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передМова

Ми є свідками й учасниками нового етапу жвавого і супереч-
ливого культуротворчого процесу в Україні, позначеного іннова-
ціями в усіх сферах діяльності. Він висуває підвищені вимоги до 
суспільства, потребуючи висококваліфікованої праці і наукоємних 
технологій, а також, великої кількості освічених і вихованих пра-
цівників, здатних розв’язувати актуальні проблеми. Таких людей 
кожне суспільство, кожна національна спільнота може підготувати 
тільки через свою систему освіти. Мистецтво і мисте цька освіта є 
однією з найактивніших сил у культуротворчих процесах. 

Мистецтву повсякчас відводилося одне з пріоритетних місць 
за силою впливу на особистісний розвиток людини та її вихо-
вання. Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують стави-
ти мистецтво у центрі всієї освіти, усвідомлюючи його унікальні 
можливості для розвитку духовності та інтелекту, універсальну 
доступність різних форм творчості для сприймання і засвоєння ще 
з раннього дитинства. 

Нині спостерігаємо постійне прагнення до розширення, пере-
будови і вдосконалення мисте цької освіти. Створюють спеціаль-
ні кафедри мистецтвознавства та культурології в університетах, 
 ввод ять нові програми та методики викладання у мисте цьких і пе-
дагогічних навчальних закладах. Уся ця багатогранна діяльність 
у галузі мисте цької освіти потребує наукового вивчення, оцін-
ки й узагальнення для вироблення сучасної наукової концепції 
мисте цької освіти, яка б узго джувалася із загальною та вищою 
освітою в Україні та водночас забезпечувала б активність Укра-
їни у європей ському і світовому культуротворчому процесі. Такі 
важливі завдання освіти у добу державотворення передбачав ще 
на початку ХХ ст. видатний учений нашого часу, співзаснов-
ник Націо нальної академії наук України В. Вернад ський, який 
 висловив свої міркування з приводу цього у спеціальній статті 
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“Завдання вищої освіти нашого часу”. В ній багато положень, що 
їх саме тепер, в умовах незалежності, настав час конкретизувати, 
розробляти далі і впрова джувати в життя, будуючи на засадах 
науки і творчості. 

Пропонований навчально-методичний посібник є важливим 
складником навчально-методичного блоку матеріалів, які мають 
на меті допомогти викладачам вищих навчальних закладів мисте-
цького і гуманітарного спрямування у підготовці та проведенні 
лекційних і семінар ських занять, розробці практично-методичних 
рекомендацій та інноваційних методологічних моделей, у впрова-
дженні нових інтерактивних технологій та методів навчання з кур-
сів “Історія мисте цької освіти“, ”Естетика“, ”Художня культура“, 
”Мистецтвознавство” і критики в системі трансдисциплінарних 
дослі джень соціальної культури. 

Автори посібника здійснили комплексний аналіз усіх видів 
і форм сучасної організаційно-творчої діяльності в галузі мисте-
цької освіти, зосередивши увагу на проблемах співвідношення 
мисте цької освіти зі сферою ідеології, на естетичних чинниках гу-
манітарного мислення, особливостях професійної підготовки фа-
хівців, зокрема педагогів художньої культури та мистецтва у ви-
щих навчальних закладах. У розділах пропонованого посібника 
наведено загальносвітові та україн ські приклади інноваційних мо-
делей мисте цької освіти ХХ-ХХІ ст., досвід провідних митців-
педагогів та теоретиків. Значна частина навчального видання при-
свячена розкриттю окремих напрямів мисте цької освіти, зокрема 
музейній педагогіці й автор ським експериментальним мисте цьким 
школам. Викладачі, вчителі та студенти почерпнуть з пропоно-
ваного навчально-методичного посібника не лише концептуаль-
ні положення, а й корисну довідкову інформацію з іменного та 
термінологічного покажчиків, переліку спеціалізованих мисте цьких 
і педагогічних видань, списків бібліографічних  джерел та інших 
додатків. 

У практичному сенсі цей посібник є спробою інтеграції різних 
галузей мисте цькоосвітніх та педагогічних знань у єдину методо-
логічну систему. Пропоноване навчальне видання відповідає на-
вчальним чинним програмам із блоків дисциплін “Мисте цька осві-
та і культурна політика”, “Історія культури та мистецтва”, “Історія 
педагогіки”, “Естетика”, “Етика”, “Художня культура”, “Теорія 
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мистецтва”, “Мене джмент мистецтва”, “Методика викладання”, 
“Мистецтвознавство” для студентів освітньо-кваліфікаційного рів-
нів “Бакалавр”, “Магістр” за галузями підготовки “Культура”, 
“Мистецтво” для напрямів “Мене джмент соціокультурної діяль-
ності”, “Мистецтвознавство”, “Культурологія”, спеціалізації “Пе-
дагогіка художньої культури” та інших спеціальностей мисте цько-
педагогічного та гуманітарного спрямування. 

До навчально-методичного посібника ввійшли матеріали, що 
мають на меті проаналізувати розвиток мисте цької освіти Європи 
та України у її хронологічному, регіональному, типологічному ас-
пектах, виявити цінний педагогічний досвід та ідеологічні  джерела 
мисте цької освіти. Як доповнення до цього посібника вийшов 
друком “Словник педагогіки художньої культури та мене джменту 
мистецтва”, у якому систематизовано понятійний апарат методо-
логії мисте цької школи, педагогіки, культурології, музеєзнавства, 
мене джменту мистецтва, етики та естетики, міжкультурної комуні-
кації, медіа-освіти через використання специфіки синтезу мистець-
кої освіти.

Матеріали посібника можуть бути використані в державних 
установах, інституціях з управління освітою та культурною по-
літикою для оптимізації інтеграційних процесів освіти і мистецтва 
та розвитку мисте цько-освітньої галузі й системи національного 
естетичного виховання. Навчальне видання репрезентує новітнє 
покоління посібників для вищих навчальних закладів, що мають на 
меті максимально розкрити інтелектуальний, творчий і духовний 
потенціал студентів. 



розділ 1 
освіта і МистеЦтво в систеМі 
трансдисЦиплінарниХ дослі
дженЬ соЦіалЬної кулЬтури

Дослі дження мисте цької освіти вимагає потужної методологіч-
ної компетентності для виконання дослідницької роботи, в якій 
сконцентровані різні за науковою ємкістю завдання, що в комп-
лексі творять предметну і дисциплінарну єдність. Цим зумовлю-
ється необхідність, обов’язковість саме комплексного дослі дження. 
Проте наявний стан наукової розробки теми спонукає розширити 
звичні рамки мистецтвознавчого комплексного методу використан-
ням таких первісних наукових методик, як опис і фіксація фактів 
та їх статистичний аналіз. Це є основою створення інформативної 
бази даних для подальшого наукового аналізу методами мисте-
цтвознавства та інших суміжних наук.

Метод міждисциплінарного підходу, застосований у цьому 
дослі дженні, доцільно окреслити як синергетичний, що охоплює 
мистецтвознавчий, соціокультурний, педагогічний і загальнонау-
ковий синтез. Феномен мисте цької освіти особливо широко від-
дзеркалює сутність зв’язків між предметним змістом ідей у мис-
тецтві, дизайні, педагогіці тощо. Кінцевою метою застосованих 
методів дослі дження є виявлення художніх принципів шкіл та ху-
дожніх особливостей творів з тих чинників, що їх породили. Тре-
ба з’ясувати навчально-творчі принципи митців-педагогів та їхніх 
учнів, які донині залишаються значною мірою неусвідомленими.

Питання історії мисте цької освіти за останні роки поставлені 
в основу проблематики дисертаційних мистецтвознавчих дослі джень 
С. Нікуленко, О. Ковальчука, Л. Соколюк, І. Хілька. Науково-
методологічне значення мають статті С. Білоконя, Ю. Турченка, 
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Т. Макси ська, В. Ханка, Ю. Лащука, В. Вуйцика, Л. Волошин, 
М. Криволапова, О. Сторчай.

Сучасні проблеми художньо-промислової, дизайнер ської та 
мисте цької освіти в Україні у прикладному “освітньому ” контек-
сті висвітлювали у своїх працях Е. Ми сько, А. Чебикін, В. Да-
ниленко, А. Бокотей, М. Яковлєв, Є. Антонович, Л. Масол, 
С. Коновець та інші.

Вивчення мисте цької освіти України неодмінно спонукає до 
необхідності розглядати і її самобутність, і загальноєвропей ські 
сутнісні зв’язки, що мали прямий і зворотний напрямки, а від-
так – взаємодію і взаємовпливи.

Культурно-історичне пізнавальне значення мають наукові праці, 
що висвітлюють загальноєвропей ські рухи та зв’язки в мисте цькій 
освіті, а саме – Н. Певзнера, А. Рігля, А. О’Неіла, С. О дживоль-
ського, Т. Мюнніха, К. Яроцкого, Е. Брікса, П. Таранчев ського. 
Україн сько-росій ський вектор цих зв’язків був у фокусі дослі-
джень Я. Затена цького, Н. Молєвої, Е. Белютіна, І. Проніної, 
Л. Супрун. 

Дослідників мисте цькоосвітньої сфери в уніфікованій держ-
стандартами кваліфікації знаходимо, насамперед, серед науковців-
суміжників за тематично наближеними науковими напрямками 
“Історія та теорія мистецтва”, “Історія та теорія дизайну”, “Історія 
та теорія педагогіки”, “Психологія освіти”, соціологія культури, 
мистецтва, освіти та ін. З погляду історичної ретроспективи, це, 
очевидно, виправдано, а дже дослі дження мисте цької освіти тісно 
пов’язані з теоретичним розвитком філософії, естетики, історії, 
різних політичних і соціальних концепцій.

Мета, кінцевий продукт мисте цької освіти є унікальним і його 
не можна порівнювати з метою і кінцевим продуктом інших наук. 

У дослі дженнях останнього десятиріччя намітилася тенденція 
до вивчення диференційованих мисте цькоосвітніх проблем, поси-
лилася увага до історії національних систем мисте цької освіти та 
роботи різних типів навчальних закладів. Окремий блок аналі-
тичних і соціально-практичних праць стосу ється державної по-
літики і законодавства у галузі мисте цької освіти. Аналіз окремих 
мисте цькопедагогічних ідей міститься у дослідженнях з наукових 
ділянок естетики, філософії, етики, психології. Процес осмислення 
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 мисте цькопедагогічної  спадщини відображено у публікаціях з іс-
торії окремих мисте цьких чи суспільних організацій. 

Не менш важливими у контексті порушеної проблематики є пи-
тання єдиної термінології. Наприклад, поняття “мисте цька школа” 
найчастіше вживають не для визначення конкретної мисте цько-
освітньої програми, а як вказівку на загальні характерні особли-
вості розвитку мистецтва певного осередку чи регіону. Часом це 
поняття використовують і для трактування умовніших узагаль-
нених рис цілісної образної системи в мистецтві країни або нації 
(національна школа). Визначення сукупності рис такої системи 
ґрунтується на характеристиці особливостей образно-пластичної 
мови, естетичного ставлення до матеріалу, відчуття пластичної 
і колористичної гармонії, ритму, орнаменту тощо.

У нашому дослі дженні пропону ємо таку дефініцію поняття 
“мисте цька школа” – це стійкий механізм реалізації зображаль-
ної грамоти за допомогою формальних і неформальних правил, 
принципів, норм та організації, покликаний збагатити людину знан-
нями видів мистецтва та галузей художньої діяльності, озброїти її 
вміннями та навичками, необхідними для духовного, професійного 
та творчого саморозвитку у створенні, розповсю дженні та вивчен-
ні художніх цінностей. У ширшому значенні поняття “мисте цька 
школа” найчастіше виступає як певний навчальний заклад або на-
прям у мистецтві, побудований на засадах організаційно-творчих 
принципів, поглядів, традицій. 

На допомогу викладачам дисциплін мисте цького профілю ство-
рюються відповідні спеціалізовані друковані видання. Крім низки 
підручників та збірників наукових праць, існують також періодич-
ні видання, серед яких варто виокремити спеціалізовані журнали 
“Артклас” і “Мистецтво та освіта”. Окремі статті, спрямовані на 
вдосконалення викладання мисте цьких дисциплін, друкують у різ-
них періодичних виданнях мисте цького чи педагогічного профілю. 
Проте журнали “Артклас” і “Мистецтво та освіта” вирізняються 
тим, що це єдині приклади видань, які за своїм змістом витриму-
ють спеціалізаційне спрямування тематики мисте цької освіти.

Журнали “Артклас” і “Мистецтво та освіта” орієнтовані на 
широку читацьку аудиторію (вчителі, викладачі, керівники гурт-
ків), мають практичне спрямування як допоміжні матеріали в на-
вчальному процесі. Про потребу такого виду періодичної літера-
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тури свідчить рекомендація Міністерства освіти і науки України 
для використання при підготовці уроків. На сторінках видань дру-
куються статті на різні теми мисте цької педагогіки: історії та те-
орії мистецтва, нових методик викладання мисте цьких дисциплін, 
розроблені плани уроків з практичними завданнями для учнів, 
навчальні плани, іноземний досвід мисте цької освіти тощо.

Часопис “Артклас”, заснований у 2003 р., мав характер мисте-
цького журналу, орієнтованого на дітей. Його мета – виховання 
художньо-естетичної культури особистості. Змістове наповнення 
журналу охоплює такі розділи: “Поговоримо про мистецтво”, 
“Там, де живе сучасне мистецтво”, “Як поживаєте, музеї?”, “Га-
лереї”, “Дитяча академія мистецтв”, “Симфонія в камені”, “Гра-
фіті”, “Клас історії мистецтва”, “Клас архітектури”, “Майстерня 
художника”, “Наші дебютанти”, “Клас композиції”, “Клас маляр-
ства”, “Клас ремесел”, “Артклас-терапія”, “Клас дизайну”, “Клас 
книжкової графіки”. Це свідчить про багатогранне тематичне на-
повнення цього періодичного видання. Часопис “Артклас” має 
нагороди, серед яких відзнака Державного комітету телебачення 
і радіомовлення України за розвиток інформаційної сфери в Укра-
їні. Часопис – переможець Всеукраїн ського конкурсу-2007 як 
краще періодичне видання в Україні.

З 2009 р. часопис “Артклас” вида ється з додатками – комп-
лектом всеукраїн ського освітньо-мисте цького посібника “Худож-
ня культура”. Такий перехід на доповнення журналу вузько-
спеціалізованим посібником у галузі мисте цької освіти зумовлений 
потребою забезпечити навчальними матеріалами вчителів з 1 ве-
ресня 2009 р. предмета “Художня культура”. Цей предмет був 
запроваджений Міністерством освіти і науки України у загально-
освітніх навчальних закладах. На допомогу вчителям у проведенні 
уроків було видано комплект посібника “Художня культура” для 
9 – 11 класів, що склада ється з семи книг, які, своєю чергою, 
поділяють на розділи, а саме: “Мистецтво в просторі культу-
ри”, “Графіка”, “Художня фотографія”, “Комп’ютерна графіка”, 
“Жанрова палітра музичного мистецтва”, “Живопис. Види живо-
пису”, “Художні засоби. Основи кольорознавства”, “Скульпту-
ра”, “Декоративно-ужиткове мистецтво”, “Архітектура”, “Театр 
як синтез мистецтв”, “Екранні мистецтва”, “Поліхудожній образ 
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світу”, “Художня культура як духовне явище”, “Художня куль-
тура і світ людини”, “Художні напрямки та стилі”, “Художня 
культура і середовище”.

З 2009 р. “Артклас” виходить з музичними, візуальними та 
літературними додатками. Посібник склада ється з часопису “Арт-
клас”, книг-додатків і двох дисків (візуальний ряд творів мисте-
цтва та музична частина). До посібника додаються методичні ре-
комендації до уроків “Художня культура”, календарне планування 
та дидактичний матеріал у вигляді репродукцій творів візуального 
мистецтва для демонстрування вчителем на уроці. Посібник “Ху-
дожня культура” розроблено відповідно до чинної програми за-
гальноосвітніх навчальних закладів. 

Завдяки професійному підходу до текстового наповнення цих 
посібників та практичній потребі в такій літературі, згідно з на-
казом Міністерства освіти і науки України № 524 від 16.06.09 
“Про затвер дження Плану дій щодо поліпшення якості художньо-
естетичної освіти на 2009 – 2012 роки”, рекомендовано постійно 
організовувати передплату навчальними закладами освітньо-мисте-
цького посібника-часопису “Артклас”. 

Посібник “Художня культура” підготував автор ський ко-
лектив викладачів Львів ської національної академії мистецтв 
та Львів ського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. Серед авторів висококваліфіковані фахівці: Р. Шмагало, 
М. Яців, С. Лупій, Л. Квасниця, Р. Михайлюк, О. Михай-
люк, Ю. Ямаш, Т. Печенюк, І. Базилевич, І. Танчин, І. Голод, 
Л. Герус, В. Ольшев ський. Всеукраїн ський освітньо-мисте цький 
посібник-часопис “Артклас” може бути корисним для вчителів, 
які викладають предмети “Художня культура”, “Образотворче 
мистецтво”, “Музика” та студентів художніх ВНЗ.

Структура посібника “Художня культура” добре продумана, 
і відповідає навчальному планові предмета. Треба зазначити, що 
це єдиний в Україні високопрофесійний посібник у сфері мисте-
цької освіти, доповнений аудіо- та візуальним матеріалом. 

Науково-методичний журнал “Мистецтво та освіта” був засно-
ваний у 1995 р. Міністерством освіти і науки України, Академією 
педагогічних наук України, Київ ською дитячою академією мис-
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тецтв як спеціалізоване видання для вчителів дисциплін художньо-
естетичного циклу. 

Фаховий журнал “Мистецтво та освіта” виходить чотири рази 
на рік. Змістове наповнення журналу формувалося до 2001 року. 
Він складається з таких підрозділів: “Колонка головного редакто-
ра”, “Проблеми теорії”, “Палітра”, “Оцінювання результатів осві-
ти”, “Камертон”, “Художня культура”, “До народних  джерел”, 
“Мисте цький календар”, “Вища школа”, “Сторінка літопису”, 
“Художня культура”, “Засоби навчання”, “Оцінювання резуль-
татів навчання”, “Комп’ютерні технології”, “Інтегровані курси”, 
“Заклади нового типу”, “Психологія мистецтва”, “Професійна 
освіта”, “Музейна педагогіка”, “Краєзнавство”, “Зарубіжний до-
свід” тощо. Така кількість рубрик свідчить про пошук напрямів 
наукових зацікавлень, які відповідали б інформативним потребам 
освітян. З 2001 року формуються незмінні рубрики: “Теорія та 
історія мисте цької освіти”, “Методика викладання мистецтв”, “Ін-
формація. Рецензії”, “До нотного зошита”, “Художня галерея”. 
Таке узагальнення тем дозволяє чіткіше структурувати наукові 
статті, що друкуються на сторінках видання. 

Теми статей науково-методичного журналу “Мистецтво та 
освіта” сформовані з різних видів художньої культури: музика, 
образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, театр, архітек-
тура. Окрім того, деякі з них стосуються суміжних наук, зокрема 
педагогіки та психології.

На сторінках видання можемо простежити поступове збіль-
шення кількості матеріалів на мистецтвознавчі теми чи традиційно 
мисте цьку тематику. Наприклад, у випуску № 4 в 1997 році було 
опубліковано 6 статей мистецького спрямування, 4 – музичної 
тематики, 2 – стосувалися відомих постатей україн ської культури, 
1 – літератури. У 2004 р. в № 3 мистецькій тематиці присвяче-
но – 10 тем, музиці – 7. Випуск № 3 2009 року охоплював з 12 
тем мисте цького профілю, 2 – педагогічної науки, 2 – музики.

Важливе значення для педагогів мають статті, що постійно 
інформують на сторінках журналу про нові програми та зміни 
до них у навчальному плані. Найбільш практичними для роботи 
педагогів є висвітлені мистецтвознавцями теми з історії мистецтва 
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та уроки, розроблені митцями-педагогами. Саме ці два напрями 
наукової роботи авторів потребують подальшого розвитку та роз-
ширення кола тематики відповідно до змісту навчальних програм, 
а особливо нового предмета – “Художня культура”. Теоретичну 
основу для підготовки педагогами уроків цього предмета підготу-
вав колектив посібника-часопису “Артклас”. Проте саме автори 
журналу “Мистецтво та освіта”, спираючись на власний практич-
ний педагогічний досвід, на сторінках видання можуть доповни-
ти курс предмета “Художня культура” практичними завданнями, 
розробленими інтерактивними уроками для ліпшого засвоєння та 
перевірки матеріалу.

Статті науково-популярного журналу “Мистецтво та освіта”, 
які стосуються мисте цької тематики, можна об’єднати у такі гру-
пи: 

– історія та теорія мистецтва;
– теорія і практика митців-педагогів;
– методика викладання мисте цьких дисциплін;
– розробка тематичних уроків;
– мисте цька освіта за кордоном;
– теорія мисте цької освіти;
– програми курсу та оцінювання знань з мисте цької освіти.
Аналіз періодичних вузькоспеціалізованих видань, що стосують-

ся мисте цької освіти, доповнюємо бібліографією статей всеукраїн-
ського освітньо-мисте цького посібника-часопису “Артклас” та 
науково-методичного журналу “Мистецтво та освіта” відповідно 
до запропонованого поділу на групи.

Бібліографія до розділу 1

1. Всеукраїн ський освітньо-мисте цький посібник “Художня 
культура”. – Львів: ВД Артклас, 2009. – № 1-2. – 65 с.

2. Ковальова С. Упрова дження інтегрованих курсів “Мисте-
цтво”, “Художня культура” в загальноосвітніх навчальних закла-
дах / С. Ковальова // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 2. – 
С. 7–11.
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3. Концепція державного стандарту загальної середньої освіти 
в Україні // Мистецтво та освіта. – 1997. – № 1. – С. 2–5. 

4. Художня культура: навч. посіб. для вчителів ЗНЗ. Ма-
теріали для проведення уроків предмета “Художня культура”. 
9 клас. – Львів: ВД Артклас, 2009.

