèê. ßñêðàâèé ïðèêëàä òàêîãî іíòåðàêòèâ-
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íîãî íàâ÷àííÿ – åëåêòðîííі ïіäðó÷íèêè äëÿ 1-ãî òà  2-ãî êëàñіâ (ðîçðîáêà
êèїâñüêîї ôіðìè «Áðіñòàð» çà ïіäðó÷íèêàìè Ëþäìèëè Ìàñîë, Îëåíè Ãàé-
äàìàêè, Îêñàíè Êîëîòèëî), ÿêèé ïîáóäîâàíî íà іãðîâèõ çàñàäàõ.

Íà äóìêó â÷èòåëüêè Íîâîìèêîëàїâñüêîї çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè
І.   ×åðåøíþê, ÿêà âïîðÿäêóâàëà ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії ç âèêîðèñòàííÿ 
ðіçíèõ ôîðì ìåäіà ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ ñàìå â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ, óíіêàëüíó
ìîæëèâіñòü äëÿ ðîçâèòêó äіòåé ìàþòü íàâ÷àëüíі îíëàéí-іãðè, ó ÿêèõ
äèòèíà ìîæå îäíî÷àñíî і ãðàòè, і ïіçíàâàòè ùîñü íîâå äëÿ ñåáå. Îêðіì
ãîòîâèõ іãîð, ïåäàãîã ïðîïîíóє âèêîðèñòîâóâàòè é àâòîðñüêі іíòåðàêòèâíі 
âïðàâè, ñòâîðåíі â îíëàéí-ñåðâіñі LearningApps.org. Öåé êîíñòðóêòîð ïðè-
çíà÷åíèé äëÿ ðîçðîáêè, çáåðіãàííÿ іíòåðàêòèâíèõ çàâäàíü ç ðіçíèõ ïðåä-
ìåòіâ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ó÷íі ìîæóòü ïåðåâіðèòè é çàêðіïèòè ñâîї çíàííÿ 
â іãðîâіé ôîðìі. Òàêîæ êîðèñíèì є ñåðâіñ Tagul (https://tagul.com/
cloud/20), äå «õìàðà» êàòåãîðіé (òåãіâ) є îïîðíèì êîíñïåêòîì.

Ïðèêëàäè «õìàðíèõ çàâäàíü» ìіñòÿòüñÿ і â ïіäðó÷íèêàõ ç ìèñòåöòâà 
äëÿ 1-ãî òà 2-ãî êëàñó íàøîãî àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó: íàïðèêëàä, ñòâîðè-
òè ñëîâíèêîâó õìàðó òåðìіíіâ ç ìèñòåöòâà íà îñíîâі íåùîäàâíî âèâ÷åíèõ 
ñëіâ ç ìèñòåöüêîї àáåòêè.

Áåçìåæíі ðåçåðâè äîñòóïó äî öèôðîâîї іíôîðìàöії âèíèêàþòü çàâäÿêè
ââåäåííþ â ïіäðó÷íèêè QR-êîäіâ, ÿêі ïîëåãøóþòü ÷èòàííÿ çàêîäîâàíèõ 
äàíèõ çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ ìîáіëüíèõ òåëåôîíіâ, îñíàùåíèõ êàìåðàìè.
Ó íàøèõ ïіäðó÷íèêàõ òàêі «êâàäðàòèêè» àáî ïîçíà÷êè-ïîñèëàííÿ çàçâè-
÷àé ðîçìіùåíі áіëÿ іíôîðìàöії ïðî ñëóõàííÿ ìóçèêè, ðîçâàíòàæóâàëüíі
ðóõàíêè àáî ïåðåãëÿä ìóëüòôіëüìó, êàäðè ÿêîãî çàçâè÷àé ïîäàíî â òåêñòі.
Âîíè òàêîæ äàþòü çìîãó ó÷íÿì ïðîñëóõàòè ïåâíèé ìóçè÷íèé òâіð ó êіëü-
êîõ ðіçíèõ âèêîíàííÿõ і ïîðіâíÿòè їõ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Äëÿ іíòåãðàòèâíîãî êóðñó çíà÷íèé ïîòåíöіàë ìàє і òàêà ôîðìà ðîáîòè 
íà óðîöі ìèñòåöòâà, ÿê ñòâîðåííÿ ìåíòàëüíèõ êàðò – öіêàâîãî і êîðèñíî-
ãî іíñòðóìåíòó äëÿ âіäîáðàæåííÿ ïðîöåñó àñîöіàòèâíî-îáðàçíîãî ìèñëåí-
íÿ äіòåé і ñòðóêòóðèçàöії іíôîðìàöії (ó ôîðìі âåðáàëüíèõ ãіëîê çі ñëіâ-
àñîöіàöіé ÷è âіçóàëüíèõ îáðàçіâ-àñîöіàöіé, ÿêі ðîçõîäÿòüñÿ âіä öåíòðàëü-
íîãî îáðàçó – òåìè, óòâîðþþ÷è ієðàðõі÷íó ñòðóêòóðó іäåé çìіøàíîãî 
òèïó. ßê âàðіàíò – êîæíà íîâà ãðóïà ãіëîê ðåïðåçåíòóє îäèí ç âèäіâ 
ìèñòåöòâà).

Äіòè 6–8-ðі÷íîãî âіêó ïîëþáëÿþòü òàêîæ çàâäàííÿ ñòîðіòåëëіíã. 
Íàïðèêëàä, ó÷íÿì ïðîïîíóєòüñÿ ñòâîðèòè êàçî÷êó ïðî їæà÷êà çà ìàëþí-
êîì, çàâäàííÿ ãíó÷êî âïèñóєòüñÿ â іíòåãðàòèâíèé êîíòåêñò óñієї òåìè 
«Ìîє äîâêіëëÿ»: ñëóõàííÿ ï’єñè Â. Ïîäâàëè «Їæà÷îê», ñïðèéìàííÿ 
çîáðàæåííÿ ðîäèíè їæà÷êіâ íà іëþñòðàöії äî êíèãè Î. Êâàøі, ìàëþâàííÿ 
їæà÷êà.

Ç-ïîìіæ çàâäàíü öієї ãðóïè òåõíîëîãіé âèêîðèñòîâóþòüñÿ êîìіêñè – 
ïîñëіäîâíіñòü îêðåìèõ ìàëþíêіâ-êàäðіâ, çàçâè÷àé іç êîðîòêèìè òåêñòàìè-
ôðàçàìè, ÿêі ó÷íі ñòâîðþþòü ÿê іíäèâіäóàëüíî, òàê і êîëåêòèâíî (íàïðè-
êëàä, âèêîíóþ÷è ðіçíі «ðîëі»).

Ñòâîðåííÿ áóêòðåéëåðіâ – êîðîòêèõ âіäåîðîëèêіâ (ïðîñòèõ ïðåçåíòà-
öіé ó Power Point) çà ìîòèâàìè âіðøà, ïðîãðàìíîãî ìóçè÷íîãî òâîðó ÷è 
ñþæåòó êàðòèíè – є îäíèì іç çàõîïëèâèõ çàíÿòü äіòåé, çîêðåìà ó÷íіâ 1-ãî 
і 2-ãî êëàñіâ. Âîíè ìîæóòü áóòè іãðîâèìè, íåіãðîâèìè, àíіìàöіéíèìè, ó 
ôîðìі ìіíі-âèñòàâè, êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè, ãðè, іíäèâіäóàëüíîãî, ãðóïî-
âîãî ÷è êîëåêòèâíîãî ôîòîêîëàæó íà ïåâíó òåìó (â іíòåðíåò-ñåðâіñі 
Loupe).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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×èìàëî çàâäàíü ó ïіäðó÷íèêàõ ñïðÿìîâóþòü ó÷íіâ íà ïîøóêîâó äіÿëü-
íіñòü â іíòåðíåòі. Òàêó ðîáîòó ç âåá-ðåñóðñàìè ðåêîìåíäóєìî çäіéñíþâàòè 
ç äîïîìîãîþ äîðîñëèõ íà äîçâіëëі. Ó òàêèé ñïîñіá äіòè ìàþòü íàâ÷èòèñÿ 
ñàìîñòіéíî çäîáóâàòè íåîáõіäíó іíôîðìàöіþ.

Çàâäàííÿ: Çíàéòè ìóçè÷íó ðåêëàìó òåëåâіçіéíîãî òàëàíò-øîó «Ãîëîñ. Äіòè».

Äëÿ ñó÷àñíèõ äіòåé іíôîðìàòèçàöіÿ ñòàє àòðèáóòîì íå ëèøå ïîâñÿêäåí-
íîãî æèòòÿ (її âîíè çàâäÿêè çàõîïëåííþ ìóëüòôіëüìàìè ç ðàííüîãî âіêó
ñïîñòåðіãàþòü ó âëàñíîìó ñåðåäîâèùі æèòòєäіÿëüíîñòі), à é îðãàíіçîâàíîї 
ìèñòåöüêîї îñâіòè.

У згаданих методичних рекомендаціях І. Черешнюк радить користуватися
такими програмами-редакторами зображень для виготовлення за допомогою 
комп’ютера рекламних плакатів, постерів та іншої різноманітної продукції:

 Photo to Color Sketch – програма для перекладу фото в начерк, 
 Poster Forge – програма для створення постерів з фото і картинок, 
 Canva – онлайновий конструктор для створення банерів, візиток тощо. 

Інтернет-сервіси:
 Glogster, що дозволяє розмістити текст, графіку і відео, де будь-який елемент 

може стати гіперпосиланням, 
 Prezi, Projeqt, Linoit, SlideRosket. Сервіс Prezi.com є додатком Web 2.0., при-

значений для створення та демонстрації динамічних презентацій у навчаль-
но-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів,

 спеціальні програми й онлайн-сервіси PowToon, VideoScribe. 20 для створен-
ня презентації, що дaють змогу перетворювати речі на прості й доступні візу-
альні образи, символи (винайшов британський художник Ендрю Парк). 

Íàéåôåêòèâíіøèì òåõíîëîãі÷íèì іíñòðóìåíòàðієì ó ìåòîäèöі íàâ÷àí-
íÿ ìèñòåöòâà çàãàëîì і çîêðåìà ïðîâåäåííÿ óðîêіâ ìèñòåöòâà ó 1-ìó і 2-ìó
êëàñàõ ââàæàєìî åëåêòðîííèé ïіäðó÷íèê. Äî ïіäðó÷íèêіâ «Ìèñòåöòâî» 
àâòîðіâ Ëþäìèëè Ìàñîë, Îëåíè Ãàéäàìàêè, Îêñàíè Êîëîòèëî òàêó ðîç-
ðîáêó çäіéñíèëà àðò-ñòóäіÿ «Áðіñòàð». Öåé åëåêòðîííèé ïіäðó÷íèê ïîáó-
äîâàíèé íà іãðîâèõ çàñàäàõ, âіí êîíöåíòðóє âåëè÷åçíó íèçêó êîìï’þòåðíèõ
ôîðì ñóïðîâîäó óðîêіâ ìèñòåöòâà «â îäíîìó ðåñóðñі»: òåêñòè, çîáðàæåí-
íÿ, âіäåî, іíñòðóìåíòàëüíà ìóçèêà і ñïіâ, çîêðåìà ç êàðàîêå, ãðà íà âіðòó-
àëüíіé êëàâіàòóðі, äîâіäêîâі âåá-ñàéòè, äèäàêòè÷íі іãðè, îíëàéí-âïðàâè é 
ðіçíîâèäè ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі ç ìàëþâàííÿ íà ïëàíøåòі, ïåðåâіðíі òåñ-
òè òîùî. Áåçìåæíі ìîæëèâîñòі ìåäіà-ðåñóðñіâ óæå ñüîãîäíі íàäàþòü іñòîò-
íó ìåòîäè÷íó äîïîìîãó â÷èòåëÿì ìèñòåöòâà, àäæå «çíіìàþòü» ÷èìàëî
ïðîáëåì çàáåçïå÷åííÿ óðîêіâ õóäîæíіì ìàòåðіàëîì, ÿêі çàâæäè іñíóâàëè,
ïðîòå â ìàéáóòíüîìó çà óìîâ їõ äіéñíî ìàñîâîãî ðîçïîâñþäæåííÿ, éìîâіð-
íî, àêòóàëіçóєòüñÿ ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ñïåöіàëüíîї ìåòîäèêè.
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Граємо та навчаємось разом з інтерактивним підручником «Мистецтво»
авторів Людмили Масол, Олени Гайдамаки, Оксани Колотило 

розробки арт-студії «Брістар»
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Çàïî÷àòêóâàííÿ åëåêòðîííèõ ïіäðó÷íèêіâ òà іíøèõ ñóïóòíіõ ôîðìà-
òіâ êîìï’þòåðíîãî ñóïðîâîäó íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó Íîâіé óêðàїíñüêіé øêîëі 
íå ëèøå âіäіãðàє çíà÷íó ïðîãðåñèâíó ðîëü äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ìèñ-
òåöüêîї îñâіòè ÿê іííîâàöіéíèé åòàï її ðåôîðìóâàííÿ, à é ñïðÿìîâàíå íà 
âèðіøåííÿ ãëîáàëüíîãî çàïèòó ñóñïіëüñòâà ùîäî äіäæèòàëіçàöії îñâіòè 
çàãàëîì.

БЛОК САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ № 4И

І. Теоретична компетентність
1. Дайте визначення поняття «педагогічна технологія», охарактеризуйте зміст 

поняття «художньо-педагогічна технологія». 
2. Розкрийте взаємозалежність методики і технології  у процесі викладання 

мистецтва в початковій школі.
3. Сформулюйте креативний потенціал ігрових художньо-педагогічних техно-

логій, наведіть приклади з власного досвіду.
4. Які методи притаманні інтерактивним художньо-педагогічним технологіям 

навчання мистецтва? Які вміння та якості особистості вони розвивають?
5. Поясніть, як Ви розумієте методику фасилітації загалом і методи проведен-

ня фасилітованої дискусії зокрема.
6. Запропонуйте власні форми й методи впровадження сугестивних та арт-

терапевтичних технологій у навчанні і вихованні молодших школярів на уроках 
мистецтва та поза ними.

7. Які сучасні медіатехнології Ви вже опанували, а які – плануєте опанувати 
найближчим часом? Аргументуйте перспективи їх упровадження в майбутньому.

ІІ. Методична компетентність (практикум)
Завдання 1 
Розробіть для учнів 1-го і 2-го класу систему вправ, спрямованих на форму-

вання мистецьких умінь, що визначені в навчальних програмах. 
Завдання 2
Розробіть план-конспект уроку з використанням елементів театральної педа-

гогіки й продемонструйте фрагмент цього уроку (запишіть відео).
Завдання 3
Підготуйте електронну презентацію (слайд-шоу з музичним супроводом) для 

1–2-х класів на тему «Пори року» до музичних циклів А. Вівальді та П. Чайков-
ського.

Завдання 4
Ознайомтеся з фрагментами електронного підручника і запропонуйте розроб-

никам ідеї цікавих інтерактивних завдань, якими доцільно збагатити підготовлену
версію для 1-го і 2-го класів.

https://www.geneza.ua/interaktyvni-pidruchnyky
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Розділ 5
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÊËÞ×ÎÂÈÕ 

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÅÉ ÍÀ ÓÐÎÊÀÕ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ 
ÂІÄÏÎÂІÄÍÎ ÄÎ ÂÈÌÎÃ ÍÓØ

  Ìîâíà êîìïåòåíòíіñòü
  Ìàòåìàòè÷íà êîìïåòåíòíіñòü
  Êîìïåòåíòíîñòі â ãàëóçі òåõíіêè òà òåõíîëîãіé
  Åêîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü
  Іíôîðìàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü
  Ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü

Íàâ÷àþ÷è, â÷èìîñÿ.
Ñåíåêà

Ïðè âèâ÷åííі íàóê ïðèêëàäè êîðèñíіøі çà ïðàâèëà.
Іñààê Íüþòîí

  5.1. Мовна компетентність
Ìîâíà êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє âіëüíå âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ,

çäàòíіñòü ñïіëêóâàòèñÿ ðіäíîþ òà іíîçåìíèìè ìîâàìè.
Ùîíàéïåðøå â÷èòåëü ìàє âêëþ÷èòè ïåðøîêëàñíèêіâ äî çàõîïëèâîãî

âèâ÷åííÿ ëіòåð, ÿêі çäàòíі â ãðі ïåðåòâîðèòèñÿ íà öіêàâі îáðàçè – іãðàø-
êè, êàçêîâі áóäèíî÷êè ÷è ôіãóðêè ç âåñåëèìè ëіòåðàìè-êàïåëþøêàìè. 
Òàêі ïðèéîìè åéäåòèêè ñïðèÿþòü ðîçâèòêó îáðàçíîї ïàì’ÿòі.

Êëіïîâå ìèñëåííÿ ñó÷àñíèõ äіòåé, íà ÿêå ñêàðæàòüñÿ ïñèõîëîãè, – 
ïîðîäæåííÿ åïîõè ïàíóâàííÿ іíôîðìàöії ïåðåâàæíî ç åêðàíà, à íå ç êíè-
æîê, ÿê öå áóëî ðàíіøå. Òðåáà ïðèâåðíóòè óâàãó äіòåé äî öіêàâèõ і íåçâè÷-
íèõ ôîðì ÷èòàííÿ òà ðîçïîâіäі ç âіçóàëіçàöієþ (êîìіêñè).

Âðàõîâóþ÷è ãіïåðàêòèâíіñòü ìàëåíüêèõ ó÷íіâ, ïñèõîëîãè ðàäÿòü âèâ÷à-
òè âіðøі êîëåêòèâíî â ðóñі (ó êîëі, ç ðóõàìè, ç ïàíòîìіìîþ). Ïіä ÷àñ âèêî-
íàííÿ ðóõàíîê ìîæíà ïîñòóïîâî ïðèøâèäøóâàòè òåìï, äîäàþ÷è іãðîâîãî 
àçàðòó.