Запитання для самоконтролю

1. Як ви розумієте метод міждисциплінарного підходу?
2. Розкрийте зміст поняття “мисте цька школа”.
3. Які науково-методичні друковані видання на допомогу осві-

тянам ви знаєте?
4. Яке змістове наповнення Всеукраїн ського освітньо-мисте ць-

кого часопису-посібника “Артклас”?
5. Яке тематичне наповнення науково-методичного журналу 

“Мистецтво та освіта”?
6. Яка практична користь для педагогів міститься у висвітле-

них мистецтвознавцями темах з історії й теорії мистецтва?
7. Розкрийте значення понять “освіта”, “культура”.
8. Розкрийте зміст, мету, кінцевий продукт мисте цької освіти. 



розділ 2 
ідеолоГіЯ та ХудожнЯ кулЬтура: 
полюси діалоГу

2.1.  Мисте цька освіта в ідеології 
державотворення україни та 
європейських країн

В усі часи люди генерували, захищали і навіть віддавали своє 
життя за ідеї. Світ ідей, в історичній круговерті творення нових 
цінностей переважав над хлібом насущним. Історія демонструє 
постійну взаємодію світоглядних та естетичних ідеалів, шляхом 
наближення до яких відбувалося перевтілення об’єктивної реаль-
ності. У забезпеченні руху до ідейних орієнтирів тими чи іншими 
ідеологами професійне мистецтво відігравало вирішальну роль, 
несло місію творця – розробника нових форм. Ідейні чинники 
мистецтва свідчать, що його розвиток аж ніяк не був “надбу-
довою” до суто політичних чи економічних процесів. Розумі-
ючи значення і роль мистецтва у творенні ідеологій, культурні 
спільноти виробляли системи навчання мистецтву, маючи на меті 
формування творця, а не виконавця чи споживача культурного 
продукту. Скажімо, різні історичні періоди подають приклади 
орієнтування мисте цької освіти як на духовні, загальнокультурні, 
так і на утилітарні, державно-економічні цінності. Водночас, як 
свідчить історія західної цивілізації, панівні нації Європи вибу-
довували власні фортеці державної ідеології, історіографії, куль-
турології. Пов’язані з ними погляди на мистецтво, як свідчать 
підручники з історії, активно діють і донині. Вирівняти розбіж-
ності між поглядами великодержавних та недержавних народів 
чи молодих демократій можна, якщо взяти до уваги всі склад-
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ники європей ського переплетення понять ідеології, мистецтва та 
цивілізації, долаючи анахронізми критеріїв вищості на історичній 
сцені. Тандем ідеології і мистецтва налічує тисячоліття найтіс-
нішої взаємодії у розбудові всіх відомих цивілізацій. Мистецтво 
не лише унаочнювало й обрамлювало, а й формувало суспільні 
ідеї, стадії і форми соціального устрою. Емблематичні знаки дер-
жавності та іконографічні програми образів правителів повсяк-
час спиралися на силу мистецтва, яке у сучасному трактуванні 
окреслю ється поняттям “пропаганда”.

Випробуваний ефект мисте цького впливу закарбований у пер-
ших “політичних портретах” фараонів, Даріїв, Наполеонів та Олек-
сандрів, які перекладали зміст своєї політики на міжнародну мову 
символів. Відомо, що, крім армії, владу Александра Македон-
ського підтвер джували тридцять монетних дворів імперії, карбую-
чи його портрети на різних широтах Євразії.

У прикладному застосуванні показовою є епоха бароко. Тоді 
король Франції Людовік ХІV під ідейним керівництвом Шарля 
Лебрена здійснив експеримент – створення власного естетичного 
світу, що матеріалізувався в Галереї Аполлона та у Версалі. До 
цих двох проектів були залучені найкращі творчі сили та весь ар-
сенал можливостей Королів ської академії мистецтв.

Галереї, що постали для алегоричного прославлення Людовіка – 
Аполлона – бога Сонця, водночас виявилися місцем самоіденти-
фікації творчої та політичної еліти, яка викристалізувала свій світ 
через розпізнавання образів мистецтва. Тривіальна сила ідейних 
фантазій бароко породила цілу епоху декоративного мистецтва та 
реальне покровительство тому ж мистецтву. Через нове алегоричне 
бачення учні Академії звільнялися від ідеології античності, відда-
ючи перевагу виразу людяності над фантастичністю нових і ста-
рих міфів. Політична цензура подальших революцій неодноразово 
спалювала шедеври попередників. Однак опоненти імпер ських чи 
будь-яких ідеологій також відчайдушно формували власні елітарні 
культури, використовуючи мистецтво для творення ідейних цін-
ностей. З появою республікан ського способу правління одночасно 
могли співіснувати ідеали класицизму, романтизму та реалізму.

Наприкінці ХVIII ст. зразковий державник, реорганізатор 
і опікун Берлін ської академії мистецтв Ґейнітц запитував: “Що 
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ви, митці, зробили навзаєм для нас, репрезентуючи публіку, сус-
пільство, державу?” [21, с. 149]. Таке, майже брутальне для де-
мократії ХХ століття і характерне для становлення буржуазного 
суспільства, запитання було важким для усвідомлення в час, коли 
загальновизнані погляди Ґете і Шиллера на мистецтво як на школу 
гуманізму ввійшли у суперечність з новими обставинами. Громадян-
ська позиція, згідно з якою митець у всьому був зобов’язаний 
суспільству, була розхитана. Державна форма мисте цької осві-
ти сприймалася дедалі більше абсурднішою. Тип заможного 
громадянина-ліберала, мецената, який вкладав свої заоща дження 
у мисте цьку освіту, поволі щезав. Водночас і в мисте цьких школах 
різних типів через втрату опікунства та громад ського зацікавлен-
ня їхніми проблемами, з’явилися тенденції до гри без правил, до 
маніфестів повної свободи. Вдосконалений інститут державного 
парламентаризму уможливив вивільнення ідеології від морально-
етичного тягаря під гаслом державного піклування про мистецтво.

Так було до появи наприкінці ХІХ ст. руху “мистецтв і реме-
сел” та нової фази цього руху, викликаної появою школи дизайну 
Баугауз після Першої світової війни.

Присутність ідеологічних суспільно-політичних програм у про-
ілюстрованих мисте цькоосвітніх рухах очевидна. Втім, наукова 
діагностика ідеології як якоїсь упорядкованої системи культурних 
символів у мисте цькоосвітній сфері того чи іншого історичного 
періоду – явище рідкісне або ж майже відсутнє.

Ми не ставимо за мету розглянути широкий аспект сучасних, 
хоча б останнього десятиріччя, інтерпретацій поняття “ідеологія”. 
Серед виявлених кількох десятків таких визначень енциклопедич-
ного характеру наведемо одне: “Ідеологія – поняття, за посеред-
ництвом якого означу ється сукупність ідей, міфів, билин, політич-
них гасел, програмних документів партій, філософ ських концепцій; 
не будучи релігійною за суттю, ідеологія походить від належним 
чином пізнаної або «сконструйованої» реальності, орієнтована на 
люд ські практичні інтереси і має мету маніпулювання та управління 
людьми шляхом впливу на їх свідомість...” [17, с. 302]. Своєрід-
ною є думка сучасного французького мислителя Жана Бодріяра, 
який підсумовував свої погляди на співвідношення впливів ідеології 
та світу предметної культури таким лаконічним способом: “Ідеоло-
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гія – це не таємничі трюки зі свідомістю, а певна соціальна логіка, 
яка приходить на зміну іншій логіці ...” [4, с. 154]. Іншими сло-
вами, уникнути ідеологічної містифікації довкола понять культури, 
мистецтва і матеріального виробництва можна, аналізуючи їх не 
у якомусь зовнішньому просторі, а втілюючи в структури політич-
ної економії, чи, як у нашому випадку, – в структури мистецтвоз-
навства. Завдання мистецтвознавства щодо ідеології в мистецтві 
та в мисте цькій освіті – це, передусім, з’ясувати, що вона – суть, 
як діє, як заро джу ється. Здійснений історичний аналіз поставле-
них завдань стане ефективним ґрунтом для об’єктивного розвитку 
культурологічної та мисте цької практики, що позбавлятиме її праг-
матичних, корпоративних чи “містечкових” орієнтирів. 

Україн ська традиція в цьому контексті насичена контрастами. 
В останній чверті ХІХ ст. у Галичині, що входила до складу Австро-
Угорщини, державна опіка процесів створення мережі художньо-
промислових шкіл була типовим явищем для загальноєвропей-
ського мисте цькоосвітнього руху. Символічно, що перші кроки 
своєї діяльності Львів ська Художньо-промислова школа розпочала 
у приміщенні мі ської мерії, в будинку ратуші. Мисте цькоосвітній 
рух на теренах східних областей України у складі Росії, в рамках 
ідеологічних доктрин імпер ського самодержавства також протікав 
переважно у художньо-промисловому руслі. Активізація освіти 
у галузі образотворчого мистецтва до 1917 року тут у здебільшо-
го, була ініціативою художньої інтелігенції, яка створювала при-
ватні навчальні заклади. В Україні після 1917 року носії нових 
форм державного устрою не були зацікавлені у мисте цькій освіті 
старого зразка. Втім, цей історичний період державотворчості є 
прикладом найтіснішого паралельного руху реформ у державній та 
мисте цькоосвітній сферах. Саме тому стало можливим співісну-
вання найбільш екстреміст ських мисте цько-педагогічних доктрин з 
наступною, абсолютно ілюстративною, пропагандою державниць-
ких, а згодом тоталітарних ідей. В інших випадках, як свідчить 
рух футуристів в Італії чи приклад революційного індивідуалізму 
К. Малевича, передовий стиль просто не сприймався інакше як 
антиурядовий. Більшість митців – авангардистів початку ХХ ст. 
активно виступали проти втручання держави у справи мистецтва. 

Активне звернення керівників нового державного устрою 
в Україні до суто культурних, здавалось би, “неактуальних” питань 
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(у контексті революційних суспільно-політичних подій 1917 року), 
мистецтвознавець Микола Голубець визначав як їхню особисту 
заслугу. Такі особистості, як Петро Холодний, Василь Кричев-
ський, Юхим Михайлів, Дмитро Антонович поєднували мисте-
цьку творчість, державотворчу діяльність і педагогічну роботу, за-
кладали міцні й незнищенні упродовж десятиліть підвалини нової 
мисте цької школи України.

Актуальними є теоретичні питання, зокрема: що таке мисте-
цтво, яка його мета? Про його автономність, матеріалізм чи ідеа-
лізм, говорили провідні діячі україн ської літератури, театру, мисте-
цтвознавства та мисте цької освіти першої половини ХХ століття. 
Серед них – Дмитро Антонович, Володимир Січин ський, Петро 
Андрусів, Лесь Курбас, Олександр Архипенко, Богдан-Ігор Ан-
тонич, Микола Шлемкевич та інші. Показовою в цьому плані є 
ґрунтовна стаття видатного поета Б.-І. Антонича, надрукована на 
початку 1930-х років у львів ському журналі “Карби”, яка стала 
відомою ширшому загалові завдяки передруку в “Образотворчому 
мистецтві” у 1993 році [2, с. 51–54]. Обґрунтовуючи автоном-
ні закони та межі функціонування мисте цьких форм, Б.-І. Анто-
нич у цій статті наголошує і на суспільній вартості та навчальній 
(дидактичній) дії кожного мистецтва. Звичайно, поет-теоретик 
цілком усвідомлює, що не є першовідкривачем означених “труїз-
мів”, однак в умовах тогочасної боротьби ідей вважає за доцільне 
черговий раз нагадати прописні істини: “Мистецтво само по собі 
є суспільною вартістю, а нація – це, очевидно, суспільство, отже, 
мистецтво само по собі є і національною вартістю. Мистець є тоді 
національним, коли визнає свою приналежність до даної нації та 
відчуває співзвучність своєї психіки із збірною психікою свого 
народу” [2, с. 54].

У рамках статті Б.-І. Антонича вимальову ється об’єктивна 
картина і сутність тодішньої боротьби ідей, що часто зводилася 
до протилежностей матеріалістичного та ідеалістичного розумін-
ня мистецтва. Основні положення матеріалістичного погляду про 
мистецтво як суспільну надбудову та про мету – служіння відпо-
відному класу суспільства – Б.-І. Антонич називає не інакше як 
двома “фетишами” [2, с. 54]. Натомість, у мисте цькому ідеалізмі 
він вбачає єдину систему, яку можна розгорнути науково, знахо-
дячи в ній самій мету, вартості й завдання.
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Очевидно, що на ідеалістичних позиціях, більшою чи меншою 
мірою цільних і послідовних, до часу спровокованої більшовиками 
боротьби ідей, стояла більшість україн ських митців, теоретиків, 
педагогів. З наростанням більшови цької диктатури в Україні чис-
ло фіксованих друкованим словом висловлювань на теми ідеалізму 
і самодостатності мистецтва різко зменшилося, але це не затьма-
рило свідомості й сумління провідних діячів україн ської культури. 
Чи не від таких самих, як, за Б.-І. Антоничем “фетишів”, штуч-
них схем та “брошуркових істин”, щоправда, іншого, червоно-
го забарвлення, застерігав 1926 року провідний теоретик україн-
ського театру Лесь Курбас, коли казав, що немає нічого гіршого 
для мистецтва, ніж ідеологія? [12, с. 122].

Фундатор україн ського театру чітко висловлював свою ідеа-
лістичну позицію щодо творчості: “Мистецтво твориться не для 
сторонньої мети, а мета в ньому, в причинах його постання” [12, 
с. 16]. Згодом той же Л. Курбас розцінив ідеологію як потребу 
і як першочергову складову у виведеній ним тріаді, що стано-
вить мистецтво: ідеологія, твір, публіка [12, с. 189]. Єдине, що 
може змінювати ідеологію в мистецтві, за Л. Курбасом, – це час, 
оскільки кожен час вибирає таку теорію, яка йому зручна [12, 
с. 236]. Цікаво, що Л. Курбас анімізує категорію часу, надаючи 
їй першорядних функцій впливу на процес зміни теорій.

Утім, на думку видатного теоретика театру, плинність ідеології 
мистецтва у часовому руслі не повинна піддаватися моді: “У нас 
мусить бути занадто багато культуру, щоб розмінюватися на моду” 
[12, с. 235]. Очевидно, що саме культуру Л. Курбас виводить 
поряд із суперечливою та мінливою ідеологією як основоположну 
платформу для творчого процесу.

Як бачимо, Л. Курбас аж ніяк не бажав примиритися зі спря-
муванням інтелігенції на шлях суто функціонального – в ідеоло-
гічному плані – розуміння мистецтва. Реакцією на психологічну 
несумісність більшови цької ідеї та національної сутності творців 
стала поява праці одного з провідних ідеологів того часу Дмитра 
Донцова під назвою “Невільники доктрини” [8, с. 37]. В умо-
вах тоталітарної системи доктринерство особливо процвітало на 
полі мисте цької освіти, роблячи її ефективним засобом запрова-
дження штучних схем функціонування мистецтва. Жорстке ідео-
логічне спрямування, тематична і стилістична уніфікація почали 
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 опановувати навчальний процес усієї системи мисте цької освіти, 
що діяла на початку 1930-х рр. у східних областях України.

Немовби в унісон чи у продовження міркувань згадуваного 
Леся Курбаса, у зовсім інших соціокультурних обставинах та 
в іншому географічному просторі, на еміґрації, закарбовані думки 
Олександра Архипенка.

У з’ясуванні порушеної проблематики чітка позиція одного 
з найвидатніших україн ських митців-педагогів світового масшта-
бу є показовою. До речі, творчу спадщину О. Архипенка деякі 
мистецтвознавці різними способами й досі намагаються відділити 
від національної ідеї. Маловідому відповідь О. Архипенка своїм 
україн ським землякам щодо цього процитував часопис “Свобода”: 
“Ми свідомі того, що дух народу опира ється завжди на двох стов-
пах, одним з яких є політика, а другим – культура. Вони не мо-
жуть існувати окремо і вони мусять йти та розвиватись в парі, бо 
один з них піддержує другий і разом вони становлять національну 
єдність” [3]. У шевченків ські березневі дні 1953 року О. Архи-
пенко відповів на запитання, що спонукало його дати світові новий 
“архитвір” – третє у його творчості погруддя Тараса Шевченка: 
“...почуття своєї приналежності до україн ської спільноти й ба-
жання дати їй найдосконаліший портрет генія України, головно 
тепер, коли цього україн ського велетня намагаються представляти 
на свій лад ті самі, проти яких в головній мірі був скерований 
його гнів” [16]. Однак тяглість впливу Шевченкіани на твор-
чу свідомість О. Архипенка не обмежу ється 1936-м, 1947-м та 
1953-м роками (дати створення погрудь Т. Шевченка. – авт.). 
Вона відзнача ється ним у відповіді на запитання кореспондента: 
“Як довго Ви працювали над цим погруддям?.. – Як довго? – ... 
Отак уже з 50 років, відколи ідеї Шевченка почали доходити до 
моєї свідомости” [16]. О. Архипенко впродовж піввікової твор-
чої праці надихався ідеалами Т. Шевченка, водночас він вважав, 
що всі україн ські організації, доми й родини повинні перебувати 
в “приявності” ідей та образу Шевченка постійно [3]. З огляду 
на ці твер дження, не буде хронологічним порушенням розглянутий 
приклад О. Архипенка у контексті всієї тяглості розвитку україн-
ського мистецтва першої половини ХХ століття.

Продовжуючи тему в історичному контексті, зазначимо, що 
у роки Другої світової війни мистецтвознавець Іларіон Свєнці-
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цький задекларував суспільну ідейність і безідейну особистісність 
творчості як дві небезпеки для мистецтва і для людини.

У своїх переконаннях І. Свєнці цький особливо близький до 
віддаленого в часі Кліфорда Ґірца, який розцінив однобічність іде-
ології у вивченні соціальних факторів, які формують її за “теорією 
інтересу”. За К. Ґірцом, у такому однобокому формулюванні іде-
ологія тотожна з марксист ською традицією, взагалі посередністю, 
банальним зображенням суспільства як поля битви інтересів через 
хронічну розбалансованість суспільства [6, с. 237].

Як і мистецтво, соціальні ідеї завжди пов’язувалися з осві-
тою, ще від часів її появи у давніх суспільствах. Теза прези-
дента Західноукраїн ської народної республіки Костя Леви цького: 
“хто має школу, той має народ” – лаконічно узагальнює саму 
сутність освіти. Не були винятком у порушенні проблем влас-
ної ідейної сутності мисте цька та художньо-промислова освіти. 
Цей загальноєвропей ський контекст реалізував своє теоретич-
не вираження у маловідомих бібліографічних  джерелах України 
першої половини ХХ ст. і стосовно мисте цької освіти в галузі 
декоративно-ужиткового мистецтва та художнього промислу.

Одним з виразників моралізатор ських тенденцій розвитку 
тогочасної системи художньо-промислової освіти був директор 
Львів ської художньо-промислової школи Валеріан Крицін ський: 
“У промисловій співпраці народів найкращим вийде той, в якого 
найбільше число вишколених очей, скерованих на промислову про-
дукцію. Народ, який власного національного смаку не розвиває, 
підлягає сусіднім, енергійнішим суспільствам і стає промислово від 
них залежним” [22, с. 10].

На той час серед головних чинників промислового розвитку 
суспільства вважалася недостатньою лише наявність добре ор-
ганізованого фахового шкільництва. Увага всіх верств населення 
зверталася, насамперед, на усвідомлення того факту, що полі-
тична ситуація забезпечу ється тільки економічною незалежністю 
[22, с. 11].

Історично ці тенденції беруть початок від 1837 року. У рік 
схо дження на престол англій ської королеви Вікторії у Лондоні 
був заснований Королів ський мисте цький коле дж. Перед ним по-
ставили завдання протистояти масовому наступу в галузі дизайну 
тодішнім конкурентам Англії – Франції та Прусії. А через роки 
уряд ухвалив управління “практичного мистецтва”, яке  керувало 
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Великою виставкою 1851 року. Але не всі пізніші лідери Великої 
Британії підтримали зазначений вище політичний курс. У резуль-
таті Велика Британія, що була колись “майстернею світу”, нині 
платить за імпортовані нею товари більше, ніж виділяє на освіту 
й охорону здоров’я. І це відбува ється у країні, де безкоштовні 
система охорони здоров’я та навчання.

Схожа проблема новітнього економічного колоніалізму заторк-
нула різні країни у багатьох частинах світу. Суто україн ську спе-
цифіку цієї проблеми ще на початку ХХ ст. означив письменник 
Д. Лукіянович з нагоди виставки 1912 р. в Коломиї: “За політич-
ним нашим занепадом і з чужою політичною перевагою змоглися 
у нас чужі впливи і недооцінюванє власних сил і засобів, навіть 
нецікавість до минувшини і незнання на поли штуки і артистич-
ного промислу. Але ж нема сумніву, що в ім’я нашої культури 
і нашої будучности треба і на сім поли працювати планово і ви-
тривало” [13, с. 9].

На початку 20-х років минулого століття на базі вже існуючих 
у Галичині художньо-промислових шкіл формувалися тісні вза-
ємовпливи поміж творчими шуканнями образотворчого характеру 
та кожною з ділянок ужиткового мистецтва [20]. 

Застерігаючи від надмірної уваги до розвитку красних мис-
тецтв і підкреслюючи вирішальне значення художньо-промислової 
освіти, В. Крицін ський ставив за приклад усі цивілізовані народи, 
які розпочинали “знизу” та ”згори”, тобто з розвитку художнього 
промислу [22, с. 4].

Пізніше, за нестерпних умов Другої світової війни, ця сама тема 
була розвинута критикою й історично окреслена як втеча від про-
блем. Причини невирішених питань прикладного мистецтва в побу-
ті вбачалися у диспропорції великих стихійних життєвих сил і явно 
скромнішого інтелектуального доробку на ниві мистецтва [5, с. 10].