Îñîáëèâî äîöіëüíі äèäàêòè÷íі âіðøі é çàãàäêè, ÿêі äîïîìàãàþòü øâèä-
êî é âåñåëî çàïàì’ÿòîâóâàòè ñêëàäíі ìèñòåöüêі ïîíÿòòÿ. Âàðòî ïîєäíóâàòè 
їõ іç òâîð÷èìè ìóçè÷íèìè òà îáðàçîòâîð÷èìè çàâäàííÿìè.

Ìåòîäè÷íî åôåêòèâíèìè є ðіçíі âèäè íàî÷íîñòі, ùî ïîєäíóþòü òåêñòè
é іëþñòðàöії: ïëàêàòè, êîëàæі, áóêëåòè, ïîñòåðè.

Äî âåëèêèõ òåì, ÿêі âèâ÷àþòüñÿ íà óðîêàõ ìèñòåöòâà âïðîäîâæ òðèâà-
ëîãî ïåðіîäó, âàðòî ñòâîðþâàòè ëåïáóêè (êîëåêòèâíî, ó ïàðàõ, іíäèâіäó-
àëüíî).

Ðåêîìåíäîâàíі îðієíòîâíі òåìè äëÿ 1–2 êëàñіâ: «Ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè», 
«Íîòíà ãðàìîòà», «Óñå ïðî êîëüîðè», «Òåàòð», «Ïðèðîäà â ìèñòåöòâі».

Лепбук – саморобна інтерактивна папка з рухливими елементами, зокремак
кишеньками, віконечками, вклейками-гармошками. Є своєрідним портфоліо з теми.

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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До текстів «нової природи» (Г. Гич), які доречно застосовувати на уроках мисте-
цтва в НУШ, належать також такі:

 скрайбінг (намалюйка) – створення презентацій на льоту (графічні ілюстрації
чи наклейки, магнітики тощо);

 плейкаст – музична листівка з віршем (текстом) і музикою (саундтреком).

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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  5.2. Математична 
компетентність

Ïðî ôîðìóâàííÿ ìàòåìàòè÷íèõ óìіíü äîðå÷íî çãàäóâàòè íà óðîêàõ
ìóçèêè ó ïðîöåñі íàáóòòÿ íîòíîї ãðàìîòíîñòі, íàñàìïåðåä îïàíóâàííÿ
òàêèõ ïîíÿòü, ÿê âèñîòà і òðèâàëîñòі íîò, ïàóçè, òàêò і ðîçìіð. Äî ïîïóëÿð-
íèõ öèôðîâèõ ñèìâîëіâ íàëåæèòü àíàëîãіÿ 7 íîò і 7 êîëüîðіâ âåñåëêè.

О. Калініченко та Л. Аристова пропонують для першокласників таблицю завдань
з візуальними підказками  для розвитку фантазії та комплексу компетентностей
(образотворчої, мовної та математичної). Тут і до кінця розділу 5 використано
фрагменти підручників Л. Масол, О. Гайдамаки, О. Колотило та О. Калініченко,
Л. Аристової.

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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Акцентують зв’язок мистецтва із цифрами й умінням рахувати, зокрема, такі 
завдання:

  5.3. Компетентності в галузі 
техніки та технологій

Íà óðîêàõ ìèñòåöòâà äіòè íàñàìïåðåä ìàþòü îçíàéîìèòèñÿ іç ñó÷àñíîþ
òåõíіêîþ, ÿêà çàñòîñîâóєòüñÿ â ìóçèöі (ìàãíіòîôîíè, ñèíòåçàòîðè) òà ãðà-
ôіöі (ïëàíøåò). Ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ òðàäèöіéíèõ ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ 
(íàðîäíèõ, îðêåñòðîâèõ òîùî) çíà÷íі ìîæëèâîñòі âіäêðèâàþòüñÿ â åëåê-
òðîííîìó ïіäðó÷íèêó. Òóò äîäàòêîâî ìîæíà îòðèìàòè іíôîðìàöіþ і ïîäè-
âèòèñÿ, ÿê âèãëÿäàє êîíñòðóêöіÿ òîãî ÷è іíøîãî іíñòðóìåíòà, ÿê âèäîáó-
âàєòüñÿ çâóê, äіçíàòèñÿ ïðî ìàòåðіàëè é òåõíîëîãіþ âèãîòîâëåííÿ іíñòðó-
ìåíòà, ñïîñîáè âèêîíàííÿ.

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 ілюстрацій для ознайомлення  учнів із дизайном транспортних засобів:

  5.4. Екологічна компетентність
Öÿ êîìïåòåíòíіñòü ìàє ðіçíі âèìіðè, âîíà ïîâ’ÿçàíà іç ïðèðîäîçíàâ÷îþ

і çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîþ. Âіäíîñèíè â ñèñòåìі «ïðèðîäà – ëþäèíà – ìèñòå-
öòâî» ìàþòü áóòè ãàðìîíіéíèìè. І ìîëîäøèé øêіëüíèé âіê äëÿ öüîãî є äóæå
ñïðèÿòëèâèì.  Òàêі æàíðè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ÿê ïåéçàæ òà àíіìàëіñ-
òè÷íèé, øèðîêî ïðåäñòàâëåíі â 1–2-ìó êëàñàõ. ×èìàëî òâîðіâ ïðîãðàìíîї

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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ìóçèêè çäàòíі ôîðìóâàòè â äіòåé åìîöіéíî-öіííіñíå ñòàâëåííÿ äî ñâіòó ðîñ-
ëèí і òâàðèí.  Çãіäíî ç êîíöåïöієþ ÍÓØ òåìè åêîëîãії òà îçäîðîâ÷îї ôóíêöії
øêîëè çíà÷íî àêòóàëіçóâàëèñÿ. Äî ïіäðó÷íèêіâ óâåäåíî íîâі òåìè ñïîðòó, 
çäîðîâ’ÿ, ÿêі çáàãà÷åíî öіêàâèìè іëþñòðàöіÿìè äëÿ ñïðèéìàííÿ – ôîòîãðà-
ôіÿìè é êàðòèíàìè, ïіñíÿìè é ðóõàíêàìè, îðèãіíàëüíèìè ïðàêòè÷íèìè 
çàâäàííÿìè («ñìà÷íèé íàòþðìîðò» òîùî). Íà öå ñïðÿìîâàíі çàâäàííÿ äіáðà-
òè åíåðãіéíó і áàäüîðó ìóçèêó, ùîá ïîêðàùèòè íàñòðіé, äëÿ ðàíêîâîї çàðÿä-
êè ÷è àåðîáіêè. 

Ось декілька прикладів, які акцентують  роль мистецтва у збереженні учнями
власного здоров’я і сприяють розвитку в учнів бережливого ставлення до довкілля, 
природи загалом.

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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Îäíієþ ç íàéöіêàâіøèõ ñó÷àñíèõ åêîëîãі÷íèõ òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ є 
áðèêîëàæ, àáî hand made.

Äëÿ ìèòöіâ öÿ òåõíîëîãіÿ âæå äàâíî ñòàëà ïîïóëÿðíîþ â óñüîìó ñâіòі. 
Àëå ïîêè ùî íå äëÿ óðîêіâ ìèñòåöòâà â øêîëі. 

Ïðèìіðîì, ó ìóçèöі òàêèé ïðîöåñ âіäáóâàєòüñÿ, êîëè ãðàþòü íà ëîæêàõ, 
ïëÿøêàõ ç êðóïîþ, ãðåáіíöÿõ, ïàïåðîâèõ ñòàêàí÷èêàõ ÷è ñêëÿíêàõ ç âîäîþ, 
äîïîâíþþ÷è їõ òіëåñíîþ ïåðêóñієþ àáî áîäі-ïåðêàøí – ïëåñêàííÿì ó äîëîíі, 
êëàöàííÿì ïàëüöÿìè, ñòóêàííÿì ëіêòÿìè ÷è íіãòÿìè ïî ñòîëó (ñòåï-õåíä) 
òîùî. Â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі – öå ñòâîðåííÿ êîëàæіâ іç ôðàãìåíòіâ 
âіäîìèõ êàðòèí і ôîòîãðàôіé, êîìïîçèöіé іç òêàíèí і ìîòóçîê, ñêóëüïòóð ç 
äðîòó, òâàðèíîê çі ñêëàäåíîãî ïàïåðó (îðèãàìі). 

Ïàëіòðó ìàòåðіàëіâ òà іäåé äëÿ áðèêîëàæó ìîæíà çíà÷íî ðîçøèðèòè, 
ÿêùî ïіäêëþ÷èòè ôàíòàçіþ ó÷íіâ òà їõíіõ áàòüêіâ. Ìîæíà ñòâîðèòè êâіòè 
ç êðèøîê і ґóäçèêіâ; ôіãóðêè òâàðèí ç êàøòàíіâ, øèøîê, æîëóäіâ; ïðåäìåòè 
ç ïëàñòèêîâîãî îäíîðàçîâîãî ïîñóäó (ïðèìіðîì, âіÿëî ç ëîæîê ÷è âèäåëîê); 
ÿëèíêîâі ïðèêðàñè ç áëèñêó÷èõ ñòàðèõ äèñêіâ, ìåòàëåâèõ êëþ÷іâ, ôîëüãè.

Ïðèâ÷èòè ìàëå÷ó äî òâîðåííÿ òàêèõ êðàñèâèõ é îðèãіíàëüíèõ ñàìîðîáîê 
äëÿ åñòåòè÷íîãî îôîðìëåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ñïіâçâó÷íî ôîðìó-
âàííþ â íåї åêîëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ (àäæå çìåíøóєòüñÿ êіëüêіñòü ñìіòòÿ).

Бриколаж (від франц. ж Bricolage – дослівно «саморобне») – це створення
чогось принципово нового з підручних побутових матеріалів, які зазвичай мали
інше призначення, тобто створення нового зі старого.

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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  5.5. Інформаційна 
компетентність

Áåçïåðå÷íî, öіëåñïðÿìîâàíå і ñèñòåìàòè÷íå ôîðìóâàííÿ іíôîðìàöіéíîї
êîìïåòåíòíîñòі øêîëÿðіâ âіäáóâàєòüñÿ ïåðåâàæíî íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè. 
Ïðîòå âèêîðèñòàííÿ ãàäæåòіâ ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ ñòðіìêî ïðîíèêàє â óñі øêіëü-
íі ïðåäìåòè. Àäæå êîìï’þòåðíі òåõíîëîãії ïðîíèçóþòü ïîâñÿêäåííå æèòòÿ 
ñó÷àñíèõ äіòåé çìàëå÷êó ÷åðåç àíіìàöіþ, âіäåîіãðè òîùî. Òîìó çäàòíіñòü çíà-
õîäèòè, ðîçóìіòè, îöіíþâàòè é çàñòîñîâóâàòè іíôîðìàöіþ íà åëåìåíòàðíîìó 
ðіâíі ïîòðіáíî ôîðìóâàòè é íà óðîêàõ ìèñòåöòâà.

Ó 1–2-ìó êëàñàõ âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðà, íàñàìïåðåä ìåðåæі іíòåðíåò, 
äîöіëüíå äëÿ îðãàíіçàöії ñïðèéìàííÿ ó÷íÿìè òâîðіâ ìèñòåöòâà. Íàñàìïåðåä, 
òèõ, ÿêі ñêëàäíî àáî íå ìîæíà ïðîäåìîíñòðóâàòè â äðóêîâàíèõ çàñîáàõ 
íàâ÷àííÿ – ïіäðó÷íèêàõ і çîøèòàõ. Іäåòüñÿ ïðî ôðàãìåíòè ìóëüòôіëüìіâ, 
ìóçè÷íі ðîëèêè, ñöåíè ç òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, çîêðåìà îïåð òà áàëåòіâ.

Çàâäàííÿ ç ïîøóêó õóäîæíüîї іíôîðìàöії íà äîçâіëëі ïåðåäáà÷àє äîïîìî-
ãó äîðîñëèõ, áàòüêіâ. Âîíè ïîñòóïîâî ïðèâ÷àþòü ìàëåíüêèõ ó÷íіâ äî ïîäàëü-
øîãî ñàìîñòіéíîãî ïîøóêó.

Åëåêòðîííèé ïіäðó÷íèê äàє çìîãó äіòÿì åêñïåðèìåíòóâàòè, ñòâîðþâàòè
òâîð÷і ãðàôі÷íі êîìïîçèöії íà åêðàíі, ãðàòè íà âіðòóàëüíіé êëàâіàòóðі ïіàíі-
íî òîùî.

Îäíà ç äîñòóïíèõ ôîðì îáìіíó іíôîðìàöієþ ìіæ îäíîëіòêàìè – ïîñèëàííÿ
êîðîòêèõ ïîâіäîìëåíü çі ñìàéëèêàìè, ÿêі âèðàæàþòü åìîöіéíå ñòàâëåííÿ äî 
іíôîðìàöії. Ó ïіäðó÷íèêàõ ç ìèñòåöòâà åñòåòèçîâàíі ñìàéëèêè ïåðåòâîðèëè-
ñÿ íà äіþ÷èõ ïåðñîíàæіâ, ÿêі äîïîìàãàþòü ó íàâ÷àííі. Íàâåäåìî êіëüêà ïðè-
êëàäіâ їõ âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ õóäîæíüî-òâîð÷îãî ðîçâèòêó ó÷íіâ.

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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У мережі інтернет існують спеціальні комп’ютерні програми з анімації, які супро-
воджуються покроковими інструкціями. Окремим допитливим учням, які виявля-
ють готовність до цієї діяльності, можна запропонувати на дозвіллі спробувати 
виготовити смайлики з оченятами, що блимають, або ручками, які жестикулюють. 
Зберігають їх у спеціальному форматі (GIF Animator), звідти й відповідна назва r
діяльності – гіф-анімація.
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  5.6.  Підприємливість і фінансова 
грамотність

ßê íàâ÷èòè äіòåé îñíîâ ôіíàíñîâîї ãðàìîòíîñòі íà óðîêàõ ìèñòåöòâà?
Àäæå â÷èòåëі ìóçèêè òà îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ðàíіøå íіêîëè íå ñòàâèëè 
ïåðåä ñîáîþ ïîäіáíå çàâäàííÿ, õî÷à ñàìå öі ÿêîñòі òà âìіííÿ є îñíîâîþ óñïіø-
íîñòі êîæíîї ëþäèíè â æèòòі. ×è є ñïîñîáè, ùîá çðîáèòè öå çà äîïîìîãîþ 
åñòåòè÷íèõ ÷èííèêіâ?

Áåçïåðå÷íî, êîðèñíî îáãîâîðþâàòè âæå ç ïåðøîêëàñíèêàìè, ñêіëüêè
êîøòóþòü íå òіëüêè óëþáëåíі іãðàøêè, ïðî ÿêі âîíè ìðіþòü, à òàêîæ êîëüî-
ðîâі îëіâöі, ôàðáè òà ôëîìàñòåðè, ÿêèìè âîíè ìàëþþòü. Äіòè, ìàáóòü, çäè-
âóþòüñÿ, êîëè äіçíàþòüñÿ, ÿê áàãàòî ãðîøåé ïîòðіáíî áàòüêàì äëÿ ïîêóïêè 
ÿñêðàâèõ ñó÷àñíèõ êîñòþìіâ, ó ÿêèõ âîíè òàíöþâàòèìóòü íà ñâÿòêîâіé ñöå-
íі ÷è âèñòóïàòèìóòü ó âèñòàâі øêіëüíîãî òåàòðó.
Іíіöіàòèâíіñòü, ôàíòàçіÿ і õóäîæíüî-òâîð÷і âìіííÿ çíàäîáëÿòüñÿ їì ïіä ÷àñ

ïðèäóìóâàííÿ і âèêîíàííÿ ðåêëàìè äèòÿ÷èõ òîâàðіâ ÷è êîðèñíèõ ïðîäóêòіâ. 
Ïîêðàùèòè ïіäïðèєìíèöüêó і ôіíàíñîâó ãðàìîòíіñòü ó÷íіâ äîïîìîæóòü

òàêі ðîçðîáëåíі íàìè çàâäàííÿ:
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 Розділ 6
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÎÖІÍÞÂÀÍÍß ÐÅÇÓËÜÒÀÒІÂ

ÌÈÑÒÅÖÜÊÎЇ ÎÑÂІÒÈ
  Òåîðåòè÷íі çàñàäè îöіíþâàííÿ îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ
  Âèäè, ïðèíöèïè é òåõíîëîãії îöіíþâàííÿ

  6.1. Теоретичні засади 
оцінювання освітніх результатів

Äëÿ îöіíêè òâîðó ìèñòåöòâà â íàñ íіêîëè íå áóäå 
íі÷îãî, îêðіì ïî÷óòòÿ é ðîçóìó, à öå íàéáіëüø 
íåòî÷íі іíñòðóìåíòè ó ñâіòі.

Àíàòîëü Ôðàíñ

Õóäîæíіé òâіð íіáè îïîâèòèé ìóçèêîþ öіííіñíîãî 
êîíòåêñòó, ó ÿêîìó âіí ðîçóìієòüñÿ òà îöіíþєòüñÿ.