Високорозвинене народне мистецтво та етнографічний характер 
вивчення і піклування про нього самі по собі не могли розв’язати 
проблем стилістики в архітектурі, побуті, яка б відповідала світ-
ським вимогам нового часу.

Умови війни загострили потребу в розвитку ще однієї приклад-
ної функції мистецтва – пропагандист ської. Наслідування готових 
чужих зразків чи проторених шляхів розвитку мистецтва пере-
важало над пошуками індивідуальних вирішень цих питань і по-



Ідеологія	та	художня	культура:	полюси	діалогу		 25

яснювалося законом збереження енергії у природі. Іншими слова-
ми, економія інтелектуальних зусиль порівнювалася з електричним 
струмом, що вишукує шлях найменшого опору.

Окрім згаданих, критика вбачала й інші причини “втечі від 
проблем” національного мистецтва. Застерігаючи від безпідставної 
орієнтування на досвід інших народів, Л. Федорович-Мали цька 
розмірковувала: “Наслідувати чужинні досягнення мистецтва, без 
уваги на те, чи ті чужинні здобутки відповідають власній духовній 
структурі та власним потребам – родить анархію, родить щось 
штучне, неорганічне і фальшиве у мистецтві, що стає на перешкоді 
його природного розвитку” [19, с. 2-3]. У її баченні, наслідком 
такої мисте цької “продукції” стають бездомність, безхарактерність 
і – врешті-решт – безплідність, оскільки власне середовище, тра-
диції та власна творча ініціатива незамінні для подальшого розвит-
ку мистецтва. Амбітність митців, які заради слави пристосовува-
лися до диктату кон’юнктури світових ринків мистецтва – ось 
та головна причина, визначена Л. Федорович-Мали цькою, яка 
стояла на перешкоді до високоякісного національного мистецтва. 
Звідси випливало визначення завдань перед національним мисте-
цтвом у дні війни: зберігати духовну культуру нації, наражену на 
небувалі небезпеки.

За висловом М. Іванейка, дух українця першої половини 
ХХ ст. формували дві взаємопов’язані між собою сили: ідеоло-
гія й мистецтво. Перша встановлювала порядок ідей та думок, 
друга організовувала чуттєву сферу людини. М. Іванейко теоре-
тизує кризу двох головних галузей духовної культури в розділах 
“Горе від ідеології”, “Горе для ідеології”, “Природа-культура” [9, 
с. 1-2]. Шлях до національних витоків культури сприймався поко-
лінням 40-х років як рух вперед – до природного поступу вгору.

Виховання мисте цького смаку не тільки в широких колах 
громадянства, а, найперше, в самих митців через мисте цькі на-
вчальні заклади ставило своєю метою “Україн ське літературно-
художнє товариство”. Це товариство, незаслужено забуте, вини-
кло у 1917 р. у Петрограді, а у 1941 р. відновило свою діяльність 
в умовах війни. Ще в Петрограді засновники товариства (профе-
сор К. Широ цький, скульптор і поет С. Жук, живописець І. Ко-
лесников, архітектори Білогруд і Братков ський, солісти Й. Су-
пруненко, Є. Петренко, О. Слатина та ін.) ставили собі завдання 
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“об’єднати розпорошені сили україн ських митців, відірвати синів 
україн ського народу від москов ського впливу і поставити їх на 
службу рідному народові, якому вони зобов’язані своїм життям” 
[11, с. 14]. У 1941 р. до відро дженого у Києві товариства долучи-
лися кращі київ ські митці, зокрема, Ф. Краси цький, І. Їжакевич, 
Г. Світли цький, А. Середа, П. Носко, В. Масляників, а також 
ряд акторів, музикантів, письменників. Зважаючи на ще свіжі 
в пам’яті “московізацію та малоросійщину”, Товариство поставило 
своїм черговим завданням “творити національне за формою і зміс-
том україн ське мистецтво у всіх його ділянках” [11, с. 14]. Через 
воєнні дії наміри товариства не здійснилися.

Цій діяльності опонували офіційні державні заклади радян ської 
України. Красномовним відображенням ідеологічного спрямування 
мистецтва напередодні Другої світової війни (1941 р.) може слу-
гувати стаття у журналі “Образотворче мистецтво” про систему 
художньої освіти в Україні: “Завдяки величезній увазі партії та 
уряду до підготовки кадрів працівників мистецтв у нашій краї-
ні, молоді радян ські музиканти, актори, художники – вихованці 
радян ських навчальних закладів – завоювали заслужену славу 
найправдивішому, справді народному радян ському мистецтву” [1, 
с. 14-15]. Показово, що навіть ця чиновни цька стаття начальника 
відділу навчальних закладів Управління у справах мистецтв при 
РНК УРСР констатувала зведення нанівець у вишах викладання 
україн ської мови і літератури та теоретичних дисциплін, пов’язаних 
із вивченням історії україн ського національного мистецтва.

В ідейно-теоретичному аспекті розвитку офіційні мистецтво-
знавці справедливо зазначали, що мистецтво радян ської системи 
підпорядкову ється складнішим закономірностям, ніж ті, яким під-
порядковувалося мистецтво минулого. Цілий ряд тогочасних мис-
тецтвознавців, розуміючи фальшивість новочасного ідеологічного 
підґрунтя, свідомо уникало аналізу тодішніх мисте цьких процесів. 
За вивчення лише історичної мисте цької спадщини їх критикували 
партійні ідеологи від мистецтва, закликаючи популяризувати мис-
тецтво радян ське [18, с. 4]. Ось один із характерних тодішніх за-
кликів: “У реторті мистецтвознавчого аналізу слід випарити отруту 
естетизму, знешкодити отруєну мікстуру модернізму, дезодорувати 
її, звільнити від запахів салонно-будуарної парфюмерії” [7, с. 32]. 
Звісно, за таких умов не могла бути об’єктивною й оцінка розвит-
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ку мисте цької освіти. Її сутність на терені всієї України найкраще 
висвітлює гали цька україн ська періодика 1941 – 1944 рр., що роз-
вивалася у сприятливіших обставинах. Зовсім не випадково вічна 
проблема співвідношення соціальних ідей та мистецтва особливого 
загострення набула під час війни. Історично висвітлена у соціаль-
ному контексті, ця проблематика часто набувала суто теоретичного 
мистецтвознавчого характеру. Літературний критик М. Іванейко 
(Микола Шлемкевич) у дні Другої світової війни ставив запитан-
ня: “До якої межі може передусім література приймати той ідео-
логічний вантаж, не перестаючи бути мистецтвом? – Це та давня 
проблема, що стала у нас пекуче теперішньою” [10, с. 1]. Відповідь 
на запитання давав сам автор, підкреслюючи, що час найбільших 
перемін і душевних зворушень, час війни, еміграції вимагає від 
митців “достойних мисте цьких документів, щоб передати їх завсіди 
живими україн ській вічності”. У ці дні М. Іванейко та інші кри-
тики заперечували старе прислів’я: “Коли говорять гармати, музи 
мовчать” як таке, що не може виправдати ані втечі у спокій рідного 
пейзажу, ані капітуляції перед диктатом ідеологій. Сам час вимагав 
від митців чітких позицій та ідеологічно визначених орієнтацій.

Зокрема, саме у розпал Другої світової війни україн ський ми-
тець Степан Луцик дав на диво вичерпну і лаконічну оцінку яви-
щу так званого “соціалістичного реалізму”, що може замінити цілі 
дисертаційні дослі дження: “...Соцреалізм являвся штучним витво-
ром немисте цького похо дження, «методом» – як офіційно названо 
його, – для перестроєння мистецтва всіх народів Совєт ського 
Союзу на рейки соціалістичного будівництва та большеви цької 
пропаганди з виключною орієнтацією на всеросій ське мистецтво. 
З другого боку, це засіб нищення національно відрубних мисте-
цьких культур поодиноких народів” [14, с. 8]. На нашу думку, 
суть цього визначення цілком може стати основою для сучасних 
термінологічних словників. Антигуманна сутність ідеологічного 
тренінгу була цілком очевидною для україн ської гали цької інтелі-
генції першої третини ХХ ст. Розрізнення мисте цького процесу 
за “гуманістичними” принципами на ідеологічному фронті, керо-
ваному теоріями М. Горького, М. Бухаріна І. Врони, неминуче 
призводило до неприродного добору “своїх” та нетерпимості і ни-
щення “чужих”. Таким чином, крізь призму тоталітарного режиму 
багатовекторний і багатогранний розвиток мистецтва трактувався 
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лише у чорно-білих тонах ідеологічних принципів і методів. Усе, 
що розвивалося в руслі викристалізованого на початку 1930-х рр. 
методу соціалістичного реалізму, знаходило підтримку з боку 
більшови цького режиму, незалежно від його мисте цьких якостей. 
Мисте цькі явища, що не вписувалися в усталені схеми, нищилися 
як ворожі, навіть якщо належали історії. Долати імпер ське пану-
вання засобами мистецтва та мисте цької освіти україн ські митці 
намагалися впродовж усього ХХ ст.

Теоретична мистецтвознавча думка на західноукраїн ських зем-
лях у роки війни вибудовувала зовнішні формальні ознаки наці-
онального мистецтва у кожній з його галузей, жанрів, у засобах 
мови барв чи форми. Висловлювалося розуміння того, що мова 
мистецтва характеризує душевні особливості народів [19, с. 2-3]. 
Краєвий інститут народної творчості (КІНТ), заснований у Льво-
ві (1941 р.) з метою розвитку мистецтва, публікував праці, що 
торкалися проблем співвідношення професійного, народного і са-
модіяльного мистецтва, визначення їх критеріїв, вивчення смаків 
інтелігенції, необхідності виховання цих смаків або пристосування 
до них митців. Ставилися питання естетичних та технічних вимог 
до народного мистецтва, залежності останнього від навколишнього 
середовища чи традицій, від діалогу творця-проектанта та вико-
навця мисте цької речі [15, с. 10]. Вже саме формулювання цих 
проблем, рівень їх цілісного бачення щонайменше на десятиліття 
випере джували аналогічні напрямки дослі джень сусідніх поль ських 
чи росій ських науковців повоєнної доби.

Органічно взаємопов’язана із розвитком теорії мистецтва іде-
ологія давала моральне бачення подій, що допомагало точніше 
розуміти чи долати крайнощі функціонування мистецтва у най-
драматичніших соціальних ситуаціях. Координовані ідеологією за-
вдання щодо розвитку мисте цької освіти умовно можна поділити 
на “внутрішні” й “зовнішні”. До перших можемо віднести ви-
значення пріоритетів розвитку художньо-промислового чи образо-
творчого напрямів, плюралістичного чи уніфікованого сприймання 
суті мисте цьких ідей та векторів розвитку, міру співвідношення 
у навчальному процесі дисциплін, які виховують високу інтелекту-
альну культуру та предмети фахового вишколу тощо. “Зовнішні” 
завдання ідеологій були спрямовані на формування об’єктивного 
сприймання соціальних явищ і з метою їх позитивного розвитку, 
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стосувалися найінтимніших душевних переживань людей засобами 
мистецтва.

Таким чином, україн ська мисте цька освіта окресленого періоду 
в теоретичних орієнтирах розвитку охопила спектр від соціально-
економічних до соціально-політичних і філософ ських проблем. 
“Недержавне” існування україн ської мисте цької освіти гартувало 
теоретичну мистецтвознавчу думку в протистоянні з ідеологіями 
імпер ських інституцій та вій ськових режимів. Водночас теоре-
тичний досвід проявив гнучкість у формуванні часових завдань, 
здатність до міжкультурного діалогу з утримуванням націєтворчої 
домінанти за найважчих історичних умов. Процес генерування те-
оретичних орієнтирів, як і належить, випере джував мисте цько-
освітню практику, так і не зреалізовану на необхідному рівні через 
несприятливі історичні умови.

Попри всі сформульовані історією ХХ ст. постулати бажаної 
аполітичності та безідейності в соціальному плані для розвитку 
мистецтва, найпомітніші міжнародні мисте цькі акції в Україні та 
світі останніх років засвідчують свою рефлективність стосовно со-
ціальних, екологічних та політичних проблем. На порозі ХХІ ст. 
все очевиднішим стає те, що місця в тісному “офіційному” трамваї 
сучасного мистецтва розподіляються тими, хто фінансує рух цього 
трамваю.

У поле дії трамвайної лінії далеко не завжди потрапляють кращі 
зразки справді тотожного сучасного мистецтва, що здатне ставити 
проблеми, бути консистенцією опору культурі “масової людини”, 
“неприродного добору”. Нині мистецтво легко може бути окупова-
не активістами-дилетантами, політиками, групою осіб із самовира-
зом на доступному їм рівні, який не має нічого спільного зі справді 
елітарним мистецтвом. Влучний висновок про те, що відбува ється, 
іноді висвітлюють тези з дискусій на симпозіумах сучасного мис-
тецтва: “Искусство искусно загоняется в искусственные схемы”1. 
Духовна, а не соціальна нерівність залиша ється головною про-
блемою для розв’язання сучасною демократією, яка повинна взя-
ти на себе відповідальність за формування елітарної національної 
культури. Виголошену І. Свенці цьким у 1942 р. тезу, що більше, 

1 Теза, виголошена під час дебатів головою Одеського міського то-
вариства математиків на конференції “Схід і Захід: проблема культур-
ного непорозуміння”. – Одеса, 15-18 липня 1998 р.
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ніж ідейної актуальності, треба берегтися найстрашнішої небез-
пеки для мистецтва і для людини – берегтися актуальної безідей-
ності – підтвердило саме життя.

Виходячи з окресленого історичного досвіду, запитаємо себе: 
які ідеології нуртують в основі сучасної творчості та мисте цької 
освіти? Чи розробляються методи “просування” апробованих ча-
сом або й цілком новітніх ідей розвитку навчання мистецтва у його 
стратегії і тактиці відповідно до сучасної соціальної логіки? Впев-
нений, що однозначних відповідей на ці запитання не буде. Однак 
і порожнечі у космосі ідей також не буває.

Попри різні ідеологічні розбіжності, історична мисте цька освіта 
першочергово орієнтувалася на духовні, а не утилітарні ціннос-
ті. Історія постійно демонструє нетлінність мисте цької класики, 
з яким би стилево-ідеологічним тавром вона не була: Людовіків, 
Наполеонів чи Мазеп. Актуальність мистецтва минулих епох для 
сьогодення полягає у впливі на духовний світ його творців та 
мисте цької школи, у вічному пошуку естетичних ідеалів. 
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2.2.  взаємодія ідеології та культури: корисні 
уроки соцреалізму

Складний і суперечливий процес взаємодії ідеології та куль-
тури має різні моделі функціонального співіснування. Як явища 
однієї сутності, але не співмірні своїм змістом (ідеологія і зміс-
том, і сферою охоплення люд ської діяльності та інтересів людей 
вужча в цьому розумінні за культуру), вони повинні бути в тако-
му статусі співвідношення, щоб не перетворюватися на доктрину 
й не нав’язувати суспільству особливі чи специфічні пріоритети 
або світоглядні нормативи. Найбільшої шкоди культурі завдали 
тоталітарні ідеології. Тому аналіз форм, способів і наслідків ціле-
спрямованої ідеологізації духовного життя і, зокрема, художньої 
творчості ще й нині є корисним і актуальним наміром.

Соціалістичний реалізм як мисте цький феномен певної полі-
тичної та історико-культурної епохи, а також явище тоталітарного 
мислення, вивчений доволі ґрунтовно. Перші поодинокі дослі-
дження особливостей культурного життя в атмосфері диктатури 
ідеології з’явилися ще в довоєнний період і ґрунтувалися на аналізі 
нового соціального й мисте цького життя у міжвоєнних Німеччині 
та СРСР.

Однак першою концептуальною працею, яка розглядала соц-
реалізм як специфічний мисте цький проект і об’єкт дослі дження, 
була фундаментальна монографія американ ського професора Ка-
терини Кларк з 1981 року [1]. Як ґрунтовне цілісне дослі дження 
проблеми соцреалізму і тоталітарної культури, книга К. Кларк 
стимулювала науковий інтерес західних учених до цієї проблеми 
впродовж 80 – 90-х років минулого століття.

Переконливою спробою панорамного порівняльно-зіставного 
аналізу тоталітарного мистецтва в його найбільш зрілих і каноні-
зованих формах в СРСР, Німеччині, Італії та Китаї стала кни-
га Ігоря Голомштока “Тоталітарне мистецтво”, видана в Лондоні 
1990 року та перекладена й перевидана в Росії [2]. Для подаль-
шого вивчення проблеми в монографії І. Голомштока вартісним є 
компаративний аналіз продукції тоталітарного мистецтва, а також 
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наукова методологія й типологічні висновки. На жаль, в україн-
ських культурологічних та мистецтвознавчих дослі дженнях цієї 
проблеми переважає публіцистичне шельмування епохи, оперуван-
ня немисте цькими категоріями й аргументами. Прикладом справді 
нового науково-методологічного вивчення соціалістичного мисте-
цтва є дослі дження соцреалізму в україн ській літературі (частково 
опубліковані в часописах “Слово і Час”, “Філософ ська думка”, 
“Критика”).

До корисних переваг книги І. Голомштока належить велика 
кількість унікального ілюстративного матеріалу та окремо виді-
лений як, додаток “Альбом тоталітарного мистецтва”.

Варто зауважити що, історія питання несподівано започаткува-
лася ще 1922 році. Тоді хорват ський письменник Август Цесарець 
брав участь у роботі четвертого конгресу Комінтерну в Москві. 
Тут він відвідував художні виставки, театральні постановки, спіл-
кувався з митцями. Повернувшись додому, Цесарець у численних 
публікаціях описував і спантеличено аналізував нові ознаки розу-
міння і наса джування культури та естетичних категорій у країні 
Рад. Він зауважив систематичні зусилля влади накинути згори 
естетичні норми і смаки, заохочувану нетерпимість до новітнього 
мистецтва – авангарду. У театральному житті також став реаль-
ністю диктат державних органів, нав’язування “нової ідеології” – 
так званої “комуністичної моралі” [3].

Водночас з перших років радян ської влади почалося методо-
логічне перелицювання нової ідеології в принципи нової естетики, 
яка зусиллями влади послідовно утвер джувала свій нормативний 
характер. Паралельно – і з об’єктивних, і з інспірованих при-
чин – стали виникати творчі структури (групи, асоціації, часописи 
тощо), які декларували свої мисте цькі принципи на нових есте-
тичних заповідях, тобто поняттях. Ще того ж 1922 року виникла 
Асоціація художників Росії. Вона проводила численні виставки 
на території щойно створеного СРСР. Тематичні виставки в дусі 
нової ідеології, зокрема зразки станкового мистецтва, стали пер-
шими творами, виконаними за приписами нового творчого мето-
ду, згодом (1932) названого соціалістичним реалізмом. Уже тоді 
високі партійні функціонери запровадили традицію опіки (фак-
тично – нагляду) над творчими особистостями й колективами 
(Є. Ярослав ський, А. Луначар ський).
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Невдовзі стало очевидним, що в державі диктатури ідеології 
необхідно придумати методолого-теоретичну базу для мистецтва 
соціалістичного реалізму. Розпочав це юродствування в естети-
ці “Буало соцреалістичної епохи” – Костянтин Юон. У статті 
“Яким повинно бути мистецтво для народних мас” партійний те-
оретик задекларував обов’язкові для митців нові художні норми, 
яких потрібно ретельно дотримувати.

Адресатом (споживачем) мистецтва, за К. Юоном, є “на-
родні маси”, тому воно повинно бути зрозумілим, змістовним 
і доступним, а також впливати на ці маси ідеологічно. Закла-
даючи методологічну основу нової естетичної системи, К. Юон 
одним з перших почав упрова джувати нову термінологію. Вона 
також виразно свідчить про ідеологічну заанґажованість мисте-
цтва соцреалізму: “соціалістичне мистецтво”, “здорова мораль”, 
“наочність”, “простота” тощо. Знаково, що партійний теоретик 
як методологічну норму також обґрунтував соціально-педагогічні 
обов’язки мистецтва. В освітньо-виховному сенсі мистецтву 
призначалося цільове спрямування – акцентовано впливати на 
народні маси [4]. Отож уже на етапі становлення мистецтво 
соцреалізму отримало припис бути ужитковим інструментом іде-
ологічної структури та виразником певної ідеології. Впродовж 
тривалого часу функціонування в цій ролі мистецтво і конкретно 
мисте цькі твори стали автономними ідеологічними структура-
ми, які утвер джували протилежний кінець “етичної драбини” [5, 
с. 29]. Похідні й залежні від нормативної ідеології, естетики й 
етики суспільні інституції, передусім – виховання та освіта – 
мали генетичні ознаки цієї матриці, тому під час об’єктивних 
наукових дослі джень варто враховувати цю взаємозалежність.

Дослі дження соцреалізму, як основної естетичної категорії мис-
тецтва в тоталітарному суспільстві, віднедавна провод ять новим 
методологічним інструментарієм з метою з’ясування його генези й 
типології. Зокрема, Т. Гундорова, зауважуючи, що “було б досить 
просто сприймати соціалістичний реалізм як ідеологію, а не як 
естетику”, називає його “естетичним феноменом, з досвідом аван-
гардизму й кітчу, лівого мистецтва й неоромантизму” [6, с. 14]. 
В іншому дослі дженні авторка доказово ствер джує, що “візуаль-
ний кітч, а саме плакатність і монументальність зорових образів-
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картин, виконує роль ідеологічних кодів і стає чи не основним 
образотворчим принципом не лише в малярстві...” [7, с. 181].

“Як нібито парадоксальне явище” (Д. Благой) отримує нові 
смислові акценти той факт, що росій ську революцію оперативно 
підтримали митці з численних авангардист ських груп і течій так 
званого “лівого мистецтва”. На початках становлення соціалістич-
ного реалізму “ліве мистецтво” ще “самоусвідомлювалося кореля-
тивним революційному перетворенню світу” [8, с. 48]. Засадничі 
елементи для майбутнього перетворення соцреалізму на масову 
культуру були сформовані революційним авангардом. Саме в ньо-
го соцреалізм запозичив постулати художнього конструювання 
нового буття. Документальним фактом такої участі є добровільне 
бажання видатних представників авангардного мистецтва – ху-
дожника Н. Альтмана, режисера В. Мейєрхольда, поетів О. Бло-
ка та Р. Івнєва – служити своїм талантом новому режимові.

Україн ське культурно-мисте цьке життя перших років радян-
ської влади в набагато брутальніший і жорстокіший спосіб пере-
водилося на нову віру, тобто ідеологію. У результаті україн ські 
“ліві”, авангардист ські та численні експериментатор ські течії ево-
люціонували від заперечення мистецтва взагалі до проголошення 
його деструкції, а далі – до трансформації в соціально утилітарне 
життєтворення (майбутня естетика соцреалізму). Спроби створен-
ня Всеукраїн ського революційно-мисте цького центру, теоретичні 
намагання придумати концепцію естетичного універсалізму (Лесь 
Курбас, М. Бойчук), апологетика пролеткультів ських ідей на сто-
рінках часопису “Мистецтво” (1919) свідчили про тенденцію бути 
заанґажованими новими, як здавалося, можливостями революцій-
ної свободи. Світоглядна пастка тоді ще не надто усвідомлюва-
лася. Наступне посилення політичного терору, кампанії боротьби 
з “націоналізмом” не врятували багатьох толерантних до нової 
естетики митців.

Ще в 30-х роках ХХ ст. партійні мистецтвознавці почали шу-
кати в історії мистецтва й літератури витоки соцреалізму, штучно 
вибудовуючи історичну вісь “традиції”. Його початки висновували 
з утопій Т. Мора, Т. Кампанелли, Ж. Верна, далі вели лінію роз-
витку до так званого “критичного реалізму” в літературі. До адептів 
цього явища і предтеч “найпередовішого творчого методу” залічу-
вали Л. Толстого, М. Чернишев ського, Т. Шевченка. Соцреалізму 
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вводилося в обов’язок вести боротьбу з іншими художніми метода-
ми і стилями як ворожими ладові. У мистецтві й літературі право 
на творче життя мав лише романтизм (“революційний”), однак 
“такого права позбавлялася велика кількість стилів, як-от бароко, 
маньєризм, парнасизм, імпресіонізм, символізм тощо” [9, с. 34].

Зрештою, естетика соцреалізму утвердилася як ідеологізована 
нормативна схема. Історія художнього розвитку людства знає ба-
гато періодів, коли панували нормативні естетичні системи, “але 
нормативність соціалістичного реалізму не має аналогій з погляду 
своєї тотальності та ідеологічної агресивності, а її “примусовість” 
ґрунту ється не на авторитеті естетичної теорії, а на пануванні по-
літичної догми. Власне, естетична нормативність перетворилася на 
державну директивність і регламентацію, яка поширювалася і на 
тематику (оспівування “соціалістичного будівництва”, “радісного 
життя”, “щасливого дитинства”, “дружби народів”, “трудових по-
двигів” [...], і на інтерпретацію (історичний оптимізм, трудовий 
ентузіазм...), і на художні засоби (вимога “простоти” і “зрозумі-
лості”, заперечення “формалізму”, заохочення псевдомонумента-
лізму...” [10, с. 141–142].

Найпереконливішою спробою осмислити буття митця і мисте-
цтва в суспільні несвободи була книга поль ського письменника, ла-
уреата Нобелів ської премії Чеслава Мілоша “Поневолений розум” 
(1953). Автор доводив, що в підневільному суспільстві в принципі 
неможливо написати чи намалювати мисте цьки вартісний опозицій-
ний твір. Мистецтво, яке твориться в “межовій ситуації” (К. Яс-
перс), коли практично не існують, як позитивно діючі фактори, ні 
власне суспільство, ні моральна сила так званої “світової думки”, 
неспроможне заповнити художньою силою духовну порожнечу. 
Щоправда, ще у 1949 році сенсаційно з’явився роман Дж. Орвел-
ла “1984” – класичний твір жанру тоталітарної дистопії (вид не-
гативної утопії), в якому художньо відтворено потворну систему 
ідейного духовного поневолення. Після розвалу тоталітарних режи-
мів наприкінці XX століття ця проблема продуктивно аналізувала-
ся з політичних, ідеологічних, філософ сько-світоглядних, культуро-
логічних та морально-етичних позицій. У 1992 р. пострадян ський 
москов ський часопис “Вопросы литературы” окремим тематичним 
випуском “Тоталітаризм і культура” надрукував найґрунтовні-
ші на той час дослі дження Г. Ґюнтера, Б. Ґройса, А. Флакера, 
К. Кларк, М. Рикліна та ін. [11]. Зрештою, 2000-го року за ре-
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дакцією Г. Ґюнтера та Є. Дробенка в Росії видано найповніший 
на сьогодні корпус матеріалів з артикульованої проблематики [12]. 
Статті з цього малодоступного збірника інколи використовують 
відкрито і приховано україн ські мистецтвознавці.

Г. Ґюнтер, один з найавторитетніших знавців специфіки ідео-
логічного мистецтва, обґрунтував думку, що в диктатор ських кра-
їнах сама держава є тотальним твором мистецтва. Порівнявши 
ідеології й культури в країнах з панівною тоталітарною ідеологією, 
він вичленив загальні структурні елементи:

1. насильна гармонізація. Естетичними засобами в суспіль-
стві створю ється ілюзія гармонійної єдності. Один з найпошире-
ніших засобів – театралізація дійсності (масові демонстрації, мо-
нументальні святкування і ритуали, одноманітні лозунги, плакати, 
портрети, монументи тощо).

2. тотальний реалізм. Для тотального реалізму відображене 
в заполітизованому творі мистецтва життя стоїть над мистецтвом. 
Тобто саме життя встановлює поняття ідеалу і принципи худож-
ності. У системі соцреалізму реалістична манера відігравала роль 
засобу матеріалізації не існуючої, а ілюзорної реальності.

3. Монументалізм. Цю рису як вищу естетичну цінність то-
талітарного мистецтва вимагалося не лише від функціональної ар-
хітектури, а також від скульптури, настінного живопису, мозаїки, 
літератури. Існували генеральні плани реконструкції Берліна і Мо-
скви як столиць нового світу і центру прогресивного людства.

4. класицизм. Унормоване та впорядковане мистецтво повин-
но виконувати приписані йому суспільні функції. Усі інші мисте цькі 
стилі й напрямки визнавалися шкідливими. Тому постійно велася 
боротьба з небезпечними “ізмами”. Соцреалізм використовував 
класичну художню манеру для втілення ідеологічного змісту.

5. народне, національне. Митцям постійно нагадувалася ви-
мога творити для народу. Це означало дотримуватися естетики 
спрощеності, ясності, поверховості. Формула про національну 
форму і соціалістичний зміст на практиці засвідчена великою кіль-
кістю в різних видах мистецтва псевдонародних та малоестетичних 
творів.

6. Героїзм. Воєнний і трудовий героїзм, пантеон героїв, чис-
ленні міфи про подвиги, вишукування ворогів, проблем і труд-
нощів – усе це тематичні настанови, які отримали визначення 
“героїчного реалізму” [13, с. 27–41].
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Думка Г. Ґюнтера, що міф – є душа тоталітарного мистецтва, 
стимулювала напрям дослі джень цієї новітньої міфології в ре-
жимних культурах. Такі спроби з’являються також у сучасному 
україн ському мистецтвознавстві [14, с. 179–191]. Утвердився по-
гляд, що соціалістичний реалізм є продуктом духовної еволюції 
комунізму і в цьому сенсі він засвідчив свою органічну спільність 
з міфологічними структурами примітивної свідомості. Окрім того, 
він творив такі самі риси культури, які домінували в культурах 
часів великих соціальних катаклізмів. Найперше – це боротьба аж 
до знищення культури “горішнього поверху” (О. Забужко), тобто 
високої, витонченої культури ліквідованих заможних вищих класів 
суспільства. У вигляді своєрідної духовної компенсації тоталітарні 
режими несли культуру “в маси” – поширювали культурні здо-
бутки серед найширших соціальних верств населення, що призво-
дило до примітивізації культури та естетичних критеріїв.

Деякі дослідники зауважили, що тоталітарна ідеологія була 
своєрідною політичною релігією. Поряд з канонізацією вождів, за 
принципом іконопису та літописання, не твір мистецтва повинен 
би мати схожість з реальністю, а реальність мала бути схожою на 
художній твір. “Повертаючись в естетиці та філософії культури 
до вивернутої навиворіт релігійної концепції, до концепції «літур-
гійного часу», соціалістичної надреальності, в якій все відбува-
ється так, як мусить бути, а не так, як є, ідеологи-«соцреалісти» 
рішуче відкидали будь-які умовності в естетиці зображення цієї 
“романтичної” надреальності. Чим фальшивіша по суті була кар-
тина, намальована митцем, тим ближчими до реальності, більш 
життєподібними мусили бути засоби зображення. Митець повинен 
переконати глядача й читача, що життя насправді не таке, яке він 
бачить неозброєним оком, а таке, яким його показують у кіно та 
романах” [15, с. 651].

За часів побутування соціалістичного реалізму, а також на-
віть тепер непоодинокі мистецтвознавці лукаво ствер джують, що 
в культурі й мистецтві соцреалізму реалізовувалися високі есте-
тичні категорії, вироблені античними митцями періоду класики 
та еллінізму й продовженими епохою Відро дження. Однак ще 
Б. Ґройс переконливо довів на основі зіставлення художньої ма-
нери росій ського реалістичного живопису XIX ст. та соцреалізму, 
що використання останнім класичних, академічних художніх прин-
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ципів і прийомів для втілення зовсім іншого ідеологічного змісту 
призводить до фундаментальних деформацій самої художньої сис-
теми реалістичного мистецтва [16, с. 43]. Відверто й переконливо 
називає речі своїми іменами сучасний культуролог: “Академічна 
манера творчості – одноманітне повторення класичної манери 
«дзеркально» реалістичного відображення дійсності. Художник 
перетворю ється на пасивний інструмент для її копіювання. Замість 
того, щоб виражати художніми засобами своє особисте ставлення 
до зображуваного, митець заклопотаний створенням ефекту його 
однозначної пізнаваності. Ця манера побудована на школяр ському 
репродукуванні моделі, яке позбавлене пошуків індивідуальних 
способів її зображення. Художник не прагне «заразити» глядача 
своїм ставленням до об’єкта зображення, а лише стимулювати 
в ньому власне ставлення. За відсутності у глядача індивідуаль-
ності та власної думки академічна манера творчості легко стає 
інструментом для творення ілюстративного матеріалу на замовлен-
ня офіційної пропаганди, яка вказує вигідну владі точку зору на 
об’єкт зображення” [17, с. 284-285].

В атмосфері духовної в’язниці митці шукали найнеобхіднішньо-
го зовнішнього фермента для стимулювання процесу творчості – 
свободи. Дисидентство, колаборація (валленродизм), “гра з дия-
волом” (Ю. Лавріненко) були найтиповішими способами здобути 
ковток індивідуальної свободи творчості. А дже “свободу можна 
визнати як універсальну умову для здійснення культурних актів, 
вона є антропологічною умовою культуротворчості як такої” [18, 
с. 74]. У мистецтві, як і в лінійно спорідненій з ним мисте цькій 
освіті, творча сторона взаємопов’язаного процесу (ковток свобо-
ди) була наслідком компромісу з режимом. Цей незаперечний 
факт якось вибачливо легко сприйма ється, ніби він не стосу ється 
сумління, совісті, моралі.

У 2003 році в росій ському перекладі стала доступною книга ві-
домого психолога і математика Володимира Лефлера “Алгебра со-
вісті. Порівняльний аналіз західної та радян ської етичних систем” 
(Нью-Йорк, 1982). У ній автор проникливо пояснив причини 
і наслідки сповідування тоталітарної моделі етики, що наро джу-
ється з компромісу.

Відсутність тексту цієї концептуальної книги змушує опо-
середково скористатися деякими її проблемними думками, що 
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 артикулюються в україн ському науково-культурологічному дис-
курсі. В. Лефлер за принципом логіки математичних моделей роз-
робив моделі для вивчення феномена моралі людини та її регуля-
тора – совісті, а дже специфічна особливість людей не в тому, що 
у них є розум, а в тому, що вони мають совість. Люд ська мораль 
як універсальна категорія з такою самою універсальною закономір-
ністю оперує поняттями “добро” і ”зло”, ”істина” й ”олжа”. Сто-
ячи перед вибором серед цих антиномій, людина має лише один 
ступінь свободи: або-або. “Це зумовлює, – пояснює соціолог, – 
існування двох типів моралі, які розход яться в оцінці можливости 
поєднання «добра» і «зла»: чи є таке поєднання «добром», а чи 
«злом». Відповідно, і конфронтацію «добра» і «зла» можна оці-
нювати або як «зло», або як «добро». Ці два типи моралі Лефлер 
називає першою та другою етичною системами: у першій етична 
філософія ґрунтується на принципі “компроміс між добром і злом 
є злом” (тобто шляхетність мети не може бути виправданням ни-
цих засобів її досягнення), у другій панує принцип “компроміс між 
добром і злом є добром” (тобто мета виправдовує засоби)” [5, 
с. 28]. Максималіст ськи сформульовані два способи моральних 
оцінок і рішень кожна конкретна людина диференціює і виби-
рає особисто. Однак у кожному суспільстві, в кожному окремому 
соціумі триває певна боротьба між двома етичними системами. 
Але в тому ж суспільстві обов’язково домінує котрась одна з цих 
етичних систем. Проведені Лефлером тестування щодо розуміння 
морально-етичних цінностей у двох групах людей – американців 
та емігрантів з соціалістичного табору – засвідчили, що в амери-
канців переважає принцип першої етичної системи, а в емігрантів 
з тоталітарного суспільства – другої. Він робить висновок, що пе-
ресічна людина західної культури етичний компроміс оцінює нега-
тивно, а пострадян ська людина – навпаки. Тому й у суспільствах, 
мораль яких утвер джена на принципах першої етичної системи, 
панують взаємини єднання й компромісу, а в суспільствах з дру-
госистемним світобаченням – взаємини нетерпимості, конфліктів 
і протистоянь. Довгоживучість посттоталітарних світоглядних та 
морально-етичних проблем у гуманітарній сфері падає докором на 
культуру, зокрема літературу, мистецтво та освіту, які не пере-
йшли процесів “розрадянення”. Оскільки, за Петром Андрусівим, 
“мистецтво є найдосконалішим засобом для вияву духовної істоти 
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людини..., феноменально чутливим засобом вислову” [19, с. 74], 
тому й безпосередньо причетним до формування етичних систем, 
себто суспільних морально-етичних цінностей. Пам’ятаючи, що 
“метод соціалістичного реалізму приніс однозначну, підкреслено 
акцентовану поляризацію основних понять добра і зла на ґрунті 
конкретної ідеології” [20, с. 52], осмислення мисте цьких здобутків 
цього періоду безвідносно до ступеня їх ідеологічної заанґажова-
ності є ще й досі відкритим питанням.

Освіта – найперше гуманітарна – була безпосередньою іде-
ологічною структурою. Однак вона також є ключовим чинником 
системи цінностей. Культуролог М. Грондона визначив дві іде-
альні системи цінностей. Перша шанує й розвиває ті цінності, які 
сприяють поступові суспільства, допомагають економічному роз-
витку. Друга ж, навпаки, гальмує розвиток, чинить йому опір. 
М. Грондона типологізував двадцять чинників за принципом бі-
нарної опозиції, які або сприяють розвитку, або опираються йому. 
Про освіту він пише: “Ми побачили, що система цінностей, що 
сприяє розвитку, виховує особистості, які є новаторами, єретика-
ми. Освіта – головний інструмент такого виховання. Однак фор-
ма освіти повинна давати змогу особистості відкривати свої істини, 
а не диктувати, що є істиною. У системі цінностей, що опира ється 
розвитку, освіта лише передає догми, продукуючи конформістів 
і наслідувачів” [21, с. 68]. Безсумнівно, системи цінностей не 
були застиглими навіть у тоталітарних суспільствах. За своєю 
природою вони є непокірно змінні, рухливі. Тому питання мето-
дології, методики і практики освіти, зокрема мисте цької, залиша-
ється відкритим проектом.
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Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте суть поєднання ідеології та мистецтва.
2. Як ви розумієте поняття “ідеологія”?
3. Що ви знаєте про мисте цькоосвітній рух в Україні? 
4. Назвіть україн ських митців, які дослі джували художньо-

промисловий та образотворчий напрями мисте цької освіти Галичини. 
5. Що було задекларовано Іларіоном Свєнці цьким?
6. Розкрийте ідеологію мистецтва радян ської системи. 
7. Які ідеології нуртують в основі сучасної творчості та мисте-

цької освіти?
8. Розкажіть про соціалістичний реалізм як мисте цький фено-

мен певної епохи. 
9. Які праці дослідників культури соцреалізму вам відомі?
10. Що ви знаєте про україн ське культурно-мисте цьке життя 

перших років радян ської влади?
11. Розкрийте поняття люд ської моралі як універсальної кате-

горії.
12. Як взаємодіють ідеологія і культура?
13. Розкрийте суть тоталітарної ідеології в мистецтві. 



розділ 3 
естетиЧні виМіри ХудожнЬої 
кулЬтури та Мисте ЦЬкої освіти

3.1.  естетика як чинник формування 
гуманістичного мислення митця

У час, коли активізу ється гуманітаризація навчального процесу 
у вищій школі, важливу роль повинна відігравати естетична освіта, 
яка виступає світоглядним орієнтиром особистості, фундаментом 
її творчих настанов на вдосконалення світу відповідно до вищих 
гуманістичних ідеалів. У галузі підготовки майбутніх митців її зна-
чення особливе й незаперечне.

Естетика у навчально-виховному процесі художнього вищого 
навчального закладу виконує функцію синтезу, є своєрідною 
сполучною ланкою, внутрішньозмістовним зв’язком між сис-
темою суспільних наук, з одного боку, і комплексом мисте-
цтвознавчих та спеціальних художніх дисциплін – з другого. 
У процесі її викладання здійсню ється перехід свідомості з бу-
денного рівня на науковий, який відкриває загальноестетичні 
закономірності художньої творчості та внутрішньої організації 
світу мистецтва.

По суті, естетична освіта є теоретичною основою формування 
духовного світу особистості, реальним ґрунтом для розширення її 
культурного горизонту. Адже процес пізнання світу за законами 
краси, який лежить в основі естетики й мистецтва, – це процес 
самозаглиблення особистості, що й сприяє виявленню її люд ської 
сутності. Звідси вимога: не лише навчати, давати знання, а й 
формувати емоційний ряд духовних істин та ідей, який викликає 
чуттєво-гуманістичний відгук на всю предметно-діяльнісну реаль-
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ність. Навчання, яке адресоване голій розсудливості, стосу ється 
більше зовнішньої форми, ніж сутності.

Отже, естетичну освіту жодним чином не можна зводити лише 
до обізнаності з теоретичних питань естетики й історії мистецтва. 
Практика ж часто свідчить про надмірність раціоналізації навчан-
ня й недооцінку емоційного й вольового розвитку особистості. 
У творчому вищому навчальному закладі саме культура почуттів 
і культура волі повинні стати об’єктами систематичного розвитку 
в процесі навчання. Тут доречна педагогіка, що спира ється радше 
на натхнення мистецтвом, аніж на навчання як засвоєння певної 
суми знань, на неспокій, а не на заспокоєність, на те, щоб навчи-
ти ставити запитання і шукати відповіді на них, тобто самостійно 
здобувати знання.

Таким чином, педагогічний процес у творчому навчально-
му закладі повинен бути орієнтований не лише на підготовку до 
професії, а й на розвиток духовних сил людини, на формування 
мотиваційної сфери художньої творчості, становлення морально-
особистісних якостей майбутніх митців. Бо попри всю специфіч-
ність художньої діяльності, вона набуває сенсу лише у контексті 
люд ського існування у світі. Геґель правомірно стверджував, що 
“люд ське становить осереддя і зміст істинної краси й мистецтва”. 
Воно є, на його переконання, “одним із способів усвідомлення і ви-
раження божественного, глибиних людських інтересів, всеоб’ємних 
істин духу” [9, т. 1, 13]. Звідси випливає і особлива важливість 
“загальнолюд ської освіти” (М. Огарьов), зміст якої у художньому 
навчальному закладі найповніше втілю ється саме в естетиці. І, на-
самперед, у тому, що вона дає розуміння місця і ролі мистецтва 
у житті людини. А для художника в цьому контексті й полягає 
сенс його існування у світі. Та й загалом, жодне явище не може 
бути зрозумілим саме по собі. “Питання... про сенс будь-якої фор-
ми буття і діяльності, навіть про власне життя, є питання... про 
їх місце і виправданість у тій організації сущого, яка є простором 
саморозвитку – «роду людина». Таким чином, “проблема сенсу 
стосу ється вже не цілей, а доцільності всієї діяльності в універсумі 
буття, в його архітектоніці і масштабі” [49, c. 34].

Осягнення сенсу люд ського життя пов’язане, передовсім, з по-
доланням скінченності свого обмеженого природного буття, з праг-
ненням піднятися над собою. Не просто зіставлення  людини з без-
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межним довкіллям, а напружений духовний рух до відповідності 
людини людству як втіленню належного у сущому і становить 
моральний сенс люд ського буття. Сенс же художньої творчості 
можна зрозуміти як прагнення увічнити скінченне у нескінченному 
лише в контексті люд ської історії. Тому і нині з усією очевидністю 
усвідомлю ється думка Майкла Фарадея про те, що художник, як 
і вчений, як і представник будь-якої творчої професії, є, насампе-
ред, “людина, що зверта ється до людей”.