Ìèõàéëî Áàõòіí

Äëÿ îöіíþâàííÿ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ó ìèñòåöüêіé ãàëóçі õàðàêòåðíà áàãà-
òîôóíêöіîíàëüíіñòü, єäíіñòü äіàãíîñòè÷íîї, êîðèãóþ÷îї, ñòèìóëþþ÷î-
ìîòèâàöіéíîї, íàâ÷àëüíîї, âèõîâíîї, ðîçâèâàëüíîї і ïðîãíîñòè÷íîї ôóíê-
öіé. Öå çóìîâëåíî áàãàòîêîìïîíåíòíіñòþ çìіñòó çàãàëüíîї ìèñòåöüêîї îñâі-
òè, ñïðÿìîâàíîї íà öіëіñíèé і ðіçíîáі÷íèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі ó÷íіâ, à 
ñàìå:

● ôîðìóâàííÿ åìîöіéíî-åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî äіéñíîñòі, ñâіòîãëÿä-
íèõ îðієíòàöіé, îñîáèñòіñíî-öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ äî ìèñòåöòâà;

● ðîçâèòîê åìîöіéíî-ïî÷óòòєâîї ñôåðè, àñîöіàòèâíî-îáðàçíîãî ìèñëåí-
íÿ, õóäîæíіõ çäіáíîñòåé, óíіâåðñàëüíèõ ÿêîñòåé òâîð÷îї îñîáèñòîñòі;

● çáàãà÷åííÿ çíàíü òà óÿâëåíü ïðî ìèñòåöòâî çàãàëîì òà ñïåöèôіêó 
õóäîæíüî-îáðàçíîї ìîâè êîæíîãî ç éîãî âèäіâ, çäіáíîñòåé äî ñïðèé-
ìàííÿ, іíòåðïðåòàöії òà îöіíþâàííÿ õóäîæíіõ òâîðіâ;

● ðîçøèðåííÿ åñòåòè÷íîãî äîñâіäó, óìіíü і íàâè÷îê ó ñôåðі ìèñòåöüêîї 
äіÿëüíîñòі, ñòèìóëþâàííÿ ïîòðåáè â õóäîæíüî-òâîð÷іé ñàìîðåàëіçà-
öії òà äóõîâíî-åñòåòè÷íîìó ñàìîâäîñêîíàëåííі.

Îá’єêòàìè ïåðåâіðêè òà îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ çàãàëüíîї ïî÷àòêîâîї
ìèñòåöüêîї îñâіòè є:

● âèÿâëåííÿ ó÷íÿìè åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî òâîðіâ ìèñòåöòâà ó ïðî-
öåñі їõ àíàëіçó-іíòåðïðåòàöії òà äî ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, âèñëîâ-
ëþâàííÿ âëàñíèõ îöіíîê ùîäî íèõ (àêñіîëîãі÷íèé âèìіð);

● îáіçíàíіñòü ó ñôåðі ìèñòåöòâà, çíàííÿ ïðî îñîáëèâîñòі éîãî ìîâè, 
îñíîâíі âèäè і æàíðè, çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі, ðîçóìіííÿ çìіñòó 
õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ ïîíÿòü òà óñâіäîìëåíå êîðèñòóâàííÿ âіäïîâіä-
íîþ òåðìіíîëîãієþ, óÿâëåííÿ ïðî òâîð÷іñòü âіäîìèõ âіò÷èçíÿíèõ і 
çàðóáіæíèõ ìèòöіâ (ãíîñåîëîãі÷íèé âèìіð);

● óìіííÿ ïðàêòè÷íîї õóäîæíüîї äіÿëüíîñòі, âіäòâîðåííÿ çà çðàçêîì,
ç âèêîðèñòàííÿì іíñòðóêöіé і íàî÷íîñòі (ïðàêñåîëîãі÷íèé âèìіð);
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● äîñâіä òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, çàñòîñóâàííÿ íàáóòèõ çíàíü, óìіíü і êîì-
ïåòåíòíîñòåé ó çìіíåíèõ óìîâàõ, çîêðåìà ó ïðîáëåìíî-ïîøóêîâèõ
ñèòóàöіÿõ (êðåàòèâíèé âèìіð);

● äîñâіä êîìóíіêàöії, ó÷àñòü ó êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõîäàõ, óìіííÿ 
ïðåçåíòóâàòè ñâîї òâîð÷і äîñÿãíåííÿ, âçàєìîäіÿòè ç іíøèìè ÷åðåç
ìèñòåöòâî, ðåãóëþâàòè ñâіé åìîöіéíèé ñòàí çàâäÿêè ìèñòåöòâó 
(êîìóíіêàòèâíèé âèìіð).

Як уже наголошувалося, важливу об’єднувальну роль у становленні особистос-
ті відіграє її ментальний досвід, що виражається в таких результативних показниках, 
за якими учитель може відстежувати рівень освіченості кожного учня: 
 за вербальними проявами – «висловлює, зазначає, інформує, описує»;и
 за чуттєвими проявами – «бачить, чує, відчуває, переживає, розглядає,и

стежить»;
 за когнітивними проявами – «знає, пам’ятає, помічає, розуміє, усвідом-и

лює, міркує»; 
 за операціями мислення – «думає, аналізує, пояснює, уявляє, уточнює,я

зіставляє, порівнює, узагальнює»;
 за комунікативними проявами – «обговорює, переконує, заперечує, дово-и

дить, взаємодіє» тощо;
 за художньо-практичними проявами – «співає, музикує, малює, ліпить,и

танцює».

Ïіä ÷àñ çäіéñíåííÿ êîíòðîëüíî-îöіíþâàëüíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëü âðàõî-
âóє òàêі çàãàëüíі âèìîãè:

1. Ïðåäìåòè õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó â çàãàëüíîîñâіòíіé øêîëі 
ìàþòü ïåðåâàæíî âèõîâíå ñïðÿìóâàííÿ, ÿêîìó ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ âñі
íàâ÷àëüíі çàâäàííÿ, òîìó âàæëèâó ðîëü âіäіãðàє ñòèìóëþâàëüíî-ìîòèâà-
öіéíà ôóíêöіÿ îöіíþâàííÿ: ó÷èòåëü ìàє íàñàìïåðåä ñïðèÿòè çðîñòàííþ  â
ó÷íіâ іíòåðåñó äî ìèñòåöòâà,  ðîçâèòêó çäàòíîñòі åìîöіéíî-åñòåòè÷íî ðåà-
ãóâàòè íà íüîãî і çíàõîäèòè îñîáèñòіñíèé ñìèñë, ñòèìóëþâàòè áàæàííÿ é 
çàáåçïå÷óâàòè ìîæëèâîñòі õóäîæíüî-òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії, âèõîâóâàòè
ïîòðåáó â ñàìîîñâіòі.

2. Ñèñòåìà îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü â îñâіòíіé ãàëóçі ґðóíòó-
єòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïîçèòèâíîìó ñòàâëåííі äî êîæíîãî ó÷íÿ; îöіíþєòüñÿ 
ðіâåíü íå éîãî íåäîëіêіâ і ïðîðàõóíêіâ, à  îñîáèñòіñíèõ êîìïåòåíöіé –  
óçàãàëüíåíîãî ðåçóëüòàòó â ïîðіâíÿííі ç éîãî ïîïåðåäíіìè äîñÿãíåííÿìè.
Äî ñêëàäó êîìïåòåíöіé ó ñôåðі ìèñòåöòâà íàëåæàòü: öіííіñíî-іíôîðìàöіé-
íà òà êîìóíіêàòèâíà (óÿâëåííÿ òà çíàííÿ, ñòàâëåííÿ òà îöіíêè ç  їõ àðãó-
ìåíòàöієþ òîùî); äіÿëüíіñíî-êðåàòèâíà òà êîìïåòåíöіÿ ñàìîîñâіòè (õóäîæ-
íüî-ïðàêòè÷íі âìіííÿ òà íàâè÷êè, çäàòíіñòü çàñòîñîâóâàòè îòðèìàíі çíàí-
íÿ, äîñâіä ïðàêòè÷íîї, çîêðåìà õóäîæíüî-òâîð÷îї, äіÿëüíîñòі).

3. Ó ïðîöåñі îöіíþâàííÿ äîñÿãíåíü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ іç äîìіíóþ÷èõ 
âèäіâ ìèñòåöòâ – ìóçè÷íîãî òà âіçóàëüíîãî – ïåðåâàãó ñëіä âіääàâàòè ïåðå-
âіðöі ïðàêòè÷íèõ óìіíü òà íàâè÷îê, çäàòíîñòі íå òіëüêè âіäòâîðþâàòè
íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, à é çàñòîñîâóâàòè íàáóòі õóäîæíі çíàííÿ òà âìіííÿ
ïіä ÷àñ ñàìîñòіéíîї äіÿëüíîñòі. Âîäíî÷àñ íåîáõіäíî ïіäêðåñëèòè, ùî, ÿê
âіäîìî, çíà÷íó ðîëü ó áóäü-ÿêіé ìèñòåöüêіé ñôåðі âіäіãðàþòü ñïåöіàëüíі 
õóäîæíі çäіáíîñòі (ìóçè÷íèé ñëóõ, ãîëîñîâі äàíі, ïðèðîäíå âіä÷óòòÿ ðèò-
ìó, ðóõîâà ïëàñòè÷íіñòü, ñâîєðіäíå âіçóàëüíå «áà÷åííÿ» – âіä÷óòòÿ êîëüî-
ðó і ïðîïîðöіé, ñèìóëüòàííå îáðàçíå ñïðèéìàííÿ òîùî), ÿêі, áåçïåðå÷íî, 
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ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ. Òîìó 
іíäèâіäóàëіçàöіÿ îöіíþâàííÿ, çóìîâëåíà ïñèõîëîãі÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè
ðîçâèòêó äіòåé, ìàє íàäçâè÷àéíî âàæëèâå çíà÷åííÿ. Êîìïëåêñíà ïåðåâіð-
êà, ùî іíòåãðóє ðåçóëüòàòè ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ – іíôîðìàöіéíî-
ïіçíàâàëüíîї, ïðàêòè÷íîї, òâîð÷îї, – äàє çìîãó â÷èòåëåâі îá’єêòèâíî, àëå 
âîäíî÷àñ і ãóìàííî (íå ïðèãíі÷óþ÷è îñîáèñòîñòі äèòèíè) îöіíèòè òèõ, õòî 
íå ìàє ÿñêðàâî âèðàæåíèõ õóäîæíіõ çäіáíîñòåé, ïðîòå õàðàêòåðèçóєòüñÿ
ñòàðàííіñòþ, àêòèâíіñòþ, ñóìëіííèì ñòàâëåííÿì äî íàâ÷àííÿ. Äëÿ ïåðå-
âіðêè òà îöіíþâàííÿ ó÷íіâ ç âèñîêèì ðіâíåì çäіáíîñòåé òà çíàíü, îñîáëèâî 
òèõ, õòî äîäàòêîâî íàâ÷àєòüñÿ ìèñòåöòâà ó ñïåöіàëüíèõ çàêëàäàõ (ìóçè÷-
íèõ òà õóäîæíіõ øêîëàõ, ñòóäіÿõ òîùî), ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè çàâäàí-
íÿ ïіäâèùåíîãî ðіâíÿ ñêëàäíîñòі.

4. Ç îãëÿäó íà òå, ùî â іíâàðіàíòíіé ÷àñòèíі íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ïî÷àòêî-
âîї øêîëè íà îñâіòíþ ãàëóçü âèäіëåíî ëèøå 2 ãîäèíè íà òèæäåíü, à òàêîæ 
óðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñòі ñèíòåòè÷íèõ âèäіâ ìèñòåöòâ, і îñîáëèâî ñêëàäíіñòü 
їõ îðãàíіçàöіéíî-äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ (ñïåöіàëüíèé çàë äëÿ õîðåî-
ãðàôії, ñöåíà äëÿ òåàòðàëüíîї äіÿëüíîñòі, çàòåìíåíіñòü ïðèìіùåííÿ äëÿ 
ïåðåãëÿäó êіíîôіëüìіâ òîùî), â îïàíóâàííі õîðåîãðàôі÷íîãî, òåàòðàëüíîãî 
òà êіíîìèñòåöòâà, ïåðåäáà÷åíèõ Äåðæàâíèì îñâіòíіì ñòàíäàðòîì, îöіíþ-
þòüñÿ ïåðåâàæíî ðåçóëüòàòè ñïðèéìàííÿ, ðîçóìіííÿ, àíàëіçó-іíòåðïðåòà-
öії, òîáòî іíôîðìàòèâíî-ïіçíàâàëüíîї, à íå ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі.

5. Õàðàêòåðíі ÿâèùà êîìïëåêñó òà ñèíòåçó ìèñòåöòâ, ùî ãåíåòè÷íî 
âèíèêëè â ñèíêðåòè÷íîìó ôîëüêëîðíîìó ñåðåäîâèùі, ðîçâèíóëèñÿ ó ïðî-
ôåñіéíіé õóäîæíіé êóëüòóðі é íàáóëè íàäçâè÷àéíîãî ïîøèðåííÿ çàâäÿêè 
ñó÷àñíèì àóäіîâіçóàëüíèì çàñîáàì іíôîðìàöії, ñòèìóëþþòü âèíèêíåííÿ 
îçíàê ïñèõîëîãі÷íîãî ôåíîìåíó ñèíåñòåçії – ìіæñåíñîðíèõ àñîöіàöіé, 
àäæå ïіä ÷àñ çîâíіøíüîї òà âíóòðіøíüîї âçàєìîäії ðіçíі õóäîæíüî-åñòåòè÷-
íі âðàæåííÿ іíòåãðóþòüñÿ íà ðіâíі ñïðèéìàííÿ і ìèñëåííÿ îñîáèñòîñòі. 
Ñòðóêòóðà çìіñòó ìèñòåöüêîї îñâіòè, ùî àäåêâàòíî âіääçåðêàëþє ðåàëüíó
õóäîæíþ ìîäåëü ñâіòó â áàãàòîãðàííîñòі çâ’ÿçêіâ і ÷àñî-ïðîñòîðîâèõ êîîð-
äèíàò, çóìîâëþє ïîòðåáó ôîðìóâàííÿ òà îöіíþâàííÿ ñâîєðіäíîї ïîëіôî-
íі÷íîñòі õóäîæíüîї ñâіäîìîñòі ó÷íіâ. Ñàìå òîìó ïðè ïåðåâіðöі äîñÿãíåíü 
ó÷íіâ ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè íàÿâíіñòü íå òіëüêè îêðåìèõ, à é óçàãàëüíå-
íèõ ïîêàçíèêіâ – ñèñòåìíіñòü õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ çíàíü òà óÿâëåíü, 
ðîçóìіííÿ âіäìіííèõ і ñïîðіäíåíèõ ðèñ ó âіäîáðàæåííі íàâêîëèøíüîãî 
ñâіòó çàñîáàìè îáðàçíèõ ìîâ ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà, óñâіäîìëåííÿ
âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè, óìіííÿ çàñòîñîâóâàòè (ïåðåíîñèòè) íàáóòі çíà-
ííÿ і âìіííÿ ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі ç ðіçíîþ ìèñòåöüêî-âèäîâîþ 
ñïåöèôіêîþ.

  6.2. Види, принципи й технології 
оцінювання 

Ïîïåðåäíє îöіíþâàííÿ ìàє íà ìåòі äіàãíîñòèêó ðіâíіâ õóäîæíüîãî ðîç-
âèòêó, ç’ÿñóâàííÿ іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ.

Ïîòî÷íèé êîíòðîëü òà îöіíþâàííÿ äîöіëüíî çàñòîñîâóâàòè íà ìіêðîåòà-
ïàõ ïðîöåñó îïàíóâàííÿ çìіñòó òåì ïðîãðàìè ç ìèñòåöòâà, âîíè âèêîíó-
þòü äіàãíîñòè÷íó òà ñòèìóëþþ÷ó (çàîõî÷óâàëüíó) ôóíêöії, ñïðèÿþòü 
êîðèãóâàííþ õóäîæíüî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ.

Òåìàòè÷íå îöіíþâàííÿ  (âіäïîâіäíî äî òåì ïðîãðàìè ç ìèñòåöòâà, çà 
ÿêîþ ïðàöþє â÷èòåëü) є îñíîâíèì і ñïðÿìîâóєòüñÿ íà ïåðåâіðêó ðіâíіâ 
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îâîëîäіííÿ ó÷íÿìè ïåâíîþ ñèñòåìîþ çíàíü òà ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі â ìåæàõ
âèçíà÷åíèõ òåì.

Ïіäñóìêîâå îöіíþâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ íàïðèêіíöі êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó òà ïіñëÿ çàâåðøåííÿ êóðñó é ïåðåäáà÷àє ïåðåâіðêó ðіâíіâ îâîëîäіííÿ 
ó÷íÿìè íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì íàéâèùîãî ðіâíÿ óçàãàëüíåííÿ.

Ñàìîêîíòðîëü òà âçàєìîïåðåâіðêà, ñàìîîöіíêà òà âçàєìîîöіíþâàííÿ є
äîäàòêîâèìè çàñîáàìè ñòèìóëþâàííÿ àêòèâíîñòі, êðèòè÷íîñòі é ñàìîêðè-
òè÷íîñòі ó÷íіâ, ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ ó íèõ çäàòíîñòі äî ðåôëåêñії.  

Îòæå, îñíîâíîþ îäèíèöåþ îöіíþâàííÿ є íàâ÷àëüíà òåìà. Ïðèíöèï
òåìàòè÷íîñòі çàáåçïå÷óє ïîñëіäîâíіñòü, íàñòóïíіñòü òà ñèñòåìàòè÷íіñòü
êîíòðîëþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ. Ôîðìîþ òåìàòè÷íîї ïåðåâіðêè
ìîæóòü áóòè çàíÿòòÿ óçàãàëüíþâàëüíîãî õàðàêòåðó, íàïðèêëàä ôðîíòàëü-
íå óñíå îïèòóâàííÿ, óðîê-êîíöåðò àáî óðîê-іíñöåíіçàöіÿ, ñòâîðåííÿ êîëåê-
òèâíèõ êîìïîçèöіé, òåìàòè÷íі âèñòàâêè äèòÿ÷èõ òâîð÷èõ ðîáіò òà іí., ÿêі
äàþòü çìîãó âèÿâèòè ðіâåíü çàñâîєííÿ ó÷íÿìè ìàòåðіàëó ÿê ïîóðî÷íèõ
òåì, òàê і ðîçäіëó çàãàëîì.