Кожен митець прагне збагнути глибинний зміст мистецтва, 
пізнати його засади, відповісти на запитання: навіщо? для чого? 
що? і як? Неминуче для “художника, що почув голос дому”, 
і для людини, яка побажала стати художником, чекає вирішення 
питання “навіщо?”. Так писав Олександр Блок у статті “Три за-
питання”, пояснюючи при цьому, що йдеться “не лише про одне 
мистецтво, а ще й про життя” [7, с. 239]. В історії мистецтва ці 
роздуми неодноразово ставали змістом художніх творів (Т. Манн 
“Доктор Фаустус”, Г. Гессе “Гра у бісер” та ін.). Про це свідчать 
і теоретичні пошуки  самих митців. Естетичні трактати Леонардо 
да Вінчі, В. Хогарта, Г. Е. Лессінґа, Ф. Шиллера, Б. Брехта, 
Л. Толстого, І. Франка, С. Ейзенштейна, О. Архипенка та інших 
становлять золотий фонд історії світової естетики. В них ті самі бо-
лючі прагнення збагнути сенс і закономірності художньої творчості.

Як “людина серед людей” (Ван Ґоґ), художник повинен усві-
домити відповідальність мистецтва за розв’язання загальнолюд-
ських проблем, бо “у мистецтві відтворюються реальності люд-
ського світу в їх найвищій життєвій повноті” [7, с. 96].

При цьому важливо зазначити, що ціннісно-змістовні настанови 
творчості не створюються стихійно, внаслідок набуття лише спеці-
альних навиків. Збагнути зміст відтворюваного явища неможливо 
лише зі спостереження – необхідно вийти за його межі, розгляну-
ти його у широкій системі зв’язків і відношень. Відомий у 1920-х 
роках, а згодом страчений сталін ською репресивною машиною, 
україн ський філософ Володимир Юринець у своїй блискучій роз-
відці “Павло Тичина” влучно зауважив, що “кожний поет, який 
хоче бути справжнім, мусить втягнути в себе якнайбільше змісту. 
А це можливо тільки в атмосфері якнайбільшої об’єктивності, 
коли поет мовби виростає понад себе і дивиться на себе збоку”. 
Вузький спеціалізм ніколи до “всезагального не підніма ється, бо 
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він за самобутність приймає всяку роздрібненість і частковість, він 
може дійти лише до каталогу. А в мистецтві, – висновує свої спо-
стереження Олександр Герцен, – важливо дійти до внутрішнього 
змісту, до поняття, до істини...” [12, с. 59].

Філософ ський зміст запитання “навіщо?”, яке неминуче вини-
кає щодо мистецтва, полягає у визначенні відомого театрального 
діяча Костянтина Станіслав ського про “над-надзавдання”, у впев-
неності австрійського композитора і диригента Ґустава Малера, 
що “для музиканта Достоєв ський важливіший, ніж контрапункт” 
[26, с. 507], у переконаності італійського режисера Джор джо 
Стреллера, що у мисте цькій школі насамперед треба навчати “іс-
нувати у світі, розуміти його, прагнути до його зміни” [43, с. 125], 
у пораді французького письменника Антуана Сент-Екзюпері, ви-
словленій в одному з його листів, що у літературі вчитися треба не 
писати, а бачити, розуміти світ, писати – це вже наслідок. Федір 
Шаляпін, працюючи над оперою Модеста Мусорг ського “Борис 
Годунов”, також доходить висновку, що тогочасна оперна школа 
не відповідає запитам творів такого рівня. “Це школа співу – 
і тільки, – з гіркотою констатував видатний співак. – Вона вчить, 
як треба тягнути звук, як його розширяти, скорочувати, але вона 
не вчить розуміти психологію зображуваного персонажа, не реко-
мендує вивчати епоху, що породила його. Професори цієї школи 
вживають темні для мене терміни «оперти дихання», «поставити 
голос у маску», «поставити на діафрагму», «розширити реберне 
дихання». Дуже можливо, що все це необхідно робити, але все-
таки суть справи не в цьому. Мало навчити людину співати кава-
тину, серенаду, баладу, романс, потрібно би вчити людей розуміти 
значення слів, що їх вони вимовляють, почуття, що викликали до 
життя саме ці слова, а не інші” [51, с. 134].

Безсумнівно, що формування митця обов’язково включає усві-
домлення своєї причетності через професію скульптора, піаніста, 
актора, живописця до мистецтва, духовної діяльності, універсу-
му буття. А рівень філософ ської проблематики, до якої входить 
і власне естетична проблематика, допомагає художньо обдарованій 
індивідуальності розібратися у складності питань: “Що є людина 
і ким вона повинна бути?” (Ґете) і “Яким треба бути, щоб бути 
людиною?” (Кант).

Відкритість цієї вічної проблеми, її сутнісна важливість для 
мистецтва приводять до розуміння гармонійного поєднання 
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у  художньому вищому навчальному закладі підвалин загального 
і спеціального розвитку особистості: загальнолюд ські характерис-
тики, діяльнісна причетність до певної сфери культури – профе-
сія – спеціальність. Проілюструвати це можна формулою, запро-
понованою у Москов ській консерваторії: 1 – людина; 2 – митець; 
3 –музикант; 4 – піаніст. У Львів ській національній академії 
мистецтв це відповідало б схемі: 1 – людина; 2 – митець; 3 – 
художник-прикладник; 4 – модельєр, кераміст і т. д. відповідно 
до обраного фаху, конкретної спеціалізації.

Такий підхід співзвучний “Заповіту молодим” Оґюста Роде-
на, в якому він висуває вимогу: “Бути людиною до того, як бути 
художником”. Хоча, на жаль, як з прикрістю констатує видатний 
музикант Генріх Нейгауз, після роздумів над викладеною вище 
формулою, ця безперечна теза у реальному житті часто коригу-
ється її повним переміщенням: 1 – піаніст; 2 – музикант; 3 – 
митець; 4 – людина [29, с. 50].

Реалізація цієї логічно продуманої програми формування митця 
має на меті становлення гуманітарно-культурологічної свідомості 
студента, активізацію інтересу до сутнісних проблем творчості, до 
глибинних сфер люд ського “Я”. 

Вихідним у педагогічному процесі має стати орієнтованість на 
виховання глибокої поваги до думки як вираження люд ської гід-
ності. Олександр Пушкін риторично запитував: “Що ж становить 
велич людини, як не думка?” [35, с. 40]. У розвитку здатності 
мислення Геґель взагалі вбачав головний зміст культури.

Естетика як філософ ська дисципліна виконує свою універсаль-
ну функцію загальнолюд ського розвитку, привчаючи до роботи 
думки. Діяльність розуму пов’язана з величезним напруженням. 
“Як просто робити, як важко думати”, – з властивою йому до-
тепністю зауважив великий Ґете. У своєму “Мислителі” Оґюст 
Роден геніально увічнив пластичний образ цієї титанічної праці. 
Він зазначив, що “мистецтво – це робота думки, яка шукає ро-
зуміння світу і робить цей світ зрозумілим...” [37, с. 123]. У його 
скульптурному портреті Оноре де Бальзака ми майже фізично 
відчуваємо, як у цій гордо піднесеній голові титана спалахують 
блискавки напруженої думки, а їх енергія й світло пронизують 
найскладніші таїнства соціального і духовного життя людини; як 
цей спрямований у безмежну далечінь погляд освітлю ється но-
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вими відкриттями, що завершують тривалий і важкий шлях генія 
до істини, а за ними почина ється новий шлях до нових істин, ще 
триваліший і ще важчий. Відходячи від скульптури, виявляємося 
значно ближчими як до розуміння того, хто є Бальзак і хто є 
Роден, так і до того, хто такий геній загалом і геній у мистецтві 
зокрема.

Історія філософії, у тому числі й історія естетики, є драматична 
історія осягнення істини.

Навчитися мислити – важка праця. Педагог повинен, при-
вчаючи студентів до роботи думки, відкрити радість осягнення 
істини. Запалити пізнанням – це й означає досягнути того, щоб 
думка злилася з почуттям люд ської гідності. Шлях до цього ду-
шевного стану – дієвість, активність знань. Видатний педагог 
Василь Сухомлин ський глибокодумно резюмував: “Поки людина 
не відчула у собі мислителя, вона не може по-справжньому пере-
жити гордість за те, що вона людина” [45, с. 37]. Порятунок від 
розумової інертності він убачав у практичному застосуванні знань, 
у можливості виявити свою особистість, у діяльності інтелекту.

Варто зазначити, що структура художньої культури, особливо 
її серцевини – художньої творчості, – в ідеалі відповідає струк-
турі люд ської особистості. Тому структура художнього мислення 
у певному розумінні може бути співвідносна, зіставна зі сферою 
структурних параметрів особистості; своєю чергою, виявлення цих 
параметрів може у низці відношень проявити структурні рівні мис-
тецтва. Якщо вважати, що істотні зміни, яких зазнали в історії 
як зміст, так і форми художньої творчості, відображають про-
цес формування багатства люд ської особистості, то цілком логічно 
припустити, що й формування особистості, зміни структури люд-
ського мислення – це своєрідне “дзеркало” розвитку мистецтва.
Ці аспекти історичного процесу взаємозбагачують один одного, 
у ході їх розвитку існує як прямий, так і зворотний зв’язок.

Великі митці добре усвідомлювали роль раціонально-
мисленнєвих процесів художньої творчості. Ежен Делакруа після 
бесіди з Фредеріком Шопеном, який пояснював йому логіку фуги, 
записав у “Щоденнику”: “Мистецтво зовсім не те, чим вважає 
його невіглас, тобто що це якесь натхнення, яке приходить невідо-
мо звідки, руха ється випадково і зображає лише зовнішню обо-
лонку речей. Це сам розум, увінчаний генієм” [15, с. 156]. Генріх 
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Нейгауз також визначає талант як “пристрасть плюс інтелект” 
[30, с. 35]. Своїм учням він часто настановчо підкреслював, що 
“грають на роялі насамперед головою і вухами, потім уже рука-
ми”. Та й Мікеланджело також був упевнений у тому, що пишуть 
живописну картину не руками, а головою.

Історія мистецтва, як й історія філософії, естетики, демонструє 
не лише художньо-естетичний розвиток, а й становлення мислення 
у всіх його злетах і падіннях, перемогах і поразках. Це і дає змогу 
дійти висновку, що одним із сутнісних компонентів художнього 
процесу є еволюція філософ ської концепції людини: “В усякому 
творі мистецтва, великому або малому... все зводиться до концеп-
ції” [13, с. 424], – з категоричною чіткістю ствердив Ґете.

Талант, в основі якого немає руху думки, глибини узагаль-
нень, пристрасного бажання сповіді та проповіді, швидко занепа-
дає. Тут доречно процитувати передсмертний запис Олександра 
Довженка: “Відсутність власного, індивідуального і неповторного 
мислення і створює, по суті, сумну картину неінтелектуальності 
наших фільмів” [24, с. 25]. Ніби продовжуючи цю думку Олек-
сандра Петровича, сучасний кінознавець, перефразовуючи вислів 
Поля Валері про Європу початку століття – “Що не мислитель, 
то всесвітня виставка ідей!” – з прикрістю говорить про те, що 
про більшість із нас сьогоднішніх можна сказати зліше: “Що 
не мислитель, то всесвітня виставка невігластва, а точніше, «на-
півосвіченості», «напівзнання». Митці стали просто побутовими 
людьми з престижною професією – і не більше (у кращому ви-
падку з інтересом до чисто соціальних проблем). Створю ється 
враження, – з болем резюмує кінокритик, – що крім турбот 
про гонорари, про зйомки за кордоном, звання та премії, митців 
більше нічого не турбує” [24, с. 25]. Звичайно, тут є чимала доля 
перебільшення, але є й гірка правда. І тому стає зрозумілим, на-
скільки важливо постійно переконувати студентів у професійній 
необхідності їхнього інтелектуального розвитку. Саме переконува-
ти, бо чимало студентів та й деякі педагоги “замутненість” без-
посереднього бачення і переживання світу раціональним началом 
вважають перешкодою творчості. А тим часом знання, розуміння 
не виключають, а посилюють пережите. Холодне серце і розум, 
що спить, для студента художнього вищого навчального закладу 
неприпустимі. Ось чому так важливо прищеплювати творчій осо-
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бистості, яка форму ється (а творчим, як зі знанням справи від-
значив Еріх Фромм у праці “Мати чи бути”, є стан “внутрішньої 
належності”, тобто це якість особи), смак і любов до філософ ської 
культури. Серйозне філософ ське розмірковування про сенс життя, 
що дасть змогу вивести студента у світ ширшого і глибшого ба-
чення реальної дійсності, необхідне для формування самої творчої 
спроможності. Оскільки немає окремої майстерності поза концеп-
цією людини, поза картиною дійсності та навіть злободенністю 
свого часу. Як влучно зауважив Геґель, “нерозумно думати, на-
чебто окремий індивідуум може перестрибнути через свою епоху, 
перестрибнути через Родос” [10, с. 15]. Та й саме мистецтво він 
визначає як “епоху, осягнену в чуттєво-образній формі”. В тако-
му контексті стає очевидною думка про те, що соціальний сенс 
спеціального навчання у мисте цькому навчальному закладі полягає 
у вихованні художника, який утвер джує свою індивідуальність як 
загальнозначущу і суспільно ціннісну. Суспільне ж значення ре-
зультату художньої творчості – твору мистецтва – визнача ється, 
насамперед, суспільною важливістю його змісту, соціальної ідеї, 
вираженої у ньому, гуманістичною спрямованістю. А це можли-
во за умови, що художник здатний “взяти на себе чужу біду” 
(І.  Франко), прийняти до серця інтерес іншої людини (Е. Ільєн-
ков), у тому числі її естетичні та художні запити, коли він здат-
ний зробити всезагальний інтерес своїм особистим і особистісним 
інтересом, потребою своєї індивідуальності, її пафосом. Залучення 
до “спільного почуття” (Кант) дає силу художникові, підносить 
його особистість до найвищих висот. І, звичайно, художні від-
криття роблять ті творчі особистості, які відчули умонастрої та 
світовідчуття епохи.

Світові економічні кризи, дві світові війни, екологічні пробле-
ми, загроза всезагального атомного знищення, тероризм – усе 
це переконало людину XX, та й вже XXI століття у тому, що 
завойоване нею не приносить їй блага, бо у ній самій криється 
руйнівне начало. Тому, прийнявши близько до серця це світовід-
чуття мільйонів людей, їхній всезагальний інтерес, Пабло Пікассо 
засумнівався в самій природі людини: “Я зрозумів. Я теж проти 
всього. Я теж вірю, – що все незнане, що все вороже. Все!” [16, 
с. 257]. Саме з цього  джерела зростало іронічне та гротескове са-
моруйнування художньої форми. Це відповідало певним естетич-
ним і художнім проблемам суспільства на кризовому етапі  історії. 
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Та Пікассо великий і тому, що прийняв до серця ще й інший 
 всезагальний інтерес – рух за мир – та пов’язані з ним почут-
тя: світлі прагнення до щастя і надії (“Голубка” та ін.). З цього 
 джерела виросла інша стилістика гармонійних форм. У результаті, 
як підсумовував поет Поль Елюар, “мистецтво Пікассо є тим, що 
всім потрібно”. Пікассо співпереживав (а часто й реально брав 
участь) з усіма найважливішими художньо-стилістичними рухами 
століття, відгукувався на майже всі голоси часу, але водночас за-
вжди промовляв по-своєму і завжди посідав особливе місце.

Уміння читати книгу життя, відчувати діалектику епохи, логіку 
історичної перспективи – властивість великого художнього талан-
ту, самобутньої індивідуальності. Особистість “світиться” крізь 
творчість, через її продукт. І чудо мистецтва просто неможливе, 
якщо митець – не масштабна особистість, не людина великого 
інтелекту й оригінального таланту, а лише ремісник. Великі митці 
минулого тому і стали великими, що були значними особистостями, 
які мали “що” сказати і знали “як” сказати по-своєму. Іван Фран-
ко неодноразово підкреслював, що великим поетом може бути 
лише значна особистість. Справжній митець, на його думку, вно-
сить у скарбницю мистецтва “не тільки свою суму освіти, думок, 
досвідів і спостережень, але ще в більшій мірі і свою суму чуття, 
нам’єтності, болів і радощів, окремішності свого темпераменту, 
весь свій особистий світ з його добрими і злими прикметами, свій 
сміх і свої сльози, свою жовч і свою кров” [48, т. 31, 503].

Темперамент портретів Веласкеса, як пише відомий мисте-
цтвознавець Б. Віппер, – це не тільки темперамент Іннокентія 
X або Філіппа ІV, а й темперамент художника, відбитий у жев-
ріючих барвах каміну або холодних білил. Майже всі, хто осо-
бисто знав художника Валентина Сєрова, однією з домінантних 
і найстійкіших рис його характеру називали серйозність. Ця риса 
Сєрова-людини трансформувалась у структуру його художньої ін-
дивідуальності так, що, виразившись у його творах, набула есте-
тичної якості серйозності. Він серйозний не лише у живописних, 
графічних портретах, а й у зображеннях тварин, у пейзажах, на-
віть у шаржах. Власне, тут ідеться не лише про почуття, а й про 
“думку мистецтва” (Б. Асаф’єв).

Інтелект геніального митця дозволяє йому виступати у ролі 
пророка, духовного вождя свого народу, тобто виконувати пев-
ну соціальну роль, функцію, на яку об’єктивно очікує від ньо-
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го суспільство. Це відчуття свого покликання, вірність йому на 
суб’єктивному рівні виража ється у відповідальності перед суспіль-
ством за свою творчість. Отже, можна стверджувати: покликання 
митця має не вузькопрофесійний характер і зміст, а перетворює 
цю роль у місію, за влучним висловом відомого психолога О. Ле-
онтьєва. Збу джувати суспільну думку, стимулювати невпинні по-
шуки, переоцінювати застаріле, ві джиле, унормоване – саме така 
місія художника. Оскар Вайлд казав, що оскільки художники – 
“очі людства”, тому їм належить освітити явища життя промінням 
своєї далекозорості, і встановивши “службу зв’язку між сонцем 
і люд ським оком”, стати передвісниками нового часу.

Таким чином, усвідомлення діалектики суспільного життя, 
набуття навиків аналізу соціальних і художніх процесів формує 
у студентів критерій розумного співвідношення особистого і су-
спільного, насамперед, розуміння того, що індивідуально непо-
вторне і соціально значуще не просто пов’язані, а взаємнопроник-
нуті, тому саме буття художника у статусі художника є специфічно 
суспільним процесом.

Також важливо акцентувати при цьому думку К. Станіслав-
ського про те, що “не можна за лаштунками жити дрібненьким 
життям міщанина, а вийшовши на сцену, одразу зрівнятися і стати 
на одну площину з Шекспіром” [42, т. 3, 257]. Доречно згадати 
та й скористатися зі спостережень його багаторічного досвіду, 
який відобразився у висновку: живить талант усе, що “возвеличує 
і ушляхетнює люд ський дух і думку”.

Важливий блок проблем, що розглядаються в естетиці і віді-
грають важливу, гуманістичну роль, – це мистецтво як вираження 
люд ського у людині. Сам факт виникнення мистецтва на певному 
етапі люд ської історії свідчить про становлення духовності люд-
ського життя і водночас про пошук і знахо дження універсальних 
способів закріплення та розвитку цієї духовності. Потреба гар-
монізації людини і світу лежить в основі мистецтва, визначаючи 
генеральний сенс його функціонування у системі люд ського буття. 
В мистецтві кожна, навіть посередніх здібностей, людина спів-
відносить себе з генієм, з великим талантом, у такий спосіб ніби 
підносячись до вершин люд ської думки і почуття. Ця здатність 
художньо-естетичної діяльності пояснює також і гуманістичну 
природу мистецтва, його вічну зверненість до внутрішнього світу 
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людини. Так естетична діяльність творить  особистість – люди-
ну культури. Фрідріх Шиллер пов’язує необхідність мистецтва 
з “ самими основами людяності”, розуміючи люд ську цілісність як 
“єдність моральну”, а тому і мистецтво, прагнучи до своєї “істин-
ної мети, повинно йти шляхом моралі” [52, с. 408-409]. Такий 
підхід Шиллера до цієї проблеми ґрунту ється не лише на глибо-
кому розумінні специфіки мистецтва, а й на глибокому тлумачен-
ні моральності, яка не обмежу ється тими чи іншими правилами, 
а виражає становлення людяного в людині. Тому в можливості та 
здатності насоло джуватися красою він убачає вищий рівень люд-
ської свободи.

Сама тенденція художнього розвитку складалася так, що у мис-
тецтві нарощувалися гуманістичні тенденції, зміцнювалися моральні 
основи творчості. Мистецтво – це, по суті, самопізнання людини 
у суспільно-історичному, соціальному, національному розумінні. 
Кожен народ пізнає себе через своє мистецтво, і людство загалом 
пізнає себе через історію мистецтва. Геґель справедливо вважав, 
що “у твори мистецтва народи вклали свої найзмістовніші вну-
трішні споглядання й уявлення, мистецтво часто служить ключем, 
а у деяких народів єдиним ключем для розуміння їхньої мудрості 
і релігії” [9, т. 1, 13-14]. Підтвер дженням цього є історія україн-
ського мистецтва, зокрема літератури. Законодавчі заборони щодо 
вживання національної мови у сфері культури 1863 і 1876 років 
не могли не призвести до структурно-функціональних змін, пере-
кручень у масштабах усієї україн ської культури. У цих умовах 
саме художня література з необхідності взяла на себе функцію 
компенсації щодо інших форм суспільної свідомості, які не мали 
змоги повноцінно розвиватися (філософії, права, політики і т. п.). 
Пригноблене царатом і поль ською шляхтою (у Галичині) україн-
ське суспільство всю свою енергію, прагнення, надії вкладало у лі-
тературу. В мистецтві слова, у мрійливій грі уявлень воно шука-
ло розв’язання конфліктів, вирішення складних справ, висунутих 
життям, сповнених драматизму. Тому україн ська література через 
своє виключне становище у системі національної культури змуше-
на була стати всеохопним репрезентантом національної духовності.

Взаємини мистецтва і моральності не лише проходять наскріз-
ною лінією через усю історію художньої культури, а і є певним фун-
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даментальним початком, обґгрунтуванням необхідності мистецтва 
у люд ському житті. Виокремлюючи в навколишній дійсності суттєві, 
важливі для людини і суспільства загалом проблеми, узагальнюючи 
їх в образному, конкретно-чуттєвому вираженні, мистецтво завжди 
шукало кращі шляхи для життя людей, ставило собі завдання до-
помогти їм в усвідомленні своєї сутності, свого місця і ролі у світі.

Твір мистецтва – насамперед люд ський документ. Потребу 
у мистецтві обґрунтову вав Геґель, зазначаючи, що вона “випливає 
з розумного прагнення людини духовно усвідомити внутрішній і зо-
внішній світ, представивши його як предмет, у якому вона впізнає 
власне “Я”. Цю потребу в духовній свободі вона задовольняє, 
з одного боку, тим, що вона внутрішньо усвідомлює для себе те, що 
існує, а з другого боку, тим, що вона зовнішньо втілює це для – 
себе – буття і, подвоюючи себе, робить наочним і пізнаваним для 
себе і для інших те, що існує всередині неї. В цьому полягає вільна 
розумність людини, з якої випливають як мистецтво, так і всяка дія 
і знання” [9, т. 1, 38]. У XX столітті геніальний Олександр Ар-
хипенко також зробив висновок, що “витвір мистецтва повинен де-
монструвати свідчення існування духовних причин, що поро джують 
його” [3, с. 213].

Для Льва Толстого мистецтво, як підтвер джує його трактат 
“Що таке мистецтво?”, – це спосіб люд ського спілкування, спря-
мований прагненням до найбільшого блага всіх людей. Завдяки 
мистецтву емоційний досвід минулих поколінь переда ється новим 
поколінням, у царині почуття для людини стає доступним усе, що 
пережило до неї людство, і стає можливою передача своїх почуттів 
іншим людям [47, с. 85]. Цінність мистецтва залежить від розу-
міння людьми сенсу життя, “у чому вбачають благо і у чому – зло 
життя”. За такого підходу художня досконалість – невіддільна 
від єдності самобутнього морального ставлення до предмета.

Таке розуміння специфіки творів мистецтва як продуктів ху-
дожньої творчості, що виражають духовний світ людини, її по-
чуття, волю, прагнення, примушує задуматися над тим, якими 
суб’єктивними якостями повинен володіти митець, щоб створити 
гідний уваги художній твір.

Два величезних потоки формують творчу індивідуальність: 
один – від дійсності, від зовнішнього світу, другий – від особис-
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тості художника, його внутрішнього світу. Їх взаємодія і  становить 
естетичне багатство стилів і манер у мистецтві, основою якого є, зви-
чайно, сама дійсність, її нескінченна і невичерпна багатогранність.

Особистість митця також поро джена певними умовами, місцем, 
часом, обставинами. Зрештою і саме поняття “творча індивідуаль-
ність” як найповніше вираження одиничного глибоко діалектичне, 
воно трансформує особливе і загальне. Художній твір є синтезом 
дійсності і неповторного світу художника, його індивідуальності.

У відображенні люд ською свідомістю дійсності переважає або 
інформація, орієнтована на об’єктивні властивості дійсності, або 
інформація, яка відбира ється за ступенем значущості для суб’єкта. 
Інформація другого типу характеризує художнє відображення дій-
сності. Саме тому художньому мисленню властива вибірковість 
сприймання. Художник пізнає не дійсність взагалі, а її конкретні 
якості, зосере джує свою увагу на певних сторонах життя, виби-
рає те, що найбільше відповідає його світовідчуттю, психічному 
складові, особливостям біографії. Таке самообмеження у виборі 
та інтерпретації життєвого матеріалу дає змогу виявити індивіду-
альність, власну манеру і художню позицію. Без вибірковості, са-
мообмеження особистість художника ніби розчиня ється в об’єкті, 
самознищу ється. Геніальний Ґете вважав, що для досягнення ве-
ликого необхідно вміти обмежувати себе; хто ж хоче всього, той 
насправді нічого не хоче і нічого не досягне. Композитор Олек-
сандр Скрябін застерігав, що зміст художньої творчості зникає, 
якщо автор починає претендувати на абсолютну всезагальність, на 
повне охоплення універсуму. Для нього – “творчість є розрізню-
вання”. Створювати що-небудь – “означає обмежувати одне ін-
шим”. Олексій Толстой підкреслював, що у письменникові повин-
ні одночасно діяти мислитель, художник і критик. Для того щоб 
творити, винаходити, треба бути у двох особах, вважав і Поль 
Валері. Одна особа утворює поєднання, друга вибирає те, що 
вважає важливим, з того, що створила перша. Власне кажучи, те, 
що називають генієм, є не стільки заслугою того, хто комбінує, 
скільки характеризує здатність другого оцінювати створене і вико-
ристовувати його. На думку відомого вченого-природодослідника 
К. Тімірязєва, для істинного таланту необхідне поєднання двох 
якостей – надзвичайної продуктивності уяви й не менш дивовиж-
но тонкої, і швидкої критичної здатності.
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У художній творчості функція відбору надзвичайно важлива. 
Без вибірковості, самообмеження талант як творча індивідуаль-
ність не може здійснитися, бо у загальнофілософ ському розумінні 
самообмеження є формою утвер дження істинної суб’єктивності, 
оригінальності майстра.

Однак таке самообмеження не має нічого спільного з обме-
женістю, зі замкнутістю у колі приватних питань, вузького по-
бутовізму.

Діалектика творчості якраз і полягає у тому, що вибір свого 
шляху в мистецтві й у житті вимагає знань багатьох життєвих 
шляхів – широти світогляду. А це неможливо поза прагненням 
до всебічного пізнання загальних проблем, які ніби зсередини 
освітлюють творчий пошук. У результаті творення сфокусувалися 
дві тенденції: скінченне виразило нескінченне, суб’єктивне стало 
формою існування об’єктивного, особистісне злилось із надосо-
бистісним.

Безсумнівно, митець є незвичайною і незвичною особою, бо 
він володіє здатністю вміщувати у собі світ, людство, народ, зали-
шаючись самим собою (“самість” є всезагальна якість художньої 
особистості). Відтворюючи загальнолюд ське, “інше”, художник 
зберігає своєрідність власної натури.

Художня індивідуальність, свідомо самоствер джуючись, вияв-
ляє могутність творчого бачення, мислення, діяння і почування. За 
психофізіологічними особливостями художник повинен відзначатися 
багатством і глибиною люд ських емоцій (навіть надчутливістю). Він 
має володіти здатністю чутливо відгукуватися на впливи дійсності. 
Характеризуючи творчу особистість, Геґель відзначає, що багато 
що має “зачепити душу художника і глибоко вразити його серце. 
Він повинен багато що випробувати і пережити, перш ніж буде 
спроможний втілити у конкретних образах глибини життя” [9, т. 1, 
294]. Така вимога випливає з його глибокого переконання в тому, 
що “розум і почуття генія самі повинні бути збагачені і поглиблені 
душевними переживаннями і роздумами, перш ніж він буде в стані 
створити зрілий, багатий змістом і завершений твір” [9, т. 1, 34].

Федір Достоєв ський порівнював душу художньо обдарованої 
особистості з копальнею, “яка заро джує діаманти і без якої їх ніде 
не знайти. Потім настає... справа поета, не така глибока і таємни-
ча, а лише як художника: це, діставши діамант, обробити і опра-
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вити його” [17, с. 39]. Щасливо обдарованими психологічними 
крезами, копачами глибоко захованих скарбів своєї душі називав 
Великий Каменяр поетів. З хмарою “великою і важкою”, повною 
“туги й невиплаканих сліз, вагітною всіма скорботами світу” по-
рівнював душу митця Михайло Коцюбин ський. “Вічно невдоволе-
на, вічно шукаюча, з вічним питанням нащо? для чого?” – такою 
постає душа поета у психологічному етюді “Хмари” цього тонкого 
письменника-імпресіоніста.

З цією внутрішньою потребою висловити почуття, що виповни-
ло душу художника, Лев Толстой пов’язував появу справжнього 
мисте цького твору. Причиною підробок, несправжності у мисте-
цтві є, як і в проституції, корисливість. 

Пабло Пікассо щиро заявляв, що у мистецтві “все залежить 
від любові. Справа завжди у цьому”. Анатоль Петри цький екс-
пресивно наголошував: “Я темпераментно відчуваю життя, люблю 
людей з типовими обличчями і постатями, люблю залізо, камінь, 
скло і матеріали, серед яких я живу, відчуваю динаміку жит-
тя” [34, с. 99]. Видатний кінорежисер XX ст. Луїс Бунюель 
також зізнавався: “Я люблю людину, а те, що я люблю, я лю-
блю переводити в образи”. Ван Ґоґ глибокодумно узагальнював: 
“Найбільш художнє – це любити людей”. Любов і творчість, як 
записав у своєму “Щоденнику” Михайло Пришвін, вимагають 
виходу з себе, щоб любити щось більше, ніж себе. Пояснення цієї 
думки знаходимо у Геґеля, який доводив, що “істинна сутність 
любові полягає у тому, щоб відмовитися від свідомості самого 
себе, забути себе в іншому «я» і, однак, у цьому зникненні і за-
бутті вперше набути самого себе і володіти собою” [9, т. 2, 253]. 
Підтвер дженням правильності цієї думки є психологічна концеп-
ція Сергія Рубінштейна, в якій любов в сенсі існування для іншого 
тлумачиться як справжнє буття людини, бо лише у любові вона 
існує у повноті свого люд ського буття. Сучасні психологи також 
підтверджують засаду, що “сфера істинного буття людини як осо-
би – це сфера її виходу за межі себе” [2, с. 5].

Такою сферою і є творчість, діалектична природа якої вимагає, 
щоб суб’єкт творчості, залишаючись собою, водночас вийшов за 
свої межі.

Проте це не “вихід” в нікуди. Цей “вихід” з психологічного погля-
ду може бути (залишаючись у межах психологічного суб’єкта твор-
чості) лише “виходом” у друге “Я”, діалектично взаємопов’язаним 
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з реальним “Я”. Для цього художникові необхідно, як писав Ге-
ґель, “знання і розуміння внутрішнього життя людини, душевних 
пристрастей і всіх цілей, до здійснення яких прагне люд ське серце” 
[9, т. 1, 293]. Розширюючи ці геґелівські естетичні позиції, німець-
кий філософ Герман Коген переконує, “що для художника людське 
серце у всіх свої глибинах і усіма своїми куточками повинно бути 
відкритою книгою: людське серце також у серці народів, в історії 
народів, в історії людського роду, в усіх формах і змінах моральних 
понять і моральних відношень” [22, с. 94]. Ці знання поєднуються 
у художника зі здатністю до чуттєвого сприймання, з особливим 
світобаченням, яке Михайло Бахтін називав “надміром бачення”. 
В “Естетиці словесної творчості” цей глибокий знавець мистецтва 
так виражав сутність художньо – творчої позиції: “Надлишок ба-
чення – брунька, де дрімає форма і звідки вона розгортається, як 
квітка. Але щоб ця брунька дійсно розгорнулась квіткою завер-
шальної форми, необхідно, щоб надлишок мого бачення доповнив 
світогляд людини, що споглядається, не втрачаючи її своєрідності. 
Я повинен учутися в цю іншу людину, ціннісно побачити зсередини 
її світ так, як вона його бачить, стати на її місце і потім, знову 
повернувшись на своє, доповнити її світогляд тим надміром бачен-
ня, яке відкрива ється з цього мого місця поза нею, обрамувати її, 
створити їй завершувальне оточення з цього надміру мого бачення, 
мого знання, мого бажання і почуття” [6, с. 27]. Геґель в “Естети-
ці” також стверджував, що “поет повинен знати люд ське життя зі 
внутрішнього і зовнішнього боку і, ввібравши у своє внутрішнє «я» 
всю широту всесвіту і його явищ, пережити його там, пронизати 
його, поглибити і перетворити” [9, т. 1, 24]. Іван Франко, уза-
гальнюючи свої спостереження щодо художньої творчості, писав: 
“Мистецтво повинне охоплювати все, бути відбиттям власного «Я» 
і цілого світу, як його бачить і розуміє поет” [48, т. 29, 119].

Процитовані думки означають не що інше, як вихід худож-
ньої свідомості у сферу фундаментальних духовних цінностей, бо 
художньому творові має бути властива осмисленість. Геґель на-
голошував: “Він не має здаватися вичерпаним даними лініями, 
кривими поверхнями, впадинами, заглибинами каменя, даними 
барвами, звуками, словами, взагалі... використаним матеріалом. 
Але він повинен виявити внутрішнє життя, почуття, душу, зміст, 
дух, тобто все те, що ми називаємо змістом художнього твору” 
[9, т. 1, 26].
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Великий митець ніколи не дозволяє собі зловживати емоцій-
ним сприйманням, він намага ється підпорядкувати його логіці 
 художнього образу, який є серцевиною мистецтва, прагне діалек-
тично поєднати емоції і розум, чуттєве і раціональне.

У художньому образі відображені не лише зовнішні ознаки 
дійсності, а й її суттєві сторони. Тому творець художнього об-
разу має бути наділений не лише емоційною здатністю, що фіксує 
дійсність на рівні феномена, а й здатністю проникати (звичайно, 
своєрідно, специфічно) у його сутність, а це неможливо без ра-
ціонального мислення. У структурі художнього суб’єкта неминуче 
присутні елементи раціонального, понятійного сприймання світу. 
Такою своєрідною формою раціонального у мистецтві є метафо-
ричність мислення художника. Метафора – образне вираження 
понять, перенесення суттєвих ознак предмета на індивідуальне 
явище шляхом виявлення подібності або відмінності. І головне тут 
у тому, що в метафорі вміщено певний понятійний зміст, адже 
метафоричне мислення художника – це не ковзання поверхнею 
дійсності, а проникнення в її сутність.

Другою суттєвою рисою раціонального рівня художнього мис-
лення є асоціативність, тобто такий зв’язок уявлень і понять, 
у якому одне з них, виникнувши у свідомості, викликає (за по-
дібністю, протилежністю, контрастністю, близькістю і т. п.) інші 
уявлення чи поняття або ж ланцюг таких.

Раціональна засада у відображенні світу виявля ється і через 
ідею, смисл, знання.

Раціональна опосередкованість особливо чітко проступає у со-
ціальній детермінованості художньої творчості, у наявності в ху-
дожника певного світогляду, який є не лише раціональною кон-
цепцією, а й світовідчуттям, світовідношенням, світобаченням.

Мистецтво цілеспрямовано поглиблює світ люд ської духовнос-
ті, виділяючи з потоку життя те, що часто залиша ється непомі-
ченим окремою люд ською свідомістю. Це особливе світобачення 
дозволяє художникові сприймати світ одухотвореним, олюдненим. 
О. Роден, трохи привідкриваючи завісу художнього світобачення 
і світосприймання, зазначав, що художник, на відміну від звичай-
ної людини, яка “дивиться, але не бачить”, “натхненний тонким 
чуттям, проникає у таїнства природи, бачить за зовнішнім вну-
трішнє, характерне, яке виражене рисами обличчя, рухами і діями 
людини, тонами неба, лініями горизонту” [27, с. 332]. Модест 
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Мусорг ський зізнавався, що навіть звертаючись до природи, ми-
тець у ній всюди “чує людину”. Михайло Пришвін говорив, що 
сприймає природу, як дзеркало душі люд ської, бо лише людина 
дає і звіру, і птаху, і траві, і хмарці свій образ і зміст. Звідси 
завдання художника – шукати і відкривати у природі прекрасні 
сторони душі люд ської. Максим Риль ський також переконаний: 
“Про що б не писав поет... – про тварини чи про дерева, чи про 
гір ські ручаї, – він завжди, кінець кінцем, пише про людину, про 
люд ське, для людини” [36, с. 6]. Лесь Курбас, розмірковуючи 
про свою творчість, як він писав у “Щоденнику”, про “державу 
Леся Курбаса”, вірив, що у митця є та частина душі, що вміє 
бути свідомістю моря, хмар, нації, людини взагалі.

Наділений емпатією (вживання, співпереживання, перевтілен-
ня), яку психологи вважають універсальною творчою здатністю, 
художник у процесі моделювання уявлюваного “Я” може вчува-
тися в “Ч” – образи” тварин, неживі предмети і навіть, як гово-
рить німе цький естетик Т. Ліппс, і в лінійні та просторові форми. 
Коли ми піднімаємося разом з високою лінією і падаємо разом 
з нею вниз, згинаємося разом з колом і відчуваємо опору разом 
з прямокутником, що лежить, ми ідентифікуємо себе з уявлюва-
ними “Я”, з персоніфікованими квазі-суб’єктами: “Я” – лінією”, 
“Я” – колом”, “Я” – прямокутником” і стаємо на точку зору 
цих “Я” [5, с. 26].

В акті творчості “Я” творця ніби “роздвою ється” на власне 
“Я” і на “Я”–образ”. Художник, не без підстав вважає відомий 
мистецтвознавець Б. Віппер, для того щоб навчитися створювати 
портрет, повинен сам навчитися “грати у людей, миттєво при-
ймати образ іншого”. Театр і портрет у цьому плані подібні. Ця 
особливість бачення (“надмір бачення” – М. Бахтін) та емпатич-
на здатність є органічними атрибутами митця, які й становлять 
помітну рису його світосприймання.

Художнє освоєння світу, власне, і почина ється з мистецтва 
бачити і відчувати.

Своє бачення – ось що надзвичайно цінне для кожного митця. 
Психологічно воно почина ється з відчуття “першого ока”, коли 
художник зупиняє свій погляд на людях, речах, явищах, які ди-
вують його, і завершу ється новизною загального враження, що 
впливає на характер відтворення побаченого у мистецтві.
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Ще Леонардо да Вінчі зазначав, що люд ське око – це “вікно 
душі”, яке становить собою “головний шлях, через який загальне 
почуття може у найбільшому багатстві й пишності розглядати не-
скінченні творіння природи” [21, с. 68]. Завдяки очам нам дано 
осягнути “першу істину речей”. Оцінка люд ського ока грунтується 
на органічному контакті з діяльністю мозку, свідомості. За вимо-
гою очей стоять вимоги розуму, який вносить корективи в оцінку 
світу, що постає перед люд ським зором. У процесі огляду видимої 
реальності митець використовує весь свій практично-духовний до-
свід. Отже, у творчості відбува ється не прозаїчна констатація фак-
ту, а осяга ється внутрішній принцип естетичної оцінки дійсності. 
Оцінка художника складніша, ніж безпосереднє переживання яви-
ща чи події. Якщо б він передавав лише своє безпосереднє почут-
тя, ставлення – не народилося б мистецтво. Ми мали б сповідь, 
зойк душі, захоплення або ненависть, але не мали б того досвіду, 
який має нести мистецтво людям, тобто того “узагальненого по-
чуття”, як називав таку емоцію видатний психолог Л. Вигот ський. 
В естетичній оцінці проявля ється особистість митця, особливості 
його світосприймання. І мистецтво стає цінністю, тією мірою, якою 
художник від життя у собі підноситься до життя в народі, люд-
стві, даючи змогу індивідові доторкнутися до цінностей високої 
люд ської значущості. Тому знахо дження найбільш вдалої точки 
спостереження, як говорив Ґете, “яскравої точки”, що допомага-
ла б освітлювати найістотніше у відтворюваних явищах дійсності, 
допомагала б правильно уявити їх минуле, теперішнє і майбутнє. 
Гострота, свіжість, своєрідність погляду – все це входить до 
арсеналу мисте цького таланту бачити світ. І майбутній митець 
мусить мати вкрай необхідний для художньої творчості внутрішній 
“духовний зір”. Адже завдання художника – видобувати з про-
зи люд ського буття поезію життя, формувати естетичний ідеал, 
і, що доволі важливо, “заразити” ним (Л. Толстой), сформувати 
настанову, мотив до реалізації цього ідеалу. Таким чином, мис-
тецтво включа ється у сферу соціуму як його необхідний елемент, 
що олюднює людину. Геґель саме мистецтво розглядає як прояв 
ідеалу. О. Пушкін твердив, що метою художності є ідеал. Антон 
Чехов писав, що ті “письменники, яких ми називаємо вічними, 
мають спільну і доволі важливу ознаку: вони кудись йдуть і вас 
кличуть туди ж. І Ви відчуваєте розумом, всім своїм єством, що 
в них є якась мета... від того, що кожен рядок просякнутий, як 
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соком, усвідомленням мети, Ви, крім життя, яке є, відчуваєте те 
життя, яке повинне бути, і це зачаровує Вас!” [50, с. 53]. У сво-
єму щоденнику Л. Толстой також наполягав на тому, що митцеві 
“не можна жити без ідеалу”. Зі властивою йому категоричністю 
ствер джував: якщо у книзі відсутній ідеал, то вона нікому не по-
трібна. Іван Франко, суттєво доповнюючи ці судження, писав: 
“Коли поезія, – має вказувати ідеали, то, здається мені, повинен 
передовсім поет сам мати ті ідеали, перейнятись ними, бо тільки 
тоді твори його вийдуть гарячі, живі” [33, с. 16].

Усе велике в мистецтві наро джу ється у результаті живого 
злиття думки і почуття тих художників, які самовіддано обстою-
ють передові гуманістичні ідеали. “Свобідне життя, всесторонній, 
нічим не опутаний розвій одиниці цілої суспільності, цілого на-
роду, – се ідеал Шевченка, котрому він був вірний ціле життя. 
Неволя, переслідування – чи то народне, політичне, суспільне, чи 
релігійне – мали в нім непримиримого ворога... Індивідуальність 
людська без огляду на стан, народність і віру – є для нього 
свята” [48, т. 28, 122], так вмотивовує Іван Франко значення 
Шевченкової музи. Це “поезія бажання життя", – підсумовує 
Франко, і це робить її великою.