Ïðè ïîòî÷íîìó îöіíþâàííі íà óðîêàõ ìèñòåöòâà âàðòî çàñòîñîâóâàòè
ðіçíîìàíіòíі ôîðìè (êîëåêòèâíі, ãðóïîâі, ïàðíі, іíäèâіäóàëüíі, êîìáіíîâà-
íі), іãðîâі ìåòîäè, çàñîáè, ïðèéîìè (іãðè-âïðàâè, іãðè-іìïðîâіçàöії, êðîñ-
âîðäè, ðåáóñè, ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ ïîøóêîâîãî õàðàêòåðó, çâóêîâі àíêåòè
òà àíêåòè-ìàëþíêè, êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè òîùî).

Ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó îñîáèñòîñòі òà âðàõó-
âàííÿ õóäîæíіõ іíòåðåñіâ і ïåðåâàã ïåðіîäè÷íî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
ïåðåâіðíі çàâäàííÿ çà âèáîðîì ó÷íіâ (çîêðåìà, ðіçíîðіâíåâі çà ñêëàäíіñòþ,
òåõíіêîþ âèêîíàííÿ, ìèñòåöüêîþ ñïåöèôіêîþ).

Ôîðìè òåìàòè÷íîãî é îñîáëèâî ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ ìàþòü âêëþ-
÷àòè ïåðåâіðêó íå ëèøå ñïåöіàëüíèõ âóçüêîïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé
(ìóçè÷íèõ, âіçóàëüíèõ), à òàêîæ çàãàëüíèõ õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ і øèð-
øå   – õóäîæíüî-ãóìàíіòàðíèõ, òîáòî êîìïåòåíòíîñòåé іíòåãðàëüíîãî òèïó
äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ðіâíіâ õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ ó÷íіâ (àñîöіàòèâíіñòü, ñèìóëü-
òàííіñòü, äіàëåêòè÷íіñòü, êðèòè÷íіñòü), íàÿâíîñòі âìіíü ïåðåíîñó åëåìåí-
òіâ íàáóòîãî õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî äîñâіäó â ìåæàõ ìèñòåöüêîї îñâіòíüîї
ãàëóçі òà â ìіæãàëóçåâèé ïðîñòіð (çіñòàâëåííÿ і ïîðіâíÿííÿ «çà àíàëîãієþ», 
«çà êîíòðàñòîì» òîùî).

Äîöіëüíі ôîðìè îöіíþâàííÿ: ìèñòåöüêі âіêòîðèíè, êîìïëåêñíі òåñòè, 
òâîð÷і çàâäàííÿ, ùî ïåðåäáà÷àþòü âèÿâëåííÿ ñòóïåíÿ ðîçóìіííÿ ó÷íÿ-
ìè çâ’ÿçêіâ ìіæ ðіçíèìè âèäàìè ìèñòåöòâ, ñïåöèôіêè їõ îáðàçíèõ çàñî-
áіâ, ç îäíîãî áîêó, òà åñòåòè÷íîї і äóõîâíî-ñâіòîãëÿäíîї ñïîðіäíåíîñòі – 
ç äðóãîãî.

Âàæëèâèìè ðåçóëüòàòèâíèìè ïîêàçíèêàìè іíòåãðàòèâíîãî òèïó îñâіòè
є çäàòíіñòü ïåðåíîñó çíàíü і âìіíü, çàñòîñóâàííÿ íàáóòèõ êîìïåòåíòíîñ-
òåé ó íîâèõ ñèòóàöіÿõ, óòâîðåííÿ ñèñòåìíèõ çíàíü («çíàíü íà ìåæі», 
ìåòàçíàíü), ïàíîðàìíіñòü óÿâëåíü і öіííіñíèõ îðієíòàöіé, äîñâіä  òâîð÷îñ-
òі. Òàê äîñÿãàєòüñÿ âñåáі÷íå îõîïëåííÿ ïàðàìåòðіâ îöіíêè îñâіòíіõ ðåçóëü-
òàòіâ. 

Îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ є åôåêòèâíèì іíñòðóìåíòîì 
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè. Ïåðåõіä îñâіòíüîї ïàðàäèãìè íà êîìïåòåíòíіñ-
íі çàñàäè çóìîâèâ íåîáõіäíіñòü ïîøóêó àäåêâàòíèõ òåõíîëîãіé îöіíþâàí-
íÿ íàáóòèõ ó÷íÿìè êîìïåòåíòíîñòåé.

Àíàëіç ïіäõîäіâ êðàїí ЄÑ ùîäî îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ
ç ìåòîþ âèìіðþâàííÿ ðіâíÿ çàñâîєííÿ íèìè çìіñòó îñâіòè ñâіä÷èòü ïðî 
çìіíè â òåîðії і ïðàêòèöі öієї ñôåðè. Âàæëèâîþ іííîâàöієþ є âèçíàííÿ 
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çíà÷óùîñòі òàê çâàíîї ôîðìóâàëüíîї ôóíêöії îöіíþâàííÿ, ÿêà â íàóêîâî-
ïåäàãîãі÷íіé ëіòåðàòóðі òðàêòóєòüñÿ ÿê ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ (http://
lib.iitta.gov.ua/7084/2/2009_2_11.pdf).

Ùå â 1967 ðîöі òîäіøíіé ïðåçèäåíò Àìåðèêàíñüêîї àñîöіàöії ç îöіíþ-
âàííÿ Ì. Ñêðàéâåí (Michael Scriven) çàïðîïîíóâàâ ðîçìåæîâóâàòè ïîíÿò-
òÿ ïіäñóìêîâîãî (òðàäèöіéíîãî äëÿ ïåäàãîãі÷íîї ïðàêòèêè) і ôîðìóâàëüíî-
ãî îöіíþâàííÿ: ïіäñóìêîâå ìàє âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ îöіíþâàííÿ ðåçóëü-
òàòіâ äîñÿãíåíü çäîáóâà÷åì îñâіòè ïîñòàâëåíèõ öіëåé, âèìîã ïðîãðàìè
òîùî, à ôîðìóâàëüíå – äëÿ îïòèìіçàöії ðîçâèòêó òà ïîêðàùåííÿ äîñÿã-
íåíü çäîáóâà÷à îñâіòè.

Óïðîäîâæ ïîäàëüøèõ äåñÿòèëіòü ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ àêòèâíî 
äîñëіäæóâàëîñÿ â ðіçíèõ êðàїíàõ. Ñüîãîäíі â íàóêîâіé ïåäàãîãі÷íіé ëіòå-
ðàòóðі öåé âèä îöіíþâàííÿ òðàêòóєòüñÿ ÿê «îöіíþâàííÿ, ùî äîïîìàãàє 
ó÷íþ ðîçâèâàòèñÿ» (øâåéöàðñüêèé íàóêîâåöü Ô. Ïåððåíó); «äіÿëüíіñòü 
ó÷íÿ òà â÷èòåëÿ, ÿêà íàäàє çâîðîòíèé çâ’ÿçîê äëÿ êîðåëÿöії îñâіòíüîãî 
ïðîöåñó» (áðèòàíñüêèé ó÷åíèé Ï. Áëåê); «ñóá’єêò-ñóá’єêòíà âçàєìîäіÿ, 
ùî ïîëÿãàє â äіàëîçі â÷èòåëÿ ç ó÷íåì äëÿ áіëüø òî÷íîãî âèçíà÷åííÿ ðіâ-
íÿ éîãî äîñÿãíåíü і ïîòåíöіéíèõ ìîæëèâîñòåé, à òàêîæ îáãîâîðåííÿ âàðі-
àíòіâ ïîêðàùåííÿ ñèòóàöії» (øâåéöàðñüêі â÷åíі Ë. Àëëàë і Ë Ëîïåñ); 
«äâîñòîðîííіé ïðîöåñ ìіæ ó÷èòåëåì òà ó÷íåì ç ìåòîþ îïòèìіçàöії ïðî-
öåñó íàâ÷àííÿ» (íîâîçåëàíäñüêі äèäàêòèêè Á. Êîóâі òà Á. Áåëë); «îöіíþ-
âàííÿ, ùî ñïðèÿє ôîðìóâàííþ é ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі ó÷íÿ» (Î. Ëîêøè-
íà). Òîáòî öå – ðåãóëÿðíå іíòåðàêòèâíå іíäèâіäóàëüíå íàäàííÿ òà îäåð-
æàííÿ çâîðîòíîї іíôîðìàöії, ÿêå ôîðìóє і âіäñòåæóє іíäèâіäóàëüíèé 
ïîñòóï/ïðîãðåñ ó÷íÿ/ó÷åíèöі, їõíі îñâіòíі ïîòðåáè òà àäàïòóє ïðîöåñ 
íàâ÷àííÿ äî öèõ ïîòðåá. 

Âèõîäÿ÷è ç âèùåçàçíà÷åíîãî – òàêèé âèä îöіíþâàííÿ ìàє áàçóâàòèñÿ 
íà âèêîðèñòàííі àíàëіòè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ і ïðèéîìіâ äëÿ âèìіðþâàííÿ 
ïðîãðåñó ó÷íіâ ó ïðîöåñі ïіçíàííÿ ñâіòó, ùîá ó â÷èòåëÿ áóëà ìîæëèâіñòü 
âіäñòåæóâàòè ïðîöåñ ïðîñóâàííÿ ó÷íÿ äî íàâ÷àëüíèõ öіëåé і â÷àñíî 
âíîñèòè êîðåêòèâè â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ.

Íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè ñó÷àñíîї óêðàїíñüêîї îñâіòè îêðåñëþєòüñÿ
âàæëèâіñòü îáîõ âèäіâ îöіíþâàííÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі. Çîêðåìà, Äåð-
æàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè (2018 ð.) ðåêîìåíäóє âïðîâàäæóâàòè
ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ, ÿêå äîïîìàãàє âіäñòåæóâàòè îñîáèñòіñíèé ðîç-
âèòîê äèòèíè òà õіä îïàíîâóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî äîñâіäó ÿê îñíîâè êîìïå-
òåíòíîñòі, âèáóäîâóâàòè іíäèâіäóàëüíó òðàєêòîðіþ îñîáèñòîñòі. Âîäíî÷àñ,
ó Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ äëÿ 1–2-õ êëàñіâ çàçíà÷àєòüñÿ, ùî ïіä ÷àñ 
ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ ó÷íÿ/ó÷åíèöі çіñòàâëÿ-
þòüñÿ ç êîíêðåòíèìè î÷іêóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ, âèçíà÷åíèìè 
Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè.
І ÿêùî òðàäèöіéíå/ïіäñóìêîâå îöіíþâàííÿ є áіëüø çâè÷íèì і âіäïðà-

öüîâàíèì â óêðàїíñüêіé ïåäàãîãі÷íіé ïðàêòèöі, ôîðìóâàëüíå îöіíþâàí-
íÿ   – âіäíîñíî íîâå ÿâèùå, òîìó ââàæàєìî äîöіëüíèì áіëüø äåòàëüíî çóïè-
íèòèñÿ íà éîãî õàðàêòåðèñòèêàõ òà îñîáëèâîñòÿõ óïðîâàäæåííÿ.

Ó òàáëèöі, íàâåäåíіé íèæ÷å, ìè ìîæåìî ñïîñòåðіãàòè ìіñії ðіçíèõ âèäіâ 
îöіíþâàííÿ. Їõ íå ìîæíà ïðîòèñòàâëÿòè àáî âèêëþ÷àòè îäíå ç íèõ, àäæå 
ñïіëüíî âîíè ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ іíäèâіäóàëüíîї îñâіòíüîї òðàєêòîðії
êîæíîãî ó÷íÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Формувальне Підсумкове

Мета

Сприяння розвитку кожного учня Установлення рівня навчальних досяг-
нень учня. 

Завдання

Перевірити, як триває процес навчання
Діагностика через регулярне отримання 
зворотного зв’язку, визначення сфер, де 
необхідне корегування 

Перевірити, що було вивчено

Оцінка (вимірювання) досягнень певно-
го рівня

Що оцінюється?

Процес навчання (здійснюється під час 
освітнього процесу)

Результат навчання (здійснюється 
наприкінці певного відрізку освітнього 
процесу – теми, семестру, навчального 
року)

З чим порівнюється?

З попередніми досягненнями того ж 
учня

З досягненнями інших учнів

Хто оцінює?

Самооцінювання, взаємооцінювання, 
учитель

Учитель

Мотивація

Підвищується Знижується для всіх, хто не має високих 
оцінок

Çäіéñíåííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ îðієíòóє â÷èòåëÿ íà ñïîñòåðå-
æåííÿ çà íàâ÷àëüíèì ïîñòóïîì êîæíîãî ó÷íÿ, ùî òðèâàє ïîñòіéíî ç ïåð-
øîãî äíÿ íàâ÷àííÿ äèòèíè ó øêîëі. ßê çàçíà÷åíî â ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåí-
äàöіÿõ ÌÎÍ (ëèñòè ÌÎÍ âіä 18.05.2018 № 2.2-1250 òà âіä 21.05.2018 
№  2.2-1255), îðієíòèðàìè äëÿ çäіéñíåííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ є 
âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ òà êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ
ïî÷àòêîâîї øêîëè, âèçíà÷åíі Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї îñâіòè, і 
î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè, çàçíà÷åíі â îñâіòíіé ïðîãðàìі. Ïðè öüîìó îñîáëè-
âîñòі äèòèíè ìîæóòü âïëèâàòè íà òåìï íàâ÷àííÿ, óíàñëіäîê ÷îãî âîíà
ìîæå äîñÿãàòè âêàçàíèõ ðåçóëüòàòіâ ðàíіøå àáî ïіçíіøå âіä çàâåðøåííÿ
çàçíà÷åíîãî öèêëó ÷è ðіâíÿ.

Âèìîãè äî î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ òà êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ
âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ:

● îðãàíіçàöії ïîñòіéíîãî ñïîñòåðåæåííÿ çà äèíàìіêîþ ôîðìóâàííÿ ïåâ-
íèõ íàâ÷àëüíèõ äіé, ùî ñïіââіäíîñÿòüñÿ ç î÷іêóâàíèìè ðåçóëüòàòà-
ìè, òà îñîáèñòèì ðîçâèòêîì ó÷íÿ;

● îáãîâîðåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïîñòóïó ç ó÷íÿìè òà їõíіìè áàòüêàìè àáî 
îñîáàìè, ÿêі їõ îïіêóþòü.

Äëÿ åôåêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ ïåäàãîã
ìàє äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíîãî àëãîðèòìó äіé, ðîçðîáëåíîãî â ïåäàãîãі÷íіé 
ëіòåðàòóðі òà çàêðіïëåíîãî â Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіÿõ ùîäî îöіíþâàííÿ

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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íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ïåðøîãî êëàñó (Äîäàòîê äî íàêàçó ÌÎÍ âіä 
20.08.2018 № 924):

формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей (МЕТА)

ознайомлення учнів із критеріями оцінювання (КРИТЕРІЇ)

забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання (АКТИВНЕ ПІЗНАННЯ)

створення ефективного зворотного зв’язку, забезпечення можливості й уміння
учнів аналізувати власну діяльність  (РЕФЛЕКСІЯ)

коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів
оцінювання (КОРИГУВАННЯ)

1. Óðàõîâóþ÷è òå, ùî ôîðìóëþâàííÿ ìåòè є ñèñòåìîóòâîðþâàëüíèì 
êîìïîíåíòîì áóäü-ÿêîї äіÿëüíîñòі, äëÿ åôåêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ ôîðìó-
âàëüíîãî îöіíþâàííÿ â÷èòåëþ íåîáõіäíî ñïèðàòèñÿ íà íàóêîâî îáґðóíòî-
âàíі âèìîãè.

Зокрема у визначенні мети уроку доцільно дотримуватися таких позицій:
 У формулюваннях цілей ураховувати особливості віку і рівень розвитку 

дитини, що яскраво унаочнено в таксономії (піраміді) Бенджаміна Блума. 
На думку вченого, цілі навчання безпосередньо залежать від ієрархії розу-
мових процесів, як-от запам’ятовування (remembering), розуміння 
(understanding), застосування (application), аналіз (analysis), синтез 
(synthesis) та оцінка (evaluation). І якщо слідувати цій таксономії, то знання 
учнів – це лише перший, найпростіший рівень класифікації. Далі йдуть ще 
п’ять рівнів цілей (або результатів) навчання, причому перші три – знання, 
розуміння, застосування – цілі нижчого порядку (мислення низького рівня). 
А наступні три – аналіз, синтез, оцінювання – вищого порядку (мисленням 
високого рівня). Це дає чітке усвідомлення того, що для досягнення бажа-
ного результату дитина у процесі навчання в школіу р ц  має «пройти» всі щаблі 
цієї піраміди.

Âîäíî÷àñ çàçíà÷èìî, ùî êîæíà ç öіëåé, ÿêі âèçíà÷èâ 
Á. Áëóì, óìіùóє êîãíіòèâíèé, äіÿëüíіñíèé і öіííіñíèé
êîìïîíåíòè. Íàïðèêëàä, öіëü «çíàííÿ» ó ìèñòåöüêіé 
îñâіòíіé ãàëóçі ìîæíà іíòåðïðåòóâàòè ÿê íàáіð öіëåé ç îïà-
íóâàííÿ ïåâíèõ çíàíü ó ãàëóçі ìèñòåöòâà äëÿ ôîðìóâàííÿ
ïåâíèõ ìèñòåöüêèõ óìіíü і íàâè÷îê (ñïіâ, ìóçèêóâàííÿ, 
ìàëþâàííÿ, ëіïëåííÿ, êîíñòðóþâàííÿ òîùî); öіëåé ç îïà-
íóâàííÿ çíàíü (çîêðåìà, ó ãàëóçі ìèñòåöòâà), ñïðÿìîâàíèõ 
íà ôîðìóâàííÿ åìîöіéíî-öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ äî òâîðіâ
ìèñòåöòâà, іíøèõ ëþäåé, äîâêіëëÿ  òîùî.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Таксономія Б. Блума

(Äèâ. ñ. 170 «Äієñëîâà íà äîïîìîãó ôîðìóëþâàííÿ öіëåé âіäïîâіäíî
äî òàêñîíîìії Á. Áëóìà»).