Те, що підносить “Мойcея” Мікелан джело до значення світо-
вого шедевру, що надає йому вражаючої сили і могутності, – це 
пластичний вираз дивовижної потуги мислення і волі, це художнє 
втілення біблійного, старозавітного змісту, глибинно-філософ ське 
його осмислення. Перед нами не просто біблійний Мойсей, який 
владно і беззастережно, долаючи страшні випробування, вів із-
раїльський народ ізраїльтян через пустелю до обітованої землі 
Ханаан ської. Перед нами образ людини великої внутрішньої сили, 
могутньої, мудрої, вільної, для якої весь сенс люд ського життя 
полягає у русі до досягнення ідеалу. Ніщо не може зупинити 
цю людину, ніякі труднощі й перепони. Він (Мойсей) дивиться 
у майбутнє впевнено, знаючи, що нема істинного люд ського іс-
нування без постійного пошуку, без постійного руху вперед, як не 
може бути й самого руху без великого й світлого ідеалу.

Згодом, через три століття, цю саму художню ідею, що розкри-
ває титанізм вільного люд ського духу, висловили, але вже з висоти 
нової епохи, два інших художніх генії – Бетховен і Ґете. Людвіґ 
ван Бетховен – у вражаючій могутньою силою музиці своїх сим-
фоній, Вольфґанґ Йоґан Ґете – в безсмертному “Фаусті”.
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“Прекрасне є ідеал”, – писав Ф. Достоєв ський. Водночас він 
вважав, що на світі є лише один позитивно прекрасний образ – 
Христос, хоча і виділяв у художній літературі як “позитивно пре-
красних” і Дон Кіхота, і Піквіка, і пушкін ську Тетяну, в яких 
убачав втілення найвищих, з його погляду, люд ських якостей. Зо-
крема, з цього приводу маємо його прямі висловлювання про те, 
що “після появи Христа як ідеалу людини во плоті стало ясно, 
як день, що найвищий розвиток особистості саме й повинен дійти 
до того (в кінці розвитку, в самому пункті досягнення мети), щоб 
людина знайшла, усвідомила і всією силою своєї природи пере-
коналась, що найвище використання, яке може зробити людина зі 
своєї особи, з повноти свого «Я», – це ніби знищити своє «Я», 
віддати його цілком і кожному, і самовіддано. І це велике щастя” 
[25, с. 610].

Головна місія митця, вважав цей великий людинознавець, по-
лягає у тому, щоб утвер джувати високі ідеали. Тому такими сер-
йозними є його вимоги до особи митця. Найважливіше, як він 
відзначав, – це те, з чого склада ється власний погляд художника, 
чи він гуманний, прозорливий і, що дуже важливо, чи громадянин 
сам художник.

Мистецтво несе у собі духовну доброякісність. А тому, як 
переконливо відзначив Л. Вигот ський у книзі “Психологія мис-
тецтва”, – воно є “організація нашої поведінки на майбутнє, на-
станова вперед, вимога, яка, можливо, ніколи і не буде здійснена, 
але яка примушує нас прагнути понад наше життя до того, що 
лежить за ним” [8, с. 243]. Учений-психолог підкреслював, що 
мистецтво має виводити у світ духовних цінностей широкого люд-
сь кого масштабу.

Мистецтво не повинне, не має права, як відзначав Микола 
Некрасов, ні на крок відступати від прагнення піднести суспіль-
ство до свого ідеалу – ідеалу добра, світла й істини [31, с. 325].

Саме тому набуває такої важливості чинник мотивації худож-
ньої творчості. Позаяк мотивація творчості – це вагомий чинник 
її продуктивності й художньої вартості. А головними мотиваційни-
ми  джерелами люд ської діяльності, зокрема художньої творчості, 
як підтвер джує історія культури, є потреба в істині й добрі. Вони, 
як зазвичай, тісно взаємопов’язані, переплетені, іноді їх навіть 
важко відокремити одна від одної. “Через якусь ще не зовсім ясну 
для нас закономірность, – зазначає академік-психолог П. Си-
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монов, – ці два мотиви, дві тенденції – прагнення до істини 
(потреба пізнання) і прагнення до добра (потреба “для інших”) 
постійно виявляються поряд” [39, с. 18]. Володимир Вернад ський 
говорив: “Життя для мене визнача ється любов’ю до людей і віль-
ним пошуком істини” [4, с. 7]. У визнанні відомого філософа XX 
століття Бертрана Рассела про те, що три пристрасті, прості, але 
дивовижно сильні керували його життям – прагнення до любові, 
пошук знання і нестерпна жалісливість до страждань людства, та-
кож відчутні мотиви істини і добра. Обидві ці тенденції об’єднав 
в єдину струнку систему великий дослідник “життя люд ського 
духу” Л. Толстой, вважаючи, що найкраща людина та, яка живе 
переважно своїми думками і чужими почуттями. Відповідно, най-
гірший ґатунок такої людини, котра живе чужими думками і сво-
їми почуттями. З різних поєднань цих чотирьох основ – мотивів 
діяльності – переконаний він, і походять усі відмінності людей.

Для духовної діяльності людини характерна безкорисливість. 
Тому цей “гірший” – егоїстично орієнтований на себе тип осо-
бистості, який слугує не істині, а кон’юнктурі, м’яко кажучи, 
небажаний у мистецтві, тому що мистецтво – це “для інших”. 
Хоча митець (або вчений) може бути честолюбним, скупим, грати 
в азартні ігри і т.п., однак він – людина, і ніщо люд ське йому не 
чуже. Важливо лише, щоб у певні моменти безкорислива потреба 
пізнання істини, правди оволодівала всім його єством. 

Психологи вважають, що саме в ці моменти домінуюча по-
треба включає механізми надсвідомості (які пов’язані з ідеаль-
ними потребами пізнання) і призводить до результатів, які не 
можна осягнути шляхом суто раціональних побудов [39, с. 18]. 
Перо генія завжди значно більше, ніж він сам, воно не обмежу-
ється його часовими діями, йде далі (С. Цвейґ). Варто заува-
жити, що надаючи великого значення особі художника як не-
замінному суб’єктові мистецтва, І. Франко водночас припускав: 
“Впрочем особистість поета, його моральна фізіономія, не конче 
потребує бути ідеально хороша і гармонійна, – такі щасливці 
рідко лучаються на світі”. Щоправда, при тому він підкреслював, 
що “слабості, наметності та блуди можуть і повинні відбитися 
в тім чарівнім дзеркалі поезії, доки у всіх тих загальнолюд ських 
хибах і збоченнях не перестає проявлятись вро джене благород-
ство душі поета, сила його духа, темперамент і взагалі ідеальне 
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змагання, – доти поезії його роблять на нас глибоке  враження, 
суть для нас поучаючі і  ублагородняючі”  [48, т. 48, 423].

Для людини, яка зважилася взяти перо поета, різець скульптора 
чи пензель живописця, найголовнішим стає, попри властиві їй вади, 
безкомпромісна відданість творчості, безкорисливе служіння гуман-
ним інтересам людства. “Справа поезії, як і мистецтва взагалі, – 
писав росій ський філософ В. Соловйов, – у тому, щоб втілити 
у чуттєвих образах той самий вищий сенс життя, якому філософ 
дає визначення у розумних поняттях, який проповіду ється мораліс-
том і здійсню ється історичним діячем як ідея добра. Художньому 
почуттю безпосередньо відкрива ється у формі відчутої краси той 
самий досконалий зміст буття, який філософією добува ється як іс-
тина мислення, а у моральній діяльності да ється взнаки як безумов-
на вимога совісті та обов’язку. Це лише різні сторони або сфери 
прояву одного й того самого” [41, с. 469-470]. Ф. Достоєв ський 
вважав, що правда у мистецтві не може бути позбавлена “ніжнос-
ті”, а отці церкви повчають, що лише правда сказана з любов’ю є 
правдою. Сказана з ненавистю, вона правдою бути перестає.

Потреба в істині становить суттєву рису духовного ладу люди-
ни та її культури. Як феномен духовності, істина має естетичні та 
інтелектуальні властивості ідеалу. Цю обставину було з великою 
художньою силою розкрито у “Злочині і карі” Ф. Достоєв ського. 
Каяття героя виявля ється пов’язаним не стільки зі вбивством лих-
варки, скільки з певним “теоретичним”, розумовим злочином. Ро-
діон Раскольников опустив духовну гідність істини до вульгарної 
практики сокири. Засу джу ється тут сама спроба звести цінність 
істини до прагматичності низького рівня. Фрідріх Ніцше непо-
мильно точно прорік: “Кров – найгірший свідок істини” [32, 
с. 630]. І почуття, яке огорнуло Раскольникова після вбивства 
і яке “замучило” його, було голосом совісті. А совість, цей голос 
духовності, да ється взнаки щоразу, коли вчинок зачіпає потребу 
в Істині або альтруїстичну потребу Добра.

Історія цивілізації свідчить на користь етики буття, у світлі якої 
пріоритетне життя. Істина пов’язу ється не з ідеєю жертви, а з пре-
мудрістю, в якій, як вірили наші предки, закладене материн ське 
начало, концепція життя в істині. Основоположник модерної скуль-
птури Олександр Архипенко, розмірковуючи над філософ ськими 
основами мистецтва, писав у своїй книзі “Архипенко. 50 творчих 
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літ”: “Мудрість виступає як посередник між всесвітнім розумом 
і розумом окремої людини. Мудрість здатна зрозуміти всесвітні 
креативні сили, бо вона походить від них і дозволяє людині усвідо-
мити її власну частку цих сил” [3, с. 227]. Це й спрямовує духовні 
пошуки наших днів до давньої теми мудрості, до ідеї морального 
інтелекту, ідеї розуму, настояного, за висловом письменника Фазіля 
Іскандера, на совісті. Функція її – просигналити про відступ від 
істини і нагадати про вчинене зло. Совість художника визначає 
його громадян ську позицію у світі, почуття відповідальності за долю 
культури, за збереження моральних цінностей, за саме мистецтво. 
Лев Толстой закликав “жити по совісті навиріст,” а навіть за-
вжди трохи вище від неї, щоб вона доростала до того, що вище від 
неї. У художній формі ця потреба морального піднесення, зокрема, 
виражена формулою “третьої правди” Івана Буніна, ідеєю підне-
сення над життєвими успіхами, поразками. У сучасній філософії це 
звернення до вищих рівнів ціннісної ієрархії моральної свідомості 
найрельєфніше сформульовано у концепції життя як наростаючої 
кульмінації, як сутнісного для людини прагнення піднестися до чо-
гось вищого, ніж життєва данність (Г. Марсель).

З проблемою істини і добра пов’язане наскрізне для багатьох 
систем духовності поняття краси як всезагального предикату Уні-
версуму (єдиного), що історично походить від античного розумін-
ня світу як художнього твору. До речі, ренесансна інтерпретація 
краси – “відблиск істини”.

Спільне у поняттях “прекрасне” і “добре” знаходили ще старо-
давні філософи та митці. У давньогре цьких мислителів навіть існу-
вав спеціальний термін “калокагатія”, що поєднував у собі “красу” 
і “добро”. Єгипет ське поняття “нефер” також означало красиве 
і добре, довершене і корисне. Визнання зв’язків між мудрим і до-
брим, красою і добром характерне для морально-естетичних по-
глядів і оцінок у суспільній свідомості Київської держави.

Спорідненість між естетичним і етичним була відзначена багать-
ма мислителями й діячами мистецтва. О. Герцен говорив про есте-
тичну школу моральності. Л. Толстой у “Щоденнику” за 1896 рік 
занотовував, що “естетика є вираження етики”. Ф. Достоєв ський 
категорично твердив, що “моральне лише те, що збіга ється з на-
шим почуттям краси”. А краса є мета, задля якої живе людина. 
“Естетика – мати етики... Зло вульгарне”, –  переконував поет 
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Йосип Брод ський. Геґель підводив до незаперечного висновку 
про те, що “істина, благо поєднуються спорідненими узами лише 
у красі”. 

Гармонійне поєднання Істини, Добра і Краси є ідеальною ме-
тою життя і мистецтва. 

“Зіркість щодо краси” (О. Фет), здатність відчування і сприй-
мання її – необхідний інструмент творчості. Якщо емоції взагалі, 
за образним висловом відомого психолога П. Анохіна, відіграють 
роль “пеленгів” поведінки: прагнучи приємного, організм набуває 
корисного. А оминаючи неприємне, запобігає зустрічі зі шкід-
ливим. Естетичне ж почуття, відчуття краси виникло у процесі 
антропогенезу і виключно в інтересах творчої діяльності людини.

Без краси, взятої як предмет і як завдання художнього відо-
браження світу, мистецтво неможливе. У найзагальнішому розу-
мінні мистецтво – вища кристалізація естетичного споглядання 
людиною життя, яке воно є і яким повинно бути відповідно до 
естетичних ідеалів.

Парфенон, Софія Київ ська, “Давид” Мікелан джело, мадонни 
Рафаеля, полотна Леонардо да Вінчі, портрети Гейнсборо, фуги 
Баха, поезії й живопис Т. Шевченка, “Вічна весна”, “Поцілу-
нок” О. Родена, “Земля”, О. Довженка, “Тіні забутих предків” 
С. Пара джанова вражають художньо-естетичною могутністю, до-
вершеністю, підпорядкованою законам прекрасного.

Проникаючи у глибинні основи розуміння краси як головно-
го об’єкта художнього відображення у мистецтві, ми знаходимо 
певні відмінності у культурах Сходу і Заходу. Східна культурна 
традиція сповнена прагнення “приєднатися не стільки до моралі, 
скільки до краси” [14, с. 42]. Рабіндранат Тагор зазначав, що 
японець розуміє очима, він “розчинений у світі”, він живе красою, 
бачить пластичну “екогармонію”.

Вчення синтоїзму, буддизму, даосизму, конфуціанства “поро-
джують естетичний тип культури, орієнтований на космос, на 
відміну... від християнства, на основі якого виросла культура, 
переважно етична, орієнтована на людину” [1, с. 191]. Відпо-
відно, завдання художника Сходу – побачити навколишній світ 
і передати це іншим. Здавалося б, жодних інших творчих за-
вдань у художника немає. Мистецтво є продовженням життя, 
а не створенням нового світу. Проте принципово важливим для 
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розуміння цієї культури є те, що згадані вчення, по суті, мають 
моральний характер. Мистецтво орієнтоване на космос, але сам 
космос є не що інше, як безперервне вираження моральності або 
аморальності живих істот, а мистецтво є найповнішим втіленням 
“дао”, переважно етичного ідеалу життя. Відповідно, життя і ді-
яльність художника визначаються “дао” як істинний шлях худож-
ника, його етичного “Я” як справжня творчість, сповнена “добра” 
і справедливості. Отже, моральні основи сутнісно значущі для цієї 
культури, хоча у ній і немає прямого дидактизму. 

Західне ж мистецтво завжди було орієнтоване на реальне люд-
ське буття і моральні проблеми сучасності. Життєвий світ європей-
ця – “вслуховування” (М. Ґайдеґґер), він чує “небесну музику 
сфер” (Піфагор), пізнає через “говоріння” космосу і самої людини.

Оскільки митець виступає як творець духовних цінностей, то 
його особиста свідомість підпорядкову ється не лише суб’єктивно-
психологічним переживанням, а й об’єктивним закономірностям 
художнього життя. Тому усвідомлення ним своєї соціальної цін-
ності має значення не лише для становлення моральних основ 
творчості, а й сприяє глибокому розумінню етичного змісту 
художньо-естетичної діяльності.

3.1.  особливості викладання естетики  
у мисте цькому вищому  
навчальному закладі 

Викладання у художньому вищому навчальному закладі 
пов’язане не лише зі змістовим наповненням програм, а й з мето-
дами навчання. Тут актуальною є думка Ф. Шиллера про те, що 
знання, втілене у чуттєву (естетичну) форму, володіє подвоєною 
силою, тому що той, хто “здатний передати їх мені у вишуканій 
формі, доводить не лише те, що його покликання – розширювати ці 
знання, а й те, що він увібрав їх у себе і здатний втілити їх у своїх 
діях... Лише те, що стало живим діянням у нас, може стати таким 
поза нами” [19, с. 283]. Геґель узагальнював, що “ні в якій галузі 
не можна бути духовно розвиненим, навіть про історію не можна 
міркувати серйозно, не володіючи естетичним чуттям” [11, с. 212].  
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Тому викладання естетики, так само як і мистецтвознавчих 
та спеціальних-художніх дисциплін, повинно ставити за мету фор-
мування естетичної культури.

Естетична культура особи є не простим конгломератом різних 
здібностей і якостей, це своєрідна система думок, почуттів, від-
носин, інтересів, системною ознакою якої виступає  естетична по-
треба. Як “найбільш люд ська з усіх люд ських потреб” (С. Ру-
бінштейн) естетична потреба антонімічна до потреби “мати”, 
“володіти” і характеризу ється цілісним відчуттям необхідності 
споглядати, зберігати і створювати прекрасне. Причому “спо-
глядальність” не є синонімом пасивності, бездієвості людини. 
У новоєвропей ському менталітеті споглядання не означає нір-
вану. Це і проблема гармонії душі зі світом, і питання про 
вхо дження у “творчий ґрунт речей” (П. Тілліх) і творчість, 
спрямована на Бога (М. Бердяєв). Вона, порівняно з дією, є 
виробленням в інший спосіб ставлення людини до світу, бут-
тя. Це спосіб чуттєвого, естетичного, пізнавального ставлення. 
“Велич людини, її активність проявля ється не лише у діянні, 
а й у спогляданні, в умінні осягнути і правильно поставити-
ся до Всесвіту, до світу, до буття” [38, с. 339-340] – пояс-
нював С. Рубінштейн. Споглядання треба розцінювати як вид 
неспожива цької діяльності, що змінює не об’єкт, а суб’єкт дії, 
внутрішній світ людини. Споглядання вимагає об’єднання за-
питання: “Що я повинен робити?” із запитанням: “Яким я по-
винен бути?” Це знаменує перехід зовнішніх практичних дій 
у внутрішню смислотворчість і стан свободи. За визначенням 
україн ського філософа Сергія Крим ського, “споглядання – це 
проблема звернення екології зовнішньої предметності в екологію 
культури” [23, с. 27]. Для справжнього таланту – “спостерігати 
(в даному контексті – синонім споглядальності), – зазначає 
дослідник природи таланту А. Іліаді, – вже означає творити” 
[20, с. 72]. Олександр Архипенко силою власного переконання 
і художнього досвіду, підтвер джуючи цю думку, наголошував, 
що споглядання разом з силою волі розвиває творчу орієнтацію 
і здібності людини [3, с. 221].

Сформувати естетичні потреби, збагачені творчою енергією 
люд ської культури, – одне з найважливіших завдань у викла-
данні естетики. Як слушно вважає професор Л. Левчук, “наголос 
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належить робити на усвідомленні люд ської чуттєвості.” Адже ес-
тетика, власне, і є ще з часів Олександра Баумґартена, коли вона 
отримала автономний, самостійний статус, наукою про становлення 
і розвиток люд ської чуттєвості, а “розвинена чуттєвість може дати 
нам у перспективі шлях руху до довершеності. Ця довершеність 
може бути притаманна людині, яка має розвинену чуттєвість і яка, 
по-перше, розуміє складність розвитку чуттєвого, по-друге, тяжіє 
до того, щоб її чуттєвість збіглася з довершеністю” [18, с. 6]. 
Таким чином, у навчально-виховному процесі треба обов’язково 
враховувати емоційні особливості суб’єкта художньої освіти, його 
професійні нахили та якості художнього сприймання.

Ефект спілкування – як лекційних, так і семінар ських за-
нять – залежить від ступеня наданої аудиторії можливості спів-
віднести навчальний матеріал з її (студент ської аудиторії) влас-
ними проблемами, враховувати у педагогічній практиці й захопле-
ність студентів, майбутніх митців, своєю професією, і наявність 
у них специфічної настанови на індивідуалізацію знань і досвіду. 
Водночас варто взяти до уваги ще один “секрет” специфіки ху-
дожника як об’єкта навчально-виховного впливу – несприйняття 
студентами художнього вищого навчального закладу егоїстичного 
типу педагога. З ряду: трудівник – спеціаліст – майстер – геній 
студентами (це підтвер джують дані соціологічного анкетування) 
суголосно було вибрано “майстра” як педагога, який органічно 
поєднує в собі талант професійний з талантом спілкування [44, 
с. 55]. Варто наголосити, що у навчально-виховному процесі, 
як переконливо стверджував відомий педагог Констянтин Ушин-
ський, “усе повинно базуватися на особистості вихователя, тому 
що виховна сила випливає лише з живого  джерела люд ської осо-
бистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм на-
вчального закладу, як би хитро він не був придуманий, не може 
замінити особистості у справі виховання... Без особистого безпо-
середнього впливу вихователя на вихованця справжнє виховання, 
яке проникає в характер, неможливе. Лише особистість може 
вплинути на розвиток і визначення особистості, лише характером 
можна сформувати характер” [45, с. 181]. Василь Сухомлин-
ський унаочнював цю думку визначного педагога образом дзер-
кала, в якому вихованець є віддзеркаленням люд ського образу 
свого вихователя. Знання, які дає педагог, є невіддільними від 
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його особистості, від світу його почуттів, переживань, оцінок, 
ставлення до світу, до праці, у даному випадку – до мистецтва. 
Вплив особи педагога він вбача є у тому, щоб залишити “в іншій 
людині свою мудрість, ясність свого розуму, невикорінну жадобу 
і потребу знати” [45, с. 184]. Заслуговує на увагу в цьому кон-
тексті його ж думка про те, що індивідуальний підхід до людини 
(а у мисте цькому навчальному закладі це обов’язкова вимога 
навчального процесу, та й студенти висловлюють усвідомлену 
потребу саме індивідуальних форм спілкування зі своїми виклада-
чами) завжди пов’язу ється у його свідомості з поняттям думання 
[46, с. 110]. Це підтверджує позицію Ґете, щоб “той, в кого ми 
хочемо вчитися, відповідав нашій природі”, бо “вчаться лише в 
того, кого люблять” [53, с. 128].