 Під час формулювання мети уроку керуватися принципом SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, Timed), згідно з яким кожна ціль має бути
конкретною; вимірною; досяжною; відповідною об’єктивно визначеному
змісту навчання і рівню здобувача(-ів) освіти в конкретний момент з орієн-
тацією на зону найближчого розвитку; визначеною в часі.

ßê ó÷èòåëü ìàє ôîðìóëþâàòè öіëі óðîêó, âðàõîâóþ÷è âèùåñêàçàíå?
Ïî-ïåðøå, áóäü-ÿêå âìіííÿ, ÿêå ìè ïðàãíåìî ñôîðìóâàòè â ó÷íÿ âïðî-

äîâæ íàâ÷àííÿ â øêîëі, – öå òðèâàëèé ïðîöåñ, ùî çäіéñíþєòüñÿ ñèñòåìíî 
é ïîñëіäîâíî (÷àñòî âіä óðîêó äî óðîêó). Òîáòî êîæíå ñôîðìîâàíå âìіí-
íÿ   – öå ñóìàðíèé ðåçóëüòàò óæå ñôîðìîâàíèõ ïîñëіäîâíèõ äіé – ñêëàäî-
âèõ öüîãî âìіííÿ. Íàïðèêëàä, óìіííÿ ñòâîðþâàòè îðíàìåíòè é îçäîáëþ-
âàòè íèìè ïëîùèíó àáî іíøі ïîâåðõíі ñêëàäàєòüñÿ çі çíàííÿ äèòèíîþ ïðî
òå, ùî îðíàìåíò – öå ðіâíîìіðíå ÷åðãóâàííÿ åëåìåíòіâ; óìіííÿ ñêëàäàòè
ñòðі÷êîâèé îðíàìåíò (ñïî÷àòêó ç ïðîñòèõ åëåìåíòіâ, ïîòіì – ç áіëüø 
ñêëàäíèõ); ñòèëіçóâàòè ïðèðîäíі ôîðìè äëÿ ñòâîðåííÿ åëåìåíòіâ îðíàìåí-
òó; ñêëàäàòè îðíàìåíò ó ðіçíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóðàõ (êîëі, êâàäðàòі, 
òðèêóòíèêó), àíàëіçóâàòè ôîðìó ïðåäìåòà äëÿ éîãî îçäîáëåííÿ îðíàìåí-
òîì; ðîçìіùóâàòè îðíàìåíò íà âіäïîâіäíіé ôîðìі òîùî. Óìіííÿ âèÿâëÿòè
åìîöіéíî-öіííіñíå ñòàâëåííÿ äî òâîðіâ ìèñòåöòâà íå áóäå çâó÷àòè àáñòðàê-
òíî, ÿêùî óñâіäîìëþâàòè, ùî âîíî ñêëàäàєòüñÿ ç ïðèâ÷àííÿ äèòèíè äî
óâàæíîãî ñëóõàííÿ/ñïîãëÿäàííÿ òâîðó, âèçíà÷åííÿ åìîöіé, ÿêі âіí âèêëè-
êàє (ïðè öüîìó çàçíà÷èìî, ùî â ïî÷àòêîâіé øêîëі äîöіëüíî ïðîïîíóâàòè 
äіòÿì íàçâè öèõ åìîöіé і їõ ñïåêòð ìàє ïîñòóïîâî çáіëüøóâàòèñÿ – âіä 
ïðîòèëåæíèõ «âåñåëî», «ñóìíî» äî íàáîðó їõ âіäòіíêіâ); óìіííÿ âèÿâëÿòè
çàñîáè ìóçè÷íîї/îáðàçîòâîð÷îї âèðàçíîñòі, ÿêі ñïðèÿëè ñòâîðåííþ òàêîãî
íàñòðîþ/õàðàêòåðó; óìіííÿ âèÿâëÿòè öіííîñòі, çàêëàäåíі ó òâîðі, ïîÿñíè-
òè âëàñíå ñòàâëåííÿ äî öüîãî òâîðó òîùî.

Çàçíà÷åíå âèùå ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî äîñÿãíåííþ îñâіòíüîãî ðåçóëüòàòó,
òîáòî ôîðìóâàííÿ òîãî ÷è òîãî ìèñòåöüêîãî âìіííÿ, ïîòðіáíî ïðèñâÿòèòè
íå îäèí óðîê, âîäíî÷àñ óñâіäîìëþþ÷è, ÿêèé àêöåíò (ùî êîíêðåòíî?)
ïîòðіáíî çðîáèòè íà êîíêðåòíîìó óðîöі (òðèâàëіñòþ 35–40 õâ) ó êîíêðåò-
íîìó äèòÿ÷îìó êîëåêòèâі (óðàõîâóþ÷è ðіâåíü ïіäãîòîâëåíîñòі äіòåé і çîíó
íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Òîìó äëÿ ôîðìóëþâàííÿ öіëі óðîêó ïîòðіáíå ÷іòêå ðîçóìіííÿ, ÷îãî êîí-
êðåòíî äèòèíà ìàє íàâ÷èòèñÿ íà öüîìó óðîöі. Òîáòî öіëü ìàє áóòè ìàêñè-
ìàëüíî âèìіðíîþ äëÿ òîãî, ùîá ðîçóìіòè, ÷è äîñÿãíóòî її, íà ÿêîìó ðіâíі, 
і (çà ïîòðåáè) âíåñòè âіäïîâіäíі êîðèãóâàííÿ â ïîäàëüøіé äіÿëüíîñòі.

Íàâåäåìî ïðèêëàäè ôîðìóëþâàííÿ öіëåé óðîêó çà ïðèíöèïîì SMART
ó ïîðіâíÿííі іç òðàäèöіéíèì ïіäõîäîì.

Традиційний підхід SMART-цілі

Розвиток чуття ритму Учень/учениця відтворює ритмічну послідов-
ність із четвертних і восьмих тривалостей у
дводольному метрі 

Формування вокальних навичок Учень/учениця дотримується співочої постави; 
учень/учениця вчасно бере дихання під час
співу

Виховання емоційно-ціннісного 
ставлення до творів мистецтва

Учень/учениця розрізняє музичні твори за
настроєм та може назвати емоційний стан 
(весело, сумно), що викликає твір мистецтва

Формування композиційних умінь Учень/учениця визначає на запропонованих 
зразках творів образотворчого мистецтва 
композиційний центр, пояснює, де у його/її 
творчій роботі буде розміщено композиційний 
центр

Çàçíà÷èìî, ùî ó ôîðìóëþâàííі ìåòè óðîêó ìèñòåöòâà ìîæå áóòè 
äåêіëüêà SMART-öіëåé, ÿêі âіäîáðàæàòèìóòü äèäàêòè÷íі àêöåíòè óðîêó.

2. Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ åôåêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ ôîðìóâàëüíîãî
îöіíþâàííÿ є ðîçóìіííÿ î÷іêóâàíü âіä óðîêó âñіìà ó÷àñíèêàìè îñâіòíüîãî 
ïðîöåñó (çîêðåìà, ïåäàãîãàìè òà ó÷íÿìè). Çäîáóâà÷і îñâіòè ìàþòü ÷іòêî
çíàòè,  ÿêèõ ðåçóëüòàòіâ їõ íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ ïåâíîãî ïðîìіæêó ÷àñó 
(óðîêó, öèêëó óðîêіâ ÷è äåêіëüêîõ öèêëіâ óðîêіâ) î÷іêóє їõ ó÷èòåëü. Öå 
íåîáõіäíî äëÿ òîãî, ùîá êîæåí ó÷åíü ðîçóìіâ, ùî âіä íüîãî âèìàãàєòüñÿ, і 
çäіéñíþâàâ (çà ïîòðåáè ðàçîì ç ïåäàãîãîì) êðîêè ùîäî ïîêðàùåííÿ ñâîїõ 
ðåçóëüòàòіâ. Òàêèé ïіäõіä äî ðîçóìіííÿ âëàñíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ 
âèìàãàє ÷іòêèõ і çðîçóìіëèõ ó÷íÿì ÊÐÈÒÅÐІЇÂ îöіíþâàííÿ, ÿêі, çàêîíî-
ìіðíî, âèçíà÷àþòüñÿ іç öіëåé óðîêó(-іâ). Òîáòî êðèòåðії îöіíþâàííÿ – öå 
êîíêðåòíå âèðàæåííÿ íàâ÷àëüíèõ öіëåé. Ìîæíà îöіíþâàòè òіëüêè òå, 
÷îãî íàâ÷àþòü. І òîìó êðèòåðії ìàþòü áóòè ÷іòêèìè, ëàêîíі÷íèìè, ñôîð-
ìóëüîâàíèìè ìîâîþ, çðîçóìіëîþ ó÷íÿì, ùîá ó÷åíü (çà ïåâíîãî äîñâіäó)
ìіã ñàìîñòіéíî âèçíà÷èòè ñâіé ðіâåíü äîñÿãíåííÿ òà îöіíèòè ñåáå.

Íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі íàâ÷àííÿ â÷èòåëü ñàìîñòіéíî ïðîïîíóє êðèòåðії
і ïîãîäæóє їõ ç äіòüìè, ïðè öüîìó äîöіëüíî ôîðìóëþâàòè їõ âіä ïåðøîї 
îñîáè îäíèíè  (íàïðèêëàä, «ìåíі ïîäîáàєòüñÿ (÷è íå ïîäîáàєòüñÿ) ìîÿ
ðîáîòà»; «ÿ îõàéíî âèêîíàâ (âèêîíàëà) ìàëþíîê», «ÿ âìіþ ìàëþâàòè 
ïðÿìі òà êðèâі ëіíії äëÿ ïðèêðàøàííÿ ðіçíèõ ôîðì»; «ÿ ãîâîðþ, ÿêі ìóçè÷-
íі òâîðè ìåíі ïîäîáàþòüñÿ, à ÿêі – íå ïîäîáàþòüñÿ, і ïîÿñíþþ, ÿêèé 
íàñòðіé âîíè â ìåíå âèêëèêàþòü»; «ïіä ÷àñ ñïіâó çà ïîêàçîì ó÷èòåëÿ ÿ 
áåðó äèõàííÿ» òîùî). Ç ÷àñîì êðèòåðії îöіíþâàííÿ äîñÿãíåíü äîöіëüíî 
ôîðìóâàòè ðàçîì ç ó÷íÿìè. Òàê ïîñòóïîâî äіòè ïðèâ÷àþòüñÿ îöіíþâàòè 
ðіâåíü âëàñíèõ äîñÿãíåíü âіäïîâіäíî äî âñòàíîâëåíèõ êðèòåðіїâ.
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3. Ó ïëàíóâàííі óðîêіâ ìèñòåöòâà äîìіíàíòîþ ìàє âèñòóïàòè çàáåçïå-
÷åííÿ àêòèâíîї ó÷àñòі ó÷íіâ ó ïðîöåñі ïіçíàííÿ (àêòèâíå ïіçíàííÿ). Óðà-
õîâóþ÷è îñîáëèâîñòі âіêó äіòåé 6–7 ðîêіâ ùîäî íåòðèâàëîї ñòіéêîñòі çîñå-
ðåäæåíîñòі, îáñÿãó äîâіëüíîї óâàãè, ïåäàãîãó íåîáõіäíî òàê ïëàíóâàòè
äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, ùîá ìàêñèìàëüíî ïіäòðèìóâàòè ñòіéêó óâàãó. Äëÿ öüîãî
äîöіëüíî çàäіÿòè ðіçíîìàíіòíèé àðñåíàë ðіçíèõ òèïіâ і âèäіâ çàâäàíü, ÿêі,
çìіíþþ÷è âèä àêòèâíîñòі, îïîñåðåäêîâàíî ÷è áåçïîñåðåäíüî áóäóòü
ðîçâ’ÿçóâàòè îñâіòíі öіëі óðîêó. Òîáòî êîæíå çàâäàííÿ óðîêó (âîêàëüíà
âïðàâà ÷è ñïіâ ïіñíі, âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè, îáãîâîðåííÿ òâîðó
ìèñòåöòâà, ãðà, ðîçâàãà, ôіçêóëüòõâèëèíêà, òåñò òîùî), ïåðåêëþ÷àþ÷è
àêòèâíіñòü óâàãè ó÷íÿ, ìàє âèêîíóâàòè, ùîíàéïåðøå, ïåâíó äèäàêòè÷íó
ôóíêöіþ. Íàïðèêëàä, ïðîöåñ ñïðèéìàííÿ òâîðіâ ìèñòåöòâà äëÿ øêîëÿðіâ-
ïî÷àòêіâöіâ ñòàíå öіêàâіøèì, ÿêùî éîãî çáàãàòèòè ðіçíèìè іãðîâèìè
ñèòóàöіÿìè (ðîçãëÿäàííÿ äåòàëåé â óÿâíèé «òåëåñêîï», óÿâíå ôîòîãðàôó-
âàííÿ îêðåìèõ äåòàëåé çà äîïîìîãîþ êàðòîííîї îïîðè-ðàìî÷êè; «îæèâ-
ëåííÿ» êàðòèíè, «âõîäæåííÿ» âñåðåäèíó êàðòèíè òîùî), âîäíî÷àñ ÷іòêî
âèêîíóþ÷è öіëü óðîêó ùîäî íàâ÷àííÿ àíàëіçóâàòè-іíòåðïðåòóâàòè ìèñòå-
öòâî. À ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ õóäîæíіõ óìіíü çàіíòðèãóє äèòèíó, 
ÿêùî íàïîâíèòè éîãî іãðîâèìè, à ìîæëèâî, і ñþðïðèçíèìè ìîìåíòàìè 
(ïàëü÷èêîâі ãіìíàñòèêè, «ìàëþâàííÿ» ó ïîâіòðі, íà êðóïі, ïіñêó òîùî; 
ñêëàäàííÿ êîìïîçèöії ç ðіçíîìàíіòíèõ ðå÷åé, çîêðåìà îâî÷іâ òà ôðóêòіâ 
òîùî). Çàõîïëèâі ðóõàíêè, ðèòìî-ïëàñòè÷íі âïðàâè, çàíÿòòÿ body
percussion (íà ÿêèõ íàøå âëàñíå òіëî ïîçèöіîíóєòüñÿ ÿê ìóçè÷íèé іíñòðó-
ìåíò, ÿêèé äîñòóïíèé íàì ùîõâèëèíè) òîùî ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó ðèò-
ìі÷íîãî ÷óòòÿ íàáàãàòî åôåêòèâíіøå, íіæ ñèñòåìàòè÷íå ïîâòîðåííÿ çà
â÷èòåëåì àáî âіäòâîðåííÿ іç çàïèñó ðèòìі÷íèõ ïîñëіäîâíîñòåé. І êîæíà
òàêà íіáèòî ðîçâàãà, ðåàëіçóþ÷è êîíêðåòíó îñâіòíþ öіëü óðîêó, ïîñòóïîâî
ïðèâ÷àòèìå äіòåé óâàæíî ðîçãëÿäàòè òâîðè ìèñòåöòâà äî íàéìåíøèõ äåòà-
ëåé; áóòè óâàæíèìè äî äîâêіëëÿ òà àêóðàòíèìè â ðîáîòі ç õóäîæíіìè 
ìàòåðіàëàìè, ðîçóìіòè ðèòìі÷íó ïðèðîäó ìèñòåöòâà òîùî. Âîäíî÷àñ,
çàâäÿêè ðіçíîìàíіòíîñòі çàâäàíü і âèäіâ äіÿëüíîñòі, ó â÷èòåëÿ є ìîæëè-
âіñòü ñïîñòåðіãàòè çà ðîçâèòêîì äіòåé, ðіçíèõ çà òèïîì ñïðèéíÿòòÿ (àóäіà-
ëè, âіçóàëè, êіíåñòåòèêè).

4. Çâè÷àéíî, ïðè ðîçìàїòòі çàâäàíü і âèäіâ äіÿëüíîñòі íà óðîöі â÷è-
òåëü ïîâèíåí ìàòè çìîãó âіäñòåæóâàòè é êîíòðîëþâàòè ïðîöåñè, ùî âіä-
áóâàþòüñÿ: íàñêіëüêè êîæíіé äèòèíі çðîçóìіëî, ÿê âèêîíóâàòè çàâäàííÿ,
ÿêîþ ìіðîþ âîíà åìîöіéíî ãîòîâà äî òîãî ÷è òîãî çàâäàííÿ, – òîáòî ìàòè
åôåêòèâíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê. (Äî ñëîâà, ó ñó÷àñíіé ïåäàãîãі÷íіé ïðàêòè-
öі äåäàëі ÷àñòіøå òðàïëÿєòüñÿ àíãëîìîâíå ïîíÿòòÿ «ôіäáåê» (àíãë. «çâî-
ðîòíà ïîäà÷à») – âіäãóê, çâîðîòíà ðåàêöіÿ íà ïåâíó äіþ, ïîäіþ).

Ïіä ÷àñ ïåäàãîãі÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ â÷èòåëþ ìîæóòü ñòàòè ó ïðèãîäі 
ðіçíі òåõíіêè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ. Íàïðèêëàä, ñèãíàëüíі êàðòêè
«Ñâіòëîôîð» àáî «Äîëîíüêè».

«Ñâіòëîôîð»: ó êîæíîї äèòèíè íà ïàðòі є êàðòêè òðüîõ êîëüîðіâ ñâіòëî-
ôîðà, äå «çåëåíèé» – «óñå çðîçóìіëî», «æîâòèé» – «çðîçóìіëî, àëå ïîòðіá-
íà äîïîìîãà (àáî «ìàþ ñóìíіâè»)», «÷åðâîíèé» – «SOS! Äîïîìîæіòü!», 
ÿêèìè âîíà êîðèñòóєòüñÿ çà ïîòðåáè. Ïîáà÷èâøè íà ïàðòі êàðòêó æîâòîãî
÷è ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ó÷èòåëü ðåàãóє, òèõåíüêî ïіäіéøîâøè äî äèòèíè і 
ç’ÿñóâàâøè ïðîáëåìó, ùî âèíèêëà. Àíàëîãі÷íîþ â êîðèñòóâàííі є òåõíіêà 
«Äîëîíüêè», äå ïіäíÿòèé óãîðó àáî ïîêëàäåíèé íà êðàє÷îê ïàðòè ñèëóåò 
äîëîíüêè áіëîãî êîëüîðó îçíà÷àє «âïîðàâñÿ ñàìîñòіéíî», à ñèëóåò äîëîíü-
êè ÷åðâîíîãî êîëüîðó – «ïîòðіáíà äîïîìîãà».
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Âèçíà÷àòè åìîöіéíèé ñòàí äèòèíè íà òîìó ÷è òîìó åòàïі óðîêó (àáî 
íàïðèêіíöі óðîêó) ìîæíà çà äîïîìîãîþ êàðòîê-ñìàéëèêіâ іç âіäîáðàæåí-
íÿì ðіçíèõ åìîöіé (ñóìíî, âåñåëî) àáî «ëіíіéêè óñïіõó», äå äèòèíà íà 
ñòèëіçîâàíіé ëіíіéöі âèçíà÷àє ìåòåëèêîì àáî іíøèì çîáðàæåííÿì ñâіé 
åìîöіéíèé ñòàí («ó ìåíå ïîãàíèé íàñòðіé» – ìåòåëèê óíèçó ëіíіéêè; «ìåíі 
íå âñå ñïîäîáàëîñÿ» – ìåòåëèê ïîñåðåäèíі ëіíіéêè, «ó ìåíå ãàðíèé 
íàñòðіé»  – ìåòåëèê çâåðõó ëіíіéêè). Àíàëîãі÷íî ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ 
ïðîñòî ðóêîþ: «ß ðîçóìіþ і ìîæó ïîÿñíèòè» (âåëèêèé ïàëåöü ðóêè ñïðÿ-
ìîâàíî âãîðó); «ß âñå ùå íå ðîçóìіþ» (âåëèêèé ïàëåöü ðóêè ñïðÿìîâàíî
âáіê); «ß íå çîâñіì óïåâíåíèé/-à» (ïîìàõàòè ðóêîþ).

Ïî ñóòі, öå íåñêëàäíі òåõíіêè, ÿêі ïîñòóïîâî ïðèâ÷àþòü ó÷íіâ äî  ÐÅÔ-
ËÅÊÑІЇ –  óìіííÿ àíàëіçóâàòè âëàñíó äіÿëüíіñòü.

Âіäðåôëåêñóâàòè ùîñü – öå îçíà÷àє «ïåðåæèòè», «ïðîïóñòèòè ÷åðåç 
ñâіé âíóòðіøíіé ñâіò», «îöіíèòè». Öå, ïî ñóòі, ñïîñіá ñàìîïіçíàííÿ òà 
íåîáõіäíèé іíñòðóìåíò ìèñëåííÿ äëÿ ñàìîîöіíêè.

Рефлексія (від лат. я refl exus – «відображений» та refl exio – «повертаюсяs
назад»)    – це усвідомлення учнем своєї навчальної діяльності, аналіз власних
результатів навчання з метою підвищення їх ефективності. 

Рефлексії розрізняють:
 за змістом: символічна, усна і письмова;
 за формою діяльності: колективна, групова, фронтальна, 
індивідуальна;
 за функцією: рефлексія діяльності, рефлексія змісту навчаль-
ного матеріалу, рефлексія настрою та емоційного стану.
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Ïåäàãîãі÷íà ðåôëåêñіÿ – ôàçè óðîêó, óïðîäîâæ ÿêèõ ó÷íі îñìèñëþþòü 
âіäêðèòі òà óñâіäîìëåíі íèìè іäåї, àíàëіçóþòü âëàñíó íàâ÷àëüíó äіÿëü-
íіñòü òà її ðåçóëüòàòè. Ïî ñóòі, ðåôëåêñіÿ íà óðîöі – öå ñïðîáà âіäîáðàçèòè
ïåðåòâîðåííÿ «ß» ó÷íÿ: Ïðî ùî ÿ äóìàâ (-ëà)? Ùî âіä÷óâàâ (-ëà)? ×îãî 
íàâ÷èâñÿ (-ëàñÿ)? Ïðî ùî äіçíàâñÿ (-ëàñÿ)? Ùî ìåíå çäèâóâàëî? òîùî.

Çàóâàæèìî, ùî çäàòíіñòü äî ïåðñîíàëüíîї ðåôëåêñії â äіòåé 6 ðîêіâ 
є äîñèòü îáìåæåíîþ, і òîìó ç ñàìîãî ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ íåîáõіäíî ðåãóëÿð-
íî ñïðÿìîâóâàòè їõíþ óâàãó íà ñïîñòåðåæåííÿ ñâîїõ äіé òà äіé îäíîêëàñ-
íèêіâ, îñìèñëåííÿ ñâîїõ ñóäæåíü, äіé, ó÷èíêіâ ç îãëÿäó íà їõ âіäïîâіä-
íіñòü ìåòі äіÿëüíîñòі, îñêіëüêè ïî÷àòêîâі íàâè÷êè ðåôëåêñії ÿê îñîáèñòіñ-
íîãî íîâîóòâîðåííÿ ó ïîâíîìó îáñÿçі ìàþòü ñôîðìóâàòèñÿ òіëüêè íàïðè-
êіíöі ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó.

Íà óðîêàõ ìèñòåöòâà äîöіëüíèìè áóäóòü ðåôëåêñії-àíêåòóâàííÿ, ùî
ñêëàäàþòüñÿ ç äåêіëüêîõ òâåðäæåíü-ðîçäóìіâ íà êøòàëò: Íà öüîìó óðîöі
ìåíі îñîáëèâî ñïîäîáàëîñÿ…; Ñüîãîäíі ÿ ïîõâàëþ ñåáå çà…;  Íà óðîöі ÿ âіä-
÷óâàâ (-ëà)… íàñòðіé; ß óÿâëÿâ (-ëà)…; Íà óðîöі ÿ çðîáèâ (-ëà) òàêå âіä-
êðèòòÿ…; Ñüîãîäíі ìåíå çäèâóâàëî…; ß äіçíàëàñÿ ïðî…; ß çðîçóìіâ (-ëà),
ùî…, і öå ìåíі ñòàíå â ïðèãîäі â ïîäàëüøîìó æèòòі òîùî. Âàðіàíòîì
ìîæå áóòè îöіíêà îäíèì ðå÷åííÿì: «Óðîê ñüîãîäíі – öå…»; «Ñüîãîäíі íà 
óðîöі ÿ...».

Çàóâàæèìî, ùî â 1-ìó êëàñі íåîáõіäíî ïî÷èíàòè ç ìіíіìóìó, ç ïîäàëü-
øèì çáіëüøåííÿì êіëüêîñòі ðåôëåêñіé; óðàõîâóþ÷è òå, ùî äіòè ùå òіëüêè
â÷àòüñÿ ïèñàòè, àíêåòóâàííÿ äîöіëüíî ïðîâîäèòè â óñíіé ôîðìі àáî íà 
êàðòêàõ, äå âèñòàâëÿþòüñÿ âіäïîâіäíі ïîçíà÷êè.

Äî ðåôëåêñіé-àíêåò ìîæíà ââîäèòè çàïèòàííÿ-ðîçäóìè (Íàâіùî íàì
öåé óðîê? Íàâіùî ìè ðîçãëÿäàëè (àáî ñëóõàëè) öåé òâіð…?) àáî «ëèñòè-
ïîäÿêè» (Äÿêóþ Ìàðіéöі: âîíà íàâ÷èëà ìåíå…(( ; Äÿêóþ Òàðàñó: âіí ïåðå-
êîíàâ ìåíå…, äîïîìіã ìåíі...).

Ç ïîñòóïîâèì íàáóòòÿì ïåâíîãî äîñâіäó (çîêðåìà é ïèñüìîâîãî) ó÷íÿì 
ñëіä ïðîïîíóâàòè òåõíіêó «Ëèñòîê îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü», äå äèòèíà çà
äîïîìîãîþ âіäïîâіäíîãî êîëüîðó ÷è ñìàéëèêà-åìîöії îöіíþє âëàñíі äîñÿã-
íåííÿ, àáî òåõíіêó «Øêàëóâàííÿ», äå çà áåçáàëüíîþ øêàëîþ (âåðòèêàëü-
íèé âіäðіçîê, âèðіçàíèé àáî íàìàëüîâàíèé) ó÷åíü ÷è ó÷åíèöÿ îöіíþє âëàñ-
íі îñâіòíі äîñÿãíåííÿ, ðîçòàøîâóþ÷è ïîçíà÷êó íà âіäïîâіäíіé âèñîòі øêà-
ëè. Öÿ òåõíіêà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ і ó ïðîöåñі âçàєìîîöіíþâàííÿ.
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Ìîæíà çàïðîïîíóâàòè äіòÿì íàïèñàòè ìіíі-ëèñòà â÷èòåëþ, äå á âîíè 
îïèñàëè ñâîї âðàæåííÿ: ùî ñïîäîáàëîñÿ íà óðîöі, ùî á õîòіëîñÿ çìіíèòè, 
ùî íàéáіëüøå çàïàì’ÿòàëîñÿ, ÿê íà íèõ âïëèíóâ óðîê. Âàðіàíòîì ëèñòà 
ìîæå áóòè «êîðèñíà ïîðàäà», äå ó÷åíü íà àðêóøі ïàïåðó ìîæå íàïèñàòè
ïîðàäó â÷èòåëþ àáî іíøèì ó÷íÿì (ìîæëèâî, і â ãóìîðèñòè÷íіé ôîðìі). 
Àäðåñàòîì ëèñòà ìîæå áóòè і ñàì ó÷åíü (ëèñò ñàìîìó ñîáі) – âіí ðîçïîâіäàє 
ïðî âèêîíàíó ðîáîòó, äàє їé îöіíêó, âіäçíà÷àє îñîáèñòі çìіíè, ÿêі çäàëèñÿ
çíà÷óùèìè.

«Êîëüîðîâі ñìóæêè» – ùå îäèí ïðèéîì ðåôëåêñії, ÿêèé ìîæíà åôåê-
òèâíî çàñòîñîâóâàòè íà óðîêàõ ìèñòåöòâà. Ó÷íі ïîçíà÷àþòü âіäïîâіäíèì
êîëüîðîì ñâіé íàñòðіé óïðîäîâæ óðîêó (âіäïîâіäíіñòü êîëüîðіâ і íàñòðîїâ 
óçãîäæóєòüñÿ ç äіòüìè).

У середині уроку

Наприкінці уроку

5. Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ äàє ìîæëèâіñòü ó÷èòåëþ âіäñòåæèòè ïðî-
öåñ ïîñòóïó ó÷íÿ äî íàâ÷àëüíèõ öіëåé, êîðèãóâàòè îñâіòíіé ïðîöåñ íà 
ðàííіõ åòàïàõ, à ó÷íåâі – óñâіäîìèòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñàìîîñâіòó. Íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâèì є âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâîñòі êîðèãóâàííÿ ñïіëüíî ç 
ó÷íÿìè ïіäõîäіâ äî íàâ÷àííÿ ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàòіâ îöіíþâàííÿ. Öå 
íåîáõіäíà ñêëàäîâà îöіíêè, àäæå, âêàçóþ÷è ó÷íåâі íà ïåâíèé ðіâåíü, 
ïîòðіáíî îêðåñëþâàòè øëÿõè äëÿ âäîñêîíàëåííÿ òà ðîçâèòêó. (Íàïðè-
êëàä: «Ó òåáå ñüîãîäíі íå âèéøëî íàìàëþâàòè òàê, ÿê õîòіâ (-ëà), òè 
áà÷èø і âæå çíàєø, ùî çîáðàæåííÿ öієї ïòàøêè êðàùå âèãëÿäàëî á, ÿêáè 
âîíî áóëî òðîõè áіëüøèì çà ðîçìіðîì і ðîçìіùóâàëîñÿ â öåíòðі àðêóøà. 
Òîìó ÿ âïåâíåíà (-èé): ÿêùî â íàñòóïíîìó ìàëþíêó òè çâåðíåø íà öå 
óâàãó, âèéäå âñå äóæå ãàðíî»). ×åðåç òâåðäæåííÿ «ß çíàþ», «ß âìіþ» 
àêöåíòóþòüñÿ íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ ó÷íіâ, ðîçâèâàєòüñÿ їõíÿ çäàòíіñòü 
äî ñàìî îöіíþâàííÿ, ïîñòóïîâî çáіëüøóєòüñÿ âіäïîâіäàëüíіñòü çà âëàñíå 
íàâ÷àííÿ. 

6. Ãîëîâíå, ó÷èòåëü ïîâèíåí ðîçóìіòè, ùî íà âіäìіíó âіä áіëüø äîðîñ-
ëîї àóäèòîðії ìîëîäøі øêîëÿðі ïîòðåáóþòü îöіíêè íå òàê ðåçóëüòàòó, ÿê 
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Êîæåí ó÷åíü ìàє âëàñíèé ñòèëü і òåìï íàâ÷àííÿ. Òîìó 
âàæëèâî óñâіäîìëþâàòè, ùî îöіíþâàííÿ ó÷íÿ â÷èòåëåì íå ïîâèííî ñòàòè 
ïðè÷èíîþ çàíèæåíîї ñàìîîöіíêè ìîëîäøîãî øêîëÿðà, ùî íåìèíó÷å 
ïîçíà÷àєòüñÿ íà éîãî íàâ÷àëüíіé ìîòèâàöії òà óñïіøíîñòі.

Ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ âçàãàëі é îöіíþâàííÿ â 1-ìó êëàñі çîêðåìà 
âàæëèâî ñòâîðþâàòè äëÿ ó÷íіâ ñèòóàöіþ óñïіõó. Àäæå íàâіòü íåâåëè÷êå 
äîñÿãíåííÿ íàäèõàє äіòåé. À â÷èòåëü, çâè÷àéíî, çàâæäè çíàéäå ìîæëè-
âіñòü çàïðîïîíóâàòè òàêó ñèòóàöіþ, äàòè òàêå çàâäàííÿ, ùîá íàâіòü íàé-
ñëàáøèé ó÷åíü ìіã âèðіçíèòèñÿ ç êðàùîãî áîêó; äóæå âàæëèâî ïîõâàëîþ 
âіäçíà÷èòè íàâіòü ëåäü ïîìіòíå ïðîñóâàííÿ âïåðåä: «Äîáðå! Ó òåáå òàê 
ãàðíî âèõîäèòü ïåðåâòіëþâàòèñÿ. Òè – ñïðàâæíіé àêòîð!».

Äіòè äóæå ÷óòëèâі äî îöіíþâàííÿ їõ äîðîñëèìè. Ìîëîäøі øêîëÿðі
ìàþòü õàðàêòåðíó îñîáëèâіñòü ñïðèéìàòè îöіíêó çà âèêîíàííÿ ÿêîãîñü 
çàâäàííÿ ÿê îöіíþâàííÿ ñåáå çàãàëîì, à òîìó íåãàòèâíó îöіíêó âîíè ðîçó-
ìіþòü ÿê âèÿâ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ñåáå ç áîêó â÷èòåëÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ДІЄСЛОВА НА ДОПОМОГУ ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
ВІДПОВІДНО ДО ТАКСОНОМІЇ Б.   БЛУМА

Знання
Пам’ятає, повторює, називає, знає, знаходить, розміщує, перераховує, перека-

зує, визначає, описує, показує, посилається на, відтворює, ідентифікує, з’ясовує, 
впізнає

Розуміння
Перефразовує, пояснює, підсумовує, порівнює, перетворює, інтерпретує, дифе-

ренціює, демонструє, формулює, робить повідомлення, наводить приклади,
обґрунтовує, визначає основну ідею, розпізнає, коротко записує,  класифікує, обго-
ворює, складає список

Застосування
Розв’язує, обчислює, передбачає, запитує, класифікує, згруповує, ілюструє, 

модифікує, змінює, використовує на практиці, обирає, оперує, установлює, вирі-
шує проблему, застосовує

Аналіз
Розбирає на частини, описує ціле та його складові, порівнює, визначає суттєве, 

встановлює зв’язки між частинами, записує властивість, аналізує, протиставляє, 
виділяє, розпізнає, виводить формулу (умовивід)

Синтез
Придумує нове, записує  звіт, створює, прогнозує, пише твір, робить винахід, 

представляє ідею, розв’язує проблему, підсумовує, компонує, конструює, форму-
лює, пропонує, робить висновок, установлює порядок, планує, розробляє

Оцінка
Оцінює, обирає, аргументує, обґрунтовує, критикує, висловлюється «за» та 

«проти», визначає пріоритети, дискутує,  дає  оцінку, доводить, передбачає, від-
стоює, добирає аргументи
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БЛОК САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ № 5И

І. Теоретична компетентність
1. Які види оцінювання досягнень учнів рекомендовано застосовувати в 1–2-х 

класах НУШ в мистецькій освітній галузі?
2. Яка мета і функції формувального оцінювання освітніх результатів учнів 

з   мистецтва?
3. Наведіть приклади інноваційних підходів до оцінювання з практики колег-

учителів. Чи є з-поміж них антиінноваційні? Які саме?
4. Як, на Ваш погляд, оцінка впливає на мотивацію навчання дітей 1-го класу?
5. Поцікавтеся, самостійно знайдіть в інтернеті інформацію про оцінювання 

молодших школярів в інших країнах. 
6. Проаналізуйте підручники «Мистецтво» різних авторів для 1-х і 2-х класів 

з   огляду на застосування форм і методів оцінювання освітніх результатів учнів. 
Складіть міні-рейтинг.

ІІ. Методична компетентність (практикум)
Завдання 1
Запропонуйте власний варіант діагностичних завдань художньо-естетичного 

розвитку учнів 1-го і 2-го класів в ігровій формі (вікторини, ребуси, міні-кросворди 
тощо).

Завдання 2
Розробіть фрагмент уроку мистецтва із застосуванням колективного й групо-

вого навчання та мікровикладання,  репрезентуйте методику організації вчителем 
самооцінювання і взаємооцінювання учнями результатів діяльності.

Завдання 3 
Самостійно дослідіть відомі зарубіжні системи й технології навчання (М. Мон-

тессорі, Ш. Амонашвілі, С. Френе,  Ж.-О. Декролі та ін. ) та оберіть ідеї, методи, 
прийоми, які доцільно адаптувати й інкрустувати в методику навчання мистецтва 
в початкових класах.
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Додаток 1

МУЗИЧНА АЗБУКА

Íîòè – знаки для запису музики.

Всі мене питають: «Хто ти?» 
Я – музичний знак, я – НОТА.

Íîòíà ãðàìîòà

Стан цей нотні знаки носить,
зветься просто – НОТОНОСЕЦЬ.
Загадка

Він стоїть, як вартовий, 
ноти всі оберігає,
нотоносець відкриває,
місце нотам визначає. Скрипковий ключ

5
4
3
2
1

Çâóêè ðіçíîї òðèâàëîñòі çàïèñóþòü òàêèìè íîòàìè:

Öіëà

Ïîëîâèííà

×åòâåðòíà

Âîñüìà
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Ïàóçà – öå òèì÷àñîâà ïåðåðâà ó çâó÷àííі ìóçè÷íîãî òâîðó.à

ßê і íîòè, ïàóçè áóâàþòü ðіçíîї òðèâàëîñòі: ÷åòâåðòíà, âîñüìà òîùî. 
Ó íîòíîìó çàïèñі âîíè ïîçíà÷àþòüñÿ âіäïîâіäíèìè çíà÷êàìè.

= =ВосьмаЧетвертна

Áàðâèê ìðіÿâ ãðàòè íà ïіàíіíî, ÿê Ëÿñîëüêà. Îòîæ âîíà ïîçíà-
éîìèëà éîãî ç ìåøêàíöÿìè Áóäèíî÷êà íîò – ñåñòðè÷êàìè Äî Ðå Ìі
Ôà Ñîëü Ëÿ Ñі.

Ñîëîäêîçâó÷íà Ñîëü  îñåëèëàñÿ íà äðó-

ãîìó ïîâåðñі  ïîðÿä çі . Ìіíіàòþðíà Ìі

 îáðàëà ïåðøèé ïîâåðõ. À ùå îäíà ñå-

ñòðè÷êà ñіðåíüêà Ñі  ëþáèëà âèñîòó і òîìó

æèëà íà òðåòüîìó ïîâåðñі, ïîáëèæ÷å äî ñîíå-

÷êà. Äëÿ äîáðåíüêîї Äî  ñòâîðèëè äîäàòêîâó

êîðîòêó ëіíіє÷êó.

Ñêîðî òè äіçíàєøñÿ çàêіí÷åííÿ öієї êàçêè...

À òàê öі íîòè ðîçìіñòèëèñÿ íà êëàâіàòóðі: 

1
2
3
4
5

С
ол

ь

М
і

Д
о

С
і

Çàçèðíіìî â Áóäèíî÷îê íîò. Ëÿñîëüêà ïî-
ÿñíèëà Áàðâèêó, ùî íîòè ïèøóòüñÿ íà ëіíіéêàõ
òà ìіæ íèìè.

Ìіæ ïåðøèì і äðóãèì ïîâåðõàìè áóäè-

íî÷êà íîò îñåëèëàñÿ ôàíòàçåðêà Ôà

óä

. 

Ëÿêëèâà Ëÿ  ñõîâàëàñÿ ìіæ äðóãèì і òðå-
òіì ïîâåðõàìè.è

Ðå  ïîñåëèëàñÿ ïіä ïåðøîþ ëіíіéêîþ.
Ñïіâàþ÷è òà ãðàþ÷è, äðóæíî æèâóòü íîòêè-ñå-÷è ò
ñòðè÷êè ó ñâîєìó áóäèíî÷êó.

Òàê ðîçìіùåíî íîâі íîòêè íà êëàâіàòóðі:

1
2
3
4
5

Ре Ф
а

Ля
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   ТАКТ І РОЗМІР
Ìåëîäіÿ â íîòíîìó çàïèñі ñêëàäàєòüñÿ ç òàêòіâ. Їõ âåëè÷èíó âèçíà-

÷àє ðîçìіð – öèôðè, ùî ðîçìіùåíі ïîðó÷ іç êëþ÷åì.

ПІСНЯ

Сім сестричок, нот-малят,
утворили Звукоряд.
Нотки вгору-вниз літають,
поверхи свої шукають.
На лінійках опинились,
з Нотним станом
подружились.
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Тривожний,
збуджений,
поривчастийСміливий,С

рішучий,р
відважнийв

Веселий
радісний
грайливий

Ліричний,
мрійливий,
граціозний

Сердитий,
непривітний,

злий

Додаток 2

СЛОВНИК МУЗИЧНИХ НАСТРОЇВ

Сумний,
журливий,
печальний

Загадковий,З
дивний,д
таємничийт

Спокійний,
стриманий,

врівноважений
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Якщо бачиш на картині
Намальовано ріку,
Або іній на ялинах,
Цвіт вишневий у садку,
Чи засніжену рівнину – 
Весь широкий простір наш,
То вже знаєш – ця картина
Називається ПЕЙЗАЖ. 

Якщо бачиш на картині
Чашку кави на столі,
Чи якийсь напій в графині,
Чи троянду в кришталі,
Або з бронзи гарну вазу,
Або грушу, або торт,
Або все оце відразу –
Знай – це зветься НАТЮРМОРТ.

Додаток 3

ХУДОЖНЯ АЗБУКА

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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Якщо бачиш, що з картини
Задивляється на нас
Хтось в одежі старовинній,
Принц, чи в робі верхолаз,
Льотчик або балерина,
Чи Миколка, твій сусід,
Знай – ПОРТРЕТОМ називають
Цю картину геть усі.

Ось на картині вовченята,
Пташки, лисички, ведмежата.
Цей жанр для нас 
в мистецтві звичний,
Він зветься АНІМАЛІСТИЧНИЙ.

Вірші Н. Очеретяної

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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Додаток 4

ОРІЄНТОВНІ КАРТИНИ ДЛЯ ФАСИЛІТАЦІЇ

Ф. Красицький. Гість із Запоріжжя

К. Уорнер. Їстівні ландшафти

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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Брати Лімбург. Розкішний часослов герцога Беррійського

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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Е. Дега. Танцювальний клас

Д. Леван. Різдво

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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Ю. Мацик. Людина-оркестр

М. Тимченко. Ходить гарбуз по городу

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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Додаток 5

МИСТЕЦЬКА АБЕТКА (СЛОВНИЧОК)

Абетка Лясольки

Àíñàìáëü – ãðóïà ìóçèêàíòіâ ç äâîõ і áіëüøå âèêîíàâöіâ, ÿêі
âèêîíóþòü ìóçèêó ðàçîì.

Ãîïàê – óêðàїíñüêèé íàðîäíèé òàíåöü.ó ð ð ä ö

Äèðèãåíò — êåðіâíèê îðêåñòðó, õîðó.
Åòþä – ï’єñà íàâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó äëÿ âäîñêîíàëåííÿ òåõíіêè 

âèêîíàííÿ.
Êàëåíäàðíî-îáðÿäîâі ïіñíі – íàðîäíі ïіñíі, ùî ñïіâàþòü ïіä ÷àñ

îáðÿäіâ âіäïîâіäíî äî ïіð ðîêó.
Êîìïîçèòîð — ëþäèíà, ÿêà ñòâîðþє ìóçèêó.
Êîíöåðò – âèêîíàííÿ ìóçèêè ïåðåä ïóáëіêîþ;  ìóçè÷íèé òâіð 

äëÿ ñîëіñòà і îðêåñòðó.
Ìåëîäіÿ — îñíîâà, äóøà ìóçèêè. 
Ìóçè÷íі çâóêè — çâóêè, ÿêі ñïіâàþòü àáî âèêîíóþòü íà ìóçè÷-

íèõ іíñòðóìåíòàõ. Çâóêè áóâàþòü âèñîêі òà íèçüêі, äîâãі òà êîðîòêі,
ãó÷íі é òèõі.

Íîòíèé ñòàí (íîòîíîñåöü) – ñèñòåìà ïàðàëåëüíèõ ãîðèçîíòàëüíèõ
ëіíіé äëÿ çàïèñóâàííÿ çâóêіâ ñïåöіàëüíèìè çíàêàìè – íîòàìè.

Îðêåñòð — âåëèêèé êîëåêòèâ ìóçèêàíòіâ.

Ïàñòîðàëüíà ìóçèêà – ìóçè÷íі òâîðè, íàçâà і çìіñò ÿêèõ ïåðåäà-
þòü êàðòèíè ïðèðîäè.

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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Ïàóçà – òèì÷àñîâà ïåðåðâà ó çâó÷àííі ìóçè÷íîãî òâîðó.
Ïіñíÿ — ìóçè÷íèé òâіð, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ñïіâó.
Ïîëüêà (ó ïåðåêëàäі îçíà÷àє «ïіâêðîêó») – øâèäêèé ÷åñüêèé íà-

ðîäíèé òàíåöü, ÿêèé âèêîíóєòüñÿ â ïàðі.
Ïðîãðàìíà ìóçèêà – іíñòðóìåíòàëüíі òâîðè, ÿêі ìàþòü íàçâó àáî 

ñëîâåñíó ïðîãðàìó.
Ðåãіñòð – çâóêè ãîëîñó àáî іíñòðóìåíòà, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ âèñî-

òîþ (âèñîêèé, ñåðåäíіé, íèçüêèé).
Ñèìôîíі÷íèé îðêåñòð – êîëåêòèâ ìóçèêàíòіâ, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ 

ç âèêîíàâöіâ íà ñòðóííèõ, äóõîâèõ, óäàðíèõ іíñòðóìåíòàõ.
Ñîëіñò — ñïіâàê, ìóçèêàíò àáî òàíöþðèñò, ÿêèé îäèí âèêîíóє 

ñîëüíó ïàðòіþ (ñîëî).
Òàíåöü — âèä ìèñòåöòâà, ðóõè ïіä ìóçèêó.

Òåìáð – çàáàðâëåííÿ çâó÷àííÿ ãîëîñó ëþäèíè àáî ìóçè÷íîãî іí-
ñòðóìåíòà.

Òåìï — øâèäêіñòü âèêîíàííÿ ìóçèêè: ðóõëèâî, ïîâіëüíî, ïî-
ìіðíî.

Õîð — âåëèêèé êîëåêòèâ ñïіâàêіâ.

Öèêë – ìóçè÷íі òâîðè (àáî ÷àñòèíè), îá’єäíàíі ñïіëüíèì çàäóìîì.

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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Абетка Барвика

Àíіìàëіñòè÷íå çîáðàæåííÿ – çîáðàæåííÿ òâàðèí.
Âèòèíàíêà – âèðіçóâàííÿ ôіãóð ç ïàïåðó, ñêëàäåíîãî óäâі÷і àáî 

áіëüøå ðàçіâ, âèä äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà.
Äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî – ìèñòåöòâî îçäîáëåííÿ ïðåä-

ìåòіâ ïîâñÿêäåííîãî âæèòêó.
Äåêîðàöіÿ – õóäîæíє îôîðìëåííÿ ñöåíè äî âèñòàâè.
Æèâîïèñ – âèä îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ìàëþâàííÿ ôàðáàìè.

Êîëîðèò – ãàðìîíіéíå ïîєäíàííÿ êîëüîðіâ ó êîìïîçèöії.
Êîëüîðè:

îñíîâíі: æîâòèé, ÷åðâîíèé, ñèíіé;
ïîõіäíі: çåëåíèé, îðàíæåâèé, ôіîëåòîâèé;
òåïëі: æîâòèé, îðàíæåâèé, ÷åðâîíèé;
õîëîäíі: áëàêèòíèé, ñèíіé, ôіîëåòîâèé.

Íàòþðìîðò – çîáðàæåííÿ êâіòіâ, îâî÷іâ і ôðóêòіâ, ðіçíèõ ïðåä-
ìåòіâ ó ìèñòåöòâі.

Îðíàìåíò – âіçåðóíîê, ïîáóäîâàíèé íà ðèòìі÷íîìó ÷åðãóâàííі 
äåêîðàòèâíèõ åëåìåíòіâ.

Ïàëіòðà — ñïåöіàëüíà äîùå÷êà, íà ÿêіé õóäîæíèêè çìіøóþòü 
ôàðáè.

Ïåéçàæ – çîáðàæåííÿ êðàєâèäіâ â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі.
Ðåëüєô – âèïóêëå ñêóëüïòóðíå çîáðàæåííÿ íà ïîâåðõíі.
Ñèëóåò – îäíîòîííå çîáðàæåííÿ ïðåäìåòà, îêðåñëåíå êîíòóðîì.
Ñêóëüïòîð — ëþäèíà, ÿêà ñòâîðþє îá’єìíі çîáðàæåííÿ ç ðіçíèõ 

ìàòåðіàëіâ (ãëèíè, êàìåíþ, ìåòàëó).
Õóäîæíèê — ëþäèíà, ÿêà ìàëþє êàðòèíè. 

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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Абетка Лясольки та Барвика

Áàëåò — âèñòàâà, çìіñò ÿêîї ðîçêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ òàíöþ-
âàëüíèõ ðóõіâ ïіä ìóçèêó.

Äåêîðàöіÿ — õóäîæíє îôîðìëåííÿ ñöåíè äî âèñòàâè.

Êіíîôіëüì – âèä ìèñòåöòâà êіíî, â ÿêîìó ãðàþòü àêòîðè.
Ìóëüòôіëüì – âèä ìèñòåöòâà êіíî, ãåðîÿìè ÿêîãî є ëÿëüêè àáî 

íàìàëüîâàíі õóäîæíèêàìè ïåðñîíàæі.
Îïåðà — ñïåêòàêëü, çìіñò ÿêîãî ðîçêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ 

ñïіâó òà ãðè îðêåñòðó.
Ðèòì – ÷åðãóâàííÿ êîðîòêèõ і äîâãèõ çâóêіâ ó ìóçèöі; ïîâòî-

ðåííÿ àáî ÷åðãóâàííÿ êіëüêîõ åëåìåíòіâ â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі, 
çîêðåìà â îðíàìåíòі.

Òåàòð — âèä ìèñòåöòâà, à òàêîæ ìіñöå, äå âіäáóâàєòüñÿ òåà-
òðàëüíà âèñòàâà.

Øòðèõè – ó ìóçèöі – çíàêè, ùî âêàçóþòü, ÿê âèêîíóâàòè ìó-
çèêó; â îáðàçî-òâîð÷îìó ìèñòåöòâі – ëіíії, ùî âèêîíóþòüñÿ îäíèì 
êîðîòêèì ðóõîì ðóêè.

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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Додаток 6

ДИДАКТИЧНІ ІСТОРІЇ, КАЗКИ, ВІРШІ, ЗАГАДКИ, ІГРИ

Українська народна іграшка
Ó âñі ÷àñè ïîñòіéíèì ñóïóòíèêîì äèòèíè áóëà іãðàøêà. Äіòè çàâæäè

îõî÷å ðîáèëè іãðàøêè ç ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ – ãîðіõіâ, ìîõó, òðàâè, êà÷à-
íіâ êàïóñòè àáî êóêóðóäçè. Íàðîäíі ìàéñòðè çàñòîñîâóâàëè äëÿ öüîãî íàé-
÷àñòіøå äåðåâî і ãëèíó. Íà Ïîëòàâùèíі, â Îïіøíі, âèãîòîâëÿëè êåðàìі÷íі
іãðàøêè (îáïàëåíі âèðîáè ç ãëèíè), íà Ãóöóëüùèíі, ó ßâîðîâі òà Êîñîâі, – 
äåðåâ’ÿíі, íà Ïîëіññі – ñîëîì’ÿíі àáî ç òêàíèíè, à äåÿêі âèíàõіäëèâі óìіëü-
öі ëіïèëè їõ íàâіòü іç òіñòà àáî ñèðó.

Êîãî æ çîáðàæóâàëè іãðàøêè? Íàñàìïåðåä, òâàðèí і ïòàøîê. Áàðàí
îçíà÷àâ ùàñòÿ, âåäìіäü – áàãàòñòâî,  ñîáàêà òà êіíü  – îõîðîíó é äîïî-
ìîãó, à ëåâ – ñèëó і ìîãóòíіñòü. Îáðàçè òâàðèí і ïòàøîê  âèêîðèñòîâóâà-
ëè òàêîæ ó òêàöòâі, âèøèâöі, ðіçüáÿðñòâі. Âîíè ÷àñòî «îæèâàëè» – ñòà-
âàëè ãåðîÿìè íàðîäíèõ êàçîê, îáðÿäіâ, äèòÿ÷èõ òåàòðàëіçîâàíèõ іãîð і 
çàáàâ іç ïіñíÿìè é òàíöÿìè.

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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Іграшки-двійники
Òðàäèöіÿ âèãîòîâëåííÿ ëÿëüîê іñíóє â óñіõ íàðîäіâ ñâіòó. Íàéêðàùîþ 

іãðàøêîþ äëÿ äіâ÷àòîê çàâæäè áóëà ëÿëüêà. Ó ðîñіéñüêîї äåðåâ’ÿíîї 
ìàòðüîøêè є ÿïîíñüêèé äâіéíèê – ìàòðüîøêà  êîêåñіÿ.  ßïîíñüêà ìàò-
ðüîøêà – öå âåñåëèé äіäóñü іç âèòÿãíóòîþ ãîëîâîþ.

Çà ðèñàìè îáëè÷÷ÿ і êîñòþìà, ÿêі ðîçïèñóþòüñÿ ÿñêðàâèìè ðіçíîêîëüî-
ðîâèìè ôàðáàìè, ìè çàâ æäè ïіçíàєìî, çâіäêè öÿ ëÿëüêà-ìàòðüîøêà – 
ç Ðîñії ÷è ßïîíії. 

Іграшки, що звучать
Ó áàãàòüîõ íàðîäіâ ñâіòó є іãðàøêè, ùî çâó÷àòü. Òàêі ìóçè÷íі іãðàøêè – 

ïðèêëàä ïîєäíàííÿ çàñîáіâ âèðàçíîñòі ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà: ñêóëüïòóðè, 
äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, іíñòðóìåíòàëüíîї ìóçèêè. Ïîïóëÿð-
íîñòі íàáóëè ðіçíîìàíіòíі äèòÿ÷і ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè. Çäàâíà äіòè ãðàëè 
íà ïðîñòèõ äóäî÷êàõ, áóáîíöÿõ, äçâîíèêàõ, äåðåâ’ÿíèõ ëîæêàõ òîùî. Ïіç-
íіøå âèíèêëè ñêëàäíіøі іíñòðóìåíòè – êñèëîôîíè é ìåòàëîôîíè.
Є òàêîæ іãðàøêè-òâàðèíêè, ùî ãðàþòü íà áàðàáàí÷èêàõ é òàðіëî÷êàõ. 

Çàçâè÷àé òà êèì ìóçèêîþ-óäàðíèêîì ñòàє çàé÷èê. Íà âåñü ñâіò âіäîìі ñâîєþ 
êðàñîþ òà âèãàäëèâіñòþ íіìåöüêі é àâñòðіéñüêі ìóçè÷íі ñêðèíüêè ç ëÿëüêà-
ìè, ùî ãðàþòü ïîïóëÿðíі ìåëîäії.

Ïðîòå íàéïîøèðåíіøîþ ñåðåä äèòÿ÷èõ іãðàøîê є ìàëåíüêà ãëèíÿíà 
ñêóëüïòóðêà ñâèñòóíåöü. Çà ñòàðîäàâíіìè ïîâіð’ÿìè, ñâèñò âіäãàíÿâ çëèõ 
äóõіâ. Òîìó ñïî÷àòêó ñâèùèêіâ äàâàëè äіòÿì ÿê îáåðіã. Ïîòіì âîíè ïåðå-
òâîðèëèñÿ íà çâè÷àéíó äèòÿ÷ó çàáàâêó. Íàé÷àñòіøå ñâèñòóíöі âèãîòîâëÿ-
þòüñÿ â îáðàçі äèâî-ïòàõà, ÿêèé ñïіâàє íіáè ñîëîâåéêî.

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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ОПОВІДАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ НОТ 
НА НОТОНОСЦІ

(ç ïіäðó÷íèêà «Ìèñòåöòâî» Í. Ëєìåøîâîї)

ДВІ ПРИНЦЕСИ З КОРОЛІВСТВА БАРВ 

(Музичний супровід: 3 музичні фрагменти у виконанні фортепіано, віолончелі, 
оркестру).

Акварель – найпоетичніша принцеса з Королівства Барв. Із аквареллю можна 
порівняти музику, яка зачаровує ніжними мелодіями, наприклад, як у фортепіанних 
творах Ф. Шопена (звучить етюд або прелюдія). Аквареллю легко передати про-
зору блакить неба, мереживо квітів, серпанок вранішньої зорі. «Аква» в перекладі 
з грецької мови означає «вода». Що більше в акварелі води, то вона ніжніша. Аква-
рель полюбляє цупкий папір і м’який пензлик. Але вона не дружить із гумкою і 
чорним олівцем. Чому? Здогадайтеся самі.
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Гуаш – оксамитова принцеса з Королівства Барв. Її голос подібний до звучання 
віолончелі (звучить музика за вибором). Вона не прозора, як акварель, тому
по-іншому поводиться на папері. Головна властивість гуаші: якщо накладатимеш 
один колір на інший, отримаєш не бруд (як в акварелі), а потрібний тон. Для того 
щоб гуаш стала ніжною, до фарби додають білила, суворішою – фіолетовий або 
синій колір. Змішуючи фарби гуаші, можна творити справжні кольорові дива, 
зокрема безпредметні фантазії, які звучать, ніби оркестр (звучить фрагмент сим-
фонічної музики за вибором).

ЯК СОПІЛКА ФЛЕЙТОЮ СТАЛА

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЖОВТОЇ ФАРБИ

У лісі, вічнозеленому й запашному, жила Жовта фарба. За характером вона 
була радісна, бадьора, весела, ніжна. З усіма іншими вона дружила. Одного ранку, 
коли наступив її день народження, Жовта фарба вийшла на поріг свого будиночка 
і голосно сказала: «Сьогодні мій день народження, я всіх запрошую до себе в гос-
ті». Легкий вітерець підхопив її слова і розніс по всьому лісу. 

Увечері почали збиратися гості. Першою прийшла Червона фарба. За характе-
ром вона була весела, енергійна, рухлива. З кожної гри, організованої Червоною 
фарбою, виходило справжнє свято. На дні народження Жовта фарба та Червона 
фарба потоваришували, стали, як кажуть, «нерозлийвода», і в результаті їхньої 
дружби з’явився новий колір – теплий, легкий, тремтливий, який назвали  Жовто-
гарячий. 
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Незабаром у гості завітав Синій колір. Він був дуже спокійний, упевнений у собі,
мудрий і дуже гордий. Він хотів, щоб Жовта фарба дружила тільки з ним. І дійсно, 
гратися із Синім кольором Жовтій фарбі було дуже цікаво. Вони разом читали 
книжки, склеювали різні фігурки з паперу тощо. Коли вони от так, граючись, працю-
вали разом, їх огортав якийсь прекрасний зелений туман. Зелений колір – колір 
надії, надії на те, що їхня дружба буде міцною і триватиме довго-довго.

Однак утрьох їм було нелегко спілкуватися. Таке спілкування трьох народжувало 
Коричневий колір – колір тривоги, важкий і темний. Тому, коли гості розійшлися, Жов-
та фарба подумала, що незабаром буде день народження Червоної фарби і, звичай-
но, Жовта фарба піде до неї в гості. Але вона піде не одна. Вона обов’язково візьме 
із собою Синій колір, і, можливо, Червоний і Синій потоваришують, і їхня дружба 
буде носити який-небудь новий, цікавий і незвичний колір. (Авторка О. Бабченко).

ПОДОРОЖ ДРУЗІВ

Наступив Новий рік. Почалися зимові канікули. Одного разу зібралися всі фар-
би разом: Жовта, Червона і Синя. Вони дуже плідно працювали протягом останніх 
місяців і зараз нарешті вирішили гарно відпочити – улаштувати собі веселі каніку-
ли.  Вони вирішили всі разом вирушити у кругосвітню подорож. Дуже захотілося їм
побувати на Півночі, серед білих ведмедів і пінгвінів, вони мріяли подивитися на 
північне сяйво і білі крижані гори. На Півдні фарби планували познайомитися зі
слонами, левами й антилопами, подивитися на пальми й тепле південне море. 
Нарешті вони вибрали маршрут і вирушили в подорож. 

Увечері фарби-мандрівниці сіли на пароплав; після цілого дня хвилювань, 
пов’язаних зі зборами в дорогу, швиденько повечеряли й відразу пішли спати. Про-
кинулися вони дуже рано, умилися і вийшли на палубу. Починався світанок. Небо 
на обрії починало рожевіти, а вище і вище ставало все більш синім, поки не втра-
чало зовсім свій трохи рожевий відтінок. Море біля обрію теж грало рожевими, 
дуже ніжними відблисками.

Жовта фарба сказала: «Дивіться, я стала мало-помалу Жовтогарячою!».  Чер-
вона фарба поступово ставала Рожевою, а Синя фарба набувала ледь фіолетово-
лілового відтінку. Цікаво чому? (Авторка О. Бабченко).

СТВОРЕННЯ МІНІ-ОПЕРИ
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Додаток 7

ФРАГМЕНТ 
ОРІЄНТОВНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ

УРОКІВ МИСТЕЦТВА У 1 КЛАСІ
До підручника: Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, О. М. Колотило.

Мистецтво. 1 клас. – Київ: «Генеза», 2018. – 144 с. : іл.

Òåìà Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî

ÐÎÇÄІË І. 
ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ – ×ÀÐІÂÍÅ ÂІÊÍÎ Ó ÑÂІÒ

1–2.
ÏÅÐØÈÉ
ÐÀÇ
Ó ÏÅÐØÈÉ
ÊËÀÑ…

Ìóçè÷íі òà øóìîâі çâóêè.
Ìåëîäіÿ. Ïðàâèëà ñïіâó.
ÑÌÌ: Ì. Ñêîðèê. Ìåëîäіÿ.
ÑÊÌ: Ì/ô «Ãîéäà, ãîéäà-
ãîé, íі÷åíüêà іäå»
ó âèêîíàííі Í. Ìàòâієíêî
(ôðàãìåíò).
ÕÒÄ: Ìóçèêà і ñëîâà
Í. Ìàé «Ïіñíÿ
ïåðøîêëàñíèêà».

Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî. Êðàïêà,
ëіíіÿ.
ÑÎÌ: K. Æåðàðä. Ìîє ìіñòî;
Ä. Іâàøèíà. Ìіñüêèé ïåéçàæ.

ÕÒÄ: çîáðàæåííÿ òà äåêîðóâàííÿ
ëіíіÿìè і êðàïêàìè øêіëüíîãî
äçâîíèêà (ôëîìàñòåðè, îëіâöі).

3–4.
ÌÎЇ ÄÐÓÇІ

Ìóçè÷íі çâóêè: äîâãі
òà êîðîòêі. Ïðàâèëà
ñïðèéìàííÿ ìóçèêè.
ÑÎÌ: Â. Âîëåãîâ. Äіòè;
À. Ëîãіíîâà. Ìîÿ êîíÿ÷êà.
ÑÌÌ: Óêðàїíñüêà íàðîäíà
ïіñíÿ «Êîòèêó ñіðåíüêèé»;
ß. Áàðíè÷. Êîíèê.
ÑÊÌ: Ì/ô «Òèõî, âå÷іð
íàäâîðі».
ÕÒÄ: ïîñïіâêà
«Ìè äðóæíіé і âåñåëèé
êëàñ».
Ï: ñêðèïêîâèé êëþ÷

Âèäè òà õàðàêòåð ëіíіé: ïðÿìà,
ëàìàíà, õâèëÿñòà.
ÑÎÌ: Ñ. ßêóòîâè÷. Іëþñòðàöіÿ
äî ïîâіñòі Ì. Êîöþáèíñüêîãî
«Òіíі çàáóòèõ ïðåäêіâ»,  Ä. Äåíèñîâà.
Ç Äíåì íàðîäæåííÿ.
ÕÒÄ: Ïîäàðóíîê äðóãîâі àáî
ïîäðóæöі. Ìàëþíîê ðіçíèìè ëіíіÿìè
(ôëîìàñòåðè, îëіâöі).
Ãðà:  «Âіäãàäàé õàðàêòåð ëіíії»
(çîáðàæåííÿ ëіíії ðóêàìè ó ïîâіòðі).

5–6.
ÌÎЄ
ÄÎÂÊІËËß

Ìóçè÷íі çâóêè: âèñîêі
òà íèçüêі.
ÑÌÌ: Çâóêè ãðîìó.
Å. Ãðіã. Ïòàøêà.
Â. Ïîäâàëà. Їæà÷îê.
Äÿòåë.
ÕÒÄ: ãðà «Çîçóëÿ
òà ñîëîâåéêî»;  Ìóçèêà
íàðîäíà, ñëîâà
Â. Ãîí÷àðóê. «Ïðèëåòіâ
êîìàðèê».
Ãðà: ïîôàíòàçóé
і ïðèäóìàé ìóçè÷íó
іñòîðіþ ç ãîëîñàìè
òâàðèí ðіçíîї âèñîòè.

Êîíòóð.
ÑÎÌ: Î. Êâàøà. Ôðàãìåíò іëþñòðàöії
äî êíèãè Ð. Ñêèáè «Êîæíîìó ïî
ñêèáöі».
ÕÒÄ: ìàëþâàííÿ їæà÷êà.
(ôëîìàñòåðè, îëіâöі).
Ãðà: ñêëàñòè êàçî÷êó ïðî їæà÷êà
çà ìàëþíêîì-ïіêòîãðàìîþ.
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7–8.
ÑÂІÒ
ÍÀÂÊÎËÎ
ÒÅÁÅ

Ìóçè÷íі çâóêè: ãó÷íі òà
òèõі (ôîðòå òà ïіàíî). Çíàê
ïîâòîðåííÿ
ÑÎÌ: Þ. òà Ë. Øåâ÷åíêè.
Äâà ìåòåëèêè.
ÑÌÌ: Â. Áàðâіíñüêèé.
Æó÷îê і Æó÷èõà.
 À. Øòîãàðåíêî.
Ìåòåëèê.
ÕÒÄ: Â. Âåðõîâèíåöü.
«Ïàâóê ñіðèé, âîëîõàòèé».
Ãðà «Ëóíà» («Àó»).
Ñòâîðåííÿ çâóêîâèõ
êàðòèí: «ßê ëåãåíüêèé
âіòåðåöü ïåðåòâîðèâñÿ íà
ñèëüíèé âіòåð» (ãîëîñîì);
«ßê ç äîùîâèõ êðàïåëüîê
ïî÷àëàñÿ çëèâà ç ãðîìîì»
(íà іíñòðóìåíòі).

Іíñòðóìåíòè õóäîæíèêà: ôàðáè,
ïåíçëі.
Ïðàâèëà ðîçìіùåííÿ ìàëþíêà
íà àðêóøі.
ÑÎÌ: Ãàí Іíü-Ñàí. Ìåòåëèêè.
ÕÒÄ: Êâіòêîâà ãàëÿâèíà.
Âïðàâà: ìàëþâàííÿ âіäáèòêàìè
ïàëü÷èêіâ, çìî÷åíèõ ó ôàðáó, 
ïðîñòèõ çà ôîðìîþ îá’єêòіâ ïðèðîäè:
ìåòåëèêіâ, ïàâó÷êіâ, êâіòіâ.

9–10.
ËßËÜÊÎÂІ
ÍÀÑÒÐÎЇ

Íàñòðіé ó ìóçèöі.
ÑÎÌ: Ä. Äåíæë.
Ëÿëüêîâèé ëіêàð;
 Ê. Áàáîê. Êîëè çáóâàєòüñÿ
áіëüøå, íіæ ìðіÿëîñü.
ÑÌÌ: Ë. Êîëîäóá. Ëÿëüêà
ñïіâàє.
ÑÊÌ: Ì/ô «Äèòÿ÷èé
àëüáîì» (Ï. ×àéêîâñüêèé.
Íîâà ëÿëüêà. Õâîðîáà
ëÿëüêè)
ÕÒÄ: ïîñïіâêè «Áіäîëàøíà
Ìàøà», «Іäå áè÷îê,
õèòàєòüñÿ».

Íàñòðіé â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі.
Ïðàâèëà íàíåñåííÿ àêâàðåëüíîї
ôàðáè íà ìàëþíîê.
ÑÎÌ: іëþñòðàöіÿ: ïåðñîíàæіâ
ìóëüòôіëüìó «Íåçíàéêî â Ñîíÿ÷íîìó
ìіñòі».
ÑÊÌ: Ì/ô «Íåçíàéêî â Ñîíÿ÷íîìó
ìіñòі» (ôðàãìåíò).
ÕÒÄ: ìàëþâàííÿ ñâÿòêîâîãî
ôåєðâåðêó ó ëÿëüêîâîìó ìіñòі
(âîñêîâі îëіâöі òà àêâàðåëüíі ôàðáè).

11–12.
ÄÈÒß×І
ÇÀÕÎÏ-
ËÅÍÍß

Íàñòðіé ó ìóçèöі
(ïðîäîâæåííÿ)
ÑÎÌ: I. Ëіôøèö. Äіòè.
ÑÌÌ: Á. Ôіëüö.
 Ãðà ó ì’ÿ÷èê. Ð. Øóìàí.
Ãðà â ïіæìóðêè ç öèêëó
«Äèòÿ÷і ñöåíè».
ÑÊÌ: Ì/ô «Ëіòà÷îê
Æóæà». Ðàõóєìî
 äî äåñÿòè.
ÕÒÄ: Ìóçèêà
Â. Ïðîêîïèê,
ñëîâà Í. Òàíàñіé÷óê
«Ëіòà÷îê Æóæà».

Ôîðìà. Óòâîðåííÿ ëіíіÿìè ðіçíèõ
ôîðì: òðèêóòíîї, ïðÿìîêóòíîї.
ÑÎÌ: ïåðñîíàæі ç ìóëüòôіëüìіâ.
ÑÊÌ: Ì/ô «Ëіòà÷îê Ëіï»
(çà ìîòèâàìè êàçîê Í. Âîâê).
ÕÒÄ: ñòâîðåííÿ îáðàçó äèâî-ìàøèíè,
âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíі ôîðìè
(êîëüîðîâі îëіâöі). Ãðà: «Âåñåëі
ëіòåðè». Ñòâîðåííÿ îáðàçіâ ëіòåðè-
ìàøèíêè ÷è іíøîї іãðàøêè.

Ñêîðî÷åííÿ:

ÑÌÌ – ñïðèéìàííÿ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà;
ÑÎÌ – ñïðèéìàííÿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà; 
ÑÊÌ – ñïðèéìàííÿ êіíîìèñòåöòâà;
ÕÒÄ – õóäîæíüî-òâîð÷à äіÿëüíіñòü.
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