Особливого значення надавав духовності художника Олександр 
Довженко. Поса джений ним сад – це своєрідний посередник ду-
ховного спілкування між митцями різних поколінь. Педагогічне 
кредо цієї, за свідченням сучасників, людини ренесансного типу: 
“В інституті, де навчають мистецтва, повинно бути, як у храмі”.

Викладач має з глибокою повагою ставитися до професійного 
буття своїх студентів, намагатися бачити в них творчі особистості, 
любити і розуміти мистецтво. Його повинно хвилювати “духовне 
травлення” (Е. Ільєнков) студентів. Тому так важливо прищепити 
їм розуміння максими Монтеня, що для тих, хто не збагнув “на-
уки добра, всяка інша наука завдає лише шкоди” [28, с. 132]. 

Для художника, який живе у стихії “емоційного інтелекту”, 
знання естетики важливе ще й як суттєвий чинник духовності, 
яка визначає зсередини вмотивоване включення у суспільне жит-
тя і в такий спосіб дозволяє вимірювати “людину” в кожному 
з людей.

Саме у прагненні духовності – виток позитивних мотивів 
навчання. Прагнення студентів художнього вищого навчально-
го закладу до знань про людину, інтерес до люд ського є до-
мінантою становлення їхньої професійної свідомості. Навчання, 
яке зачіпає глибинну сутність люд ського “Я”, активно впливає 
на формування життєвих цілей і настанов особистості, розширює 
її параметри до загальносоціальних масштабів, виводить її у світ 
як національних, так і загальнолюд ських цінностей. Викладач – 
людина, яка веде діалог з корінних питань буття задля виявлен-
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ня особистісного сенсу суспільного розвитку. Це визначає два 
взаємопов’язаних напрями педагогічних зусиль – необхідність 
індивідуального підходу і впливу на творче життя студентів, ета-
пи його духовного становлення і розвитку та інтенсивний пошук 
оптимальних способів і форм викладання, які б виявляли і розви-
вали творчі здібності студентів, активізували у них пошук само-
стійних шляхів розв’язання художніх та наукових проблем. Серед 
таких форм, зокрема під час викладання естетики, – науково-
реферативна діяльність студентів, підготовка ними усних допові-
дей і повідомлень. “Дослідни цький елемент у навчанні, – вважав 
В. Сухомлин ський, – дуже важлива умова возвеличення людини. 
У здобутті знань є одна дуже важлива риса: людина не тільки 
про щось дізна ється, але й щось доводить. Утвер джуючи істину, 
вона утвер джує себе” [46, с. 120]. У цьому значенні важливи-
ми є наукові гуртки, наукові конференції, філософ сько-естетичні 
симпозіуми, конкурси, олімпіади. Вони дають змогу виявити мак-
симум самостійності, творчості, силу і глибину своїх узагальнень 
і висновків, показати рівень володіння філософ ською культурою, 
відчути дієвість думки своїх колег, виявити нестандартність влас-
ного мислення.

Орієнтованість педагогіки на навчання “як думати”, а не лише 
“що думати” є найприйнятнішою для мисте цького вищого навчаль-
ного закладу. Важливим способом розвитку естетичних інтересів 
студентів стають семінари-диспути, в яких набуває наочного ви-
рішення діалектичний принцип розкриття сутності явищ, а на пе-
редній план виступає діяльнісний аспект мислення. За С. Ру-
бінштейном, “мислення почина ється з проблеми або питання, зі 
здивування або недовіри”. Саме з “суперечності цієї проблемної 
ситуації, – переконаний учений, – визнача ється втягнення особи 
у процес думання” [38, с. 347].

У процесі обговорення тієї чи іншої проблемної ситуації необ-
хідно постійно підключати практичний досвід студентів у сфері 
художньої творчості як вихідний етап до наступних теоретичних 
узагальнень. Перед викладачем постає реальне завдання зрозу-
міти та ефективно використати особливості художнього мислення 
(світовідчуття, соціокультурні компоненти, картина світу, стиль, 
норми, ідеали, національна своєрідність і т. п.).

Завдання викладача на таких заняттях полягає у залученні сту-
дентів до процесу обґрунтування першооснов власного мислення. 
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Творчий, проблемний виклад матеріалу дає поштовх розвиткові 
внутрішньої діалогічності мислення, що, зрештою, відповідає діа-
логічній сутності мистецтва. Власне кажучи, основою навчального 
процесу має стати навчання шляхом самостійних інтелектуальних 
відкриттів. Педагог повинен зуміти створити проблемне поле дум-
ки, тобто живий діалогічний контекст культурно-історичної твор-
чості. Водночас особливо важливо прояснити для студентів гума-
ністичні витоки продуктивно-творчої думки того чи іншого творця 
художньої культури. Навчання має бути орієнтоване не стільки 
на абстрактно-теоретичне пояснення, скільки на розуміння, яке 
внутрішньо діалогічне і завжди визріває у відповіді. При такому 
підході метою навчання стає формування самостійного розв’язання 
проблеми, що є основою творчого мислення.

Дослідники природи творчості впевнені в однозначному виснов-
ку, що будь-яка творчість почина ється з постановки проблеми. 
Проблема може бути поро джена і ходом саморозвитку науки чи 
мистецтва, і потребами вдосконалення технології чи еволюцією 
мистецтва, яке відчуває на собі вплив суспільного розвитку за-
галом. До того ж логіка виникнення завдання, що вимагає твор-
чого вирішення, може бути цілком усвідомленою, але інколи саме 
виявлення проблеми є справжнім відкриттям і залежить від сту-
пеня обдарованості першовідкривача. Це добре підмітив Артур 
Шопенґауер: талант влучає у ціль, в яку ніхто влучити не може, 
геній влучає у ціль, яку ніхто не бачить. Тому геній і випере джає 
свій час, хоча, зазвичай, дистанція цього випере дження історично 
обмежена.

Не викликає сумніву, що творчість – це не сума знань, а, 
як мудро визначив В. Сухомлин ський, особлива спрямованість 
інтелекту. Формування цієї особливої, творчої спрямованості інте-
лекту мало б стати кредо сучасної педагогіки. Це поро джує розу-
міння того, що в навчально-виховному процесі важливо не лише 
давати знання, а й – що важливіше й цінніше – навчити розуміти 
їх культурний зміст. Великого значення у цьому зв’язку набуває 
творчий потенціал особистості педагога, який має бути живим де-
монструванням продуктивного діалогу різних культур мислення та 
творчого перетворення логічних основ власного мислення. Жива 
діалогічність спілкування є основою виховання культури самостій-
ного критичного мислення студента.
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Зв’язок викладача і студента становить собою інтелектуальне й 
чуттєве спілкування. Їхня творча взаємодія підтвер джує діалогічну 
природу мистецтва. При цьому педагог має сприймати студента 
не як об’єкт, а як суб’єкта діяльності, як співмислячу і співвід-
чутливу особистість, як рівноправного (хоча і нерівнозначного) 
учасника спільного творчого процесу.

Весь навчально-освітній процес повинен бути пройнятий єд-
ністю логічного та історичного як універсально всезагальною 
формою культурно-історичного розвитку. Виховати художника-
творця – означає розвинути його світобачення і мислення згідно 
з логікою художньо-творчого освоєння дійсності. Мета філософ-
сько-естетичного розгляду мистецтва якраз і полягає у виявленні 
загальної логіки художньої творчості.

Для активізації роботи над творчим освоєнням матеріалу, що 
стосу ється художнього процесу, можна проводити анкетування, 
хоча б і такого зразка: 1) як виникає у вас задум художнього 
твору; 2) який етап (момент) творчого процесу становить для вас 
найбільшу складність і як ви долаєте її; 3) як враховуєте майбутнє 
сприймання вашого твору.

Критичному аналізові навчального процесу допомагає й 
експрес-анкетування такого виду: 1) чи задоволені ви навчанням 
в Академії мистецтв; 2) чи займаєтеся самоосвітою або чи відчу-
ваєте потребу в самоосвіті, самовдосконаленні; 3) чи впевнені ви, 
що за своїми здібностями, властивостями характеру відповідаєте 
обраній професії; 4) чи змінилося за час навчання ваше ставлення 
до обраної професії.

Зіставлення найхарактерніших відповідей неминуче викликає 
живу творчу дискусію і сприяє глибокому осмисленню або пере-
осмисленню навчально-творчого процесу майбутніми діячами мис-
тецтва.

Розвиткові творчого мислення студентів допомагає і система 
спецкурсів: “Особистість художника і творчий процес”, “Худож-
ня творчість як об’єкт естетичного аналізу”, “Діалектика есте-
тичних категорій”, “Національна специфіка мистецтва”, “Митець 
і суспільство”, “Творчість як морально-естетична цінність”, “Роль 
естетики у формуванні митця”, “Мотиваційні  джерела художньої 
творчості”,“Художник: психологічні та морально-естетичні харак-
теристики”.
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Викладач естетики має бути включений і у сферу спеціальної 
підготовки студентів як консультант курсових і дипломних  робіт, 
учасник конкурсних комісій, співекзаменатор зі спеціальності. 
Він мав би нести однакову з викладачами спеціальних дисциплін 
відповідальність за світоглядну та художню якість студент ських 
творчих робіт.

Співпраця зі спеціальними кафедрами закономірно вимагає 
спільної науково-методичної роботи. Можна запропонувати хоча 
б таку тематичну спрямованість методичних розробок: “Дипломне 
проектування як творчий процес”, “Художньо-естетичні принци-
пи аналізу художнього твору”, “Специфіка створення художнього 
образу в монументальному мистецтві”, “Естетика мистецтва пост-
модернізму”. Доцільно обміркувати ідею і про спільне проведен-
ня викладачами суспільствознавчих (а естетики – обов’язково) 
і спеціальних кафедр науково-теоретичних конференцій з проблем 
художньо-творчого процесу: “Художність як основа існування мис-
тецтва”, “Національно-культурна своєрідність і загальнолюд ський 
сенс мистецтва”, “Духовність у мистецтві”, “Мистецтво і релігія”, 
“Мистецтво і філософія”, “Народне мистецтво як  культурогенний 
чинник формування митця”, “Народний костюм як феномен куль-
тури”, “Постмодернізм: морально-естетичний вимір і т. п.

Таким чином, у спільності зусиль, заснованих на усвідомленні 
глибинної єдності кінцевих цілей і завдань, – запорука ефек-
тивності сучасної художньої освіти. Єдність знань, переконань 
і практичної дії дає потрібний синтез, який сприяє становленню 
повноцінної особистості художника-громадянина. А у мистецтві 
громадян ська, моральна, інтелектуальна забезпеченість становлять 
серцевину творчості.

І якщо студент виносить з вищого навчального закладу на-
станови на служіння рідному народові, суспільству, на високі на-
ціональні і загальнолюд ські цінності, громадян ську активність, на 
подолання будь-якого уречевлення і відчуження, то він склався, 
відбувся як особистість і цим підтвердив правильність обраного 
вищим навчальним закладом шляху. Прагнути до такого резуль-
тату – благородне завдання кожного педагога.
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Запитання для самоконтролю

1. Яка роль естетичної освіти у становленні митця?
2. Розкрийте зміст педагогічного процесу в творчому навчаль-

ному закладі.
3. У чому сенс художньої творчості?
4. Які естетичні параметри художньої творчості?
5. Які твори становлять золотий фонд світової есте тичної думки?
6. Розкрийте зміст поняття “естетика”.
7. Розкрийте місію митця в осягненні люд ського буття.
8. Назвіть відомих митців-педагогів. Які естетичні позиції 

вони сповідували і, відповідно, пропагували в педагогічному про-
цесі підготовки майбутніх художників?

9. Як ви розумієте діалектичне взаємовідношення мистецтва 
і моралі?

10. Які чинники формують творчу індивідуальність?
11. Назвіть етапи художньо-творчого процесу.
12. Яка роль свідомості у художньо-творчому процесі?
13. Які ознаки раціонального рівня художнього мислення?
14. Як ви розумієте поняття “художнє освоєння світу”?
15. Які мотиваційні джерела художньої творчості?
16. Яка роль викладача у мисте цькому навчальному закладі?



розділ 4 
педаГоГіка ХудожнЬої 
кулЬтури Як елеМент 
кулЬтурної політики

4.1.  педагогіка художньої культури у середній 
та вищій школі

Нині спостерігаємо постійне прагнення світової та україн ської 
спільноти до розширення, перебудови і вдосконалення мисте цької 
освіти та системи виховання засобами художньої культури. Цей 
мисте цькоосвітній рух має давню й багату історію. Нове розумін-
ня завдань європей ської школи було задеклароване видатними пе-
дагогами ще у ХІХ ст., коли мистецтво як виразник творчих сил 
людини було покликане стати основою всієї освіти. Очевидною 
є необхідність організованої системи міждисциплінарних зв’язків, 
комплексної методики та спільної системи координат для роз-
витку всіх ступенів освіти у галузі художньої культури та мис-
тецтва. Педагогіка художньої культури та мистецтва, як новий 
напрям гуманітарних знань, повинна виробити власні принципи 
вишколу та оригінальні концепції створення допоміжної літера-
тури. В україн ському контексті сучасний етап вироблення нових 
методів художнього виховання, реалізується у науковій розробці 
навчальних програм  художньо-естетичного циклу для загальноос-
вітньої школи.

Згідно з концепцією Державного стандарту загальної серед-
ньої і освіти, сучасна освітня модель, що реалізу ється Міністер-
ством освіти і науки України, передбачає викладання дисциплін 
так званого культуротворчого циклу у 20 605 школах різних 
типів. З метою якісного і кількісного забезпечення завдань 
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і змісту циклу програм з мистецтва, художньої культури, ети-
ки та естетики необхідно створити високопрофесійну навчально-
наукову базу підготовки вчителів. Для вивчення предмета “Ху-
дожня культура” в загальноосвітніх школах відведено 490 годин, 
у профільних школах – 700 годин. Життєвість всеукраїн ського 
проекту “Художня культура” у прямій пропорції залежатиме від 
якості кваліфікованих учителів, що забезпечуватимуть вивчення 
інваріантних предметів циклу в школах, реалізацію мас-медійних 
мисте цькоосвітніх програм, навчальних культурологічних проек-
тів тощо.

Відповідно до розробленої Академією педагогічних наук 
(АПН) України “Національні доктрини розвитку освіти України 
ХХІ століття”, парадигма мисте цької освіти в середній школі зо-
рієнтована на естетичне виховання, об’єднавчий розвиток куль-
турного та інтелектуального складників особистості. Логічно, що 
освітні складники художньої культури набувають статусу “альфи 
і омеги”, головних місіонерів і гарантів під час здійснення озна-
чених завдань культурної політики. Образно кажучи, “альфою” 
у цьому контексті виступають дошкільне естетичне виховання 
і мисте цька освіта на рівні середньоосвітніх закладів. “Омегою” 
і головною рушійною силою реалізації задекларованих реформ, 
на наше переконання, мали б виступити національні академії 
мистецтв поряд із вищими навчальними закладами педагогічного 
спрямування.

В ідеологіях як мисте цької, так і педагогічної освіти впро-
довж другої половини ХХ ст. сформувався стійкий стереотип, 
що педагогів від мистецтва для середньої освіти мають готувати 
у ВНЗ педагогічного профілю. Своєю чергою, фахівців академій 
мистецтв часто охоплює амбітна місія “посвячених” у “вищі” за-
вдання мистецтва і таємниці творчості, завдання, що не повинні 
опускатися до проблем шкільних рівнів мисте цької освіти. Третім 
гальмівним чинником структурних змін є стереотип ототожнення 
кількості спеціальностей і напрямків підготовки в академіях мис-
тецтв з історично сформованими галузями і видами образотвор-
чого, декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну. Про інно-
ваційні напрями підготовки, які відповідають запитам культурної 
політики доби постмодернізму, говориться мало через об’єктивну 
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інертність “класичної” академічної системи навчання за нинішньо-
го пострадян ського часу. 

Для того щоб об’єктивно оцінити організаційні форми та мож-
ливості підготовки педагогів у сфері художньої культури в су-
часній Україні, треба проаналізувати висновки насамперед про-
відних спеціалістів педагогічної науки. А дже саме вони реально 
показують можливості і внесок педагогічних навчальних закладів 
у розвиток системи формування вчителів з художньої та естетич-
ної культури. Про невідповідність усталеної системи підготовки 
заявляють на всіх рівнях і провідні фахівці АПН України і про-
відні вчителі-педагоги. Загалом стан впрова дження різноманітних 
освітніх технологій у практику мисте цької освіти визна ється як 
незадовільний [6, с. 4].

Отже, питання поставлені, проблеми визначені, але хто і як має 
їх розв’язувати? Який вихід із ситуації, що склалася? Перед тим, 
як його окреслити, треба докладніше проаналізувати зміст і завдан-
ня програм з художньої культури, що введені відповідно до Дер-
жавного стандарту з 2009 року у школах як загальнообов’язкові. 
Розробка навчальних програм “Художня культура” здійснювалася 
як для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного 
напрямів, так і для суспільно-гуманітарного, філологічного, 
природничо-математичного напрямів. Мета вивчення художньої 
культури в школі полягає в особистісному художньо-естетичному 
розвитку учнів, формуванні світогляду у сфері художньої культу-
ри, вихованні потреби в художньо-творчій самореалізації та духов-
ному самовдосконаленні у процесі опанування цінностями україн-
ської та світової культурно-мисте цької спадщини.

Для нової шкільної програми характерною є багатовимірність 
художньо-естетичних завдань та їх розв’язання у пластично-
образному аспекті. Кожен семестровий розділ має тематичні бло-
ки, які послідовно вирішують теоретичні і практичні художньо-
пластичні та психологічні завдання образотворчості. Це, зокрема, 
такі блоки тем, як “Художній образ”, “Види і жанри мистецтва”, 
“Загадки стародавнього мистецтва”, “Палітра художніх напрямів 
і стилів”, “Мистецтво в культурі сучасності” (5–8 класи). Про-
грама з художньої культури 9–11 класів охоплює естетику, світо-
ву та україн ську художню культуру [16, 5].
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Важливо, що концептуальні засади і структура програм, їхні 
мета, завдання та зміст загалом наближаються (у скороченому 
обсязі) до змісту підготовки студентів-мистецтвознавців, культу-
рологів та мене джерів мистецтва Львів ської національної академії 
мистецтв (ЛНАМ). Таким чином, адаптація академічного проекту 
спеціальності “Педагогіка художньої культури” щодо потреб рівня 
загальноосвітніх закладів не вимагала значних інтелектуальних та 
методологічних зусиль. Звісно, що формування академічних на-
вчальних курсів на принципах цілісності, наступності, системності 
охоплює ширше коло професійних компетенцій майбутніх педагогів 
художньої культури, аніж коло завдань середньої освіти. Потенці-
ал спеціальності включає в себе потреби у фахівцях спеціалізованих 
художніх шкіл, коле джів, художньо-професійних училищ та ВНЗ з 
урахуванням вікових особливостей формування художньої культури 
особистості. Кваліфікацію педагога зі сфери художньої культури 
потрібно сформувати, чітко розрізняючи два головні складники: 
фахово-художню підготовку та підготовку педагогічну, інтегровану 
в мисте цьку специфіку. Не викликає сумнівів, що перший склад-
ник такої підготовки у стінах ЛНАМ має належний ґрунт.

Проект допомагає зняти штучну опозицію між розвитком двох 
галузей, викристалізувати продуктивну методику багаторівневої по-
ліхудожньої освіти. Синхронізація між складниками професійного 
мистецтва, мистецтва педагогіки і знань зі сфери художньої куль-
тури формує якісно новий освітній напрям. Це об’єктивно пра-
вильний шлях для заповнення величезного вакууму, що утворився 
в освітньому професійному просторі. Про те, коли і як відбувся 
розрив між академіями мистецтв та педагогікою, красномовно свід-
чить історія мисте цької освіти. Нагадаємо, що статус “педагога-
митця” отримували не всі навіть найталановитіші професійні ху-
дожники. Вони попередньо мали пройти відповідну підготовку.

На користь створення нових перспективних моделей мисте цької 
педагогіки можна додати цілу низку аргументів з української іс-
торії. Тепер мало кому відомо, що з 1924 р. в Київ ському худож-
ньому інституті було створено мисте цько-педагогічний факультет 
та Всеукраїн ський методологічний семінар для вчителів образо-
творчого мистецтва різних освітніх рівнів. Академік Федір Шміт 
рекомендував створити аналогічні факультети у всіх мисте цьких 
інститутах (Київ, Харків, Одеса). Впрова дження здійснювалося 
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з метою забезпечити внутрішній зв’язок між митцями різних спе-
ціальностей для підготовки педагогів-художників-енциклопедистів 
[18, с. 278]. Така співпраця різних галузей і рівнів мисте цького 
вишколу в Україні була синхронною з ідеями синкретизму в того-
часному мистецтві Західної Європи, зокрема з програмою Веймар-
ського Баугаузу (1919). 

Львівська національна академія мистецтв наблизилась до про-
фесійного середовища коле джів, середньої освіти, дитячих худож-
ніх шкіл та малих академій мистецтв. З цих “малих” навчальних 
закладів з дитинства виростає і майбутнє професійне мистецтво, 
і рівень національної культури загалом. Однак ще існують певні 
стереотипи і сумніви щодо доцільності педагогіки як рівноцінного 
складника підготовки в синтезі із напрямками мистецтва і куль-
тури в Академії мистецтв. Адекватно наповнені професіоналізмом 
ланки такого синтезу створили б сприятливий ґрунт для теорії 
і практики художньої культури. Що дасть поява фахівців нового 
типу? Застосувати свій досвід і підготовку на всіх рівнях, почина-
ючи від дошкільного мисте цького виховання, навчання художньої 
культури у школах, коле джах і академіях мистецтв. Такі фахівці 
отримають цілісне бачення специфіки впливу культури і мистецтва 
на людину будь-якого віку, розуміння того, як мистецтво послі-
довно творить світ людини.

Надзавданням мисте цької освіти має стати об’єднання всіх 
сил і рівнів у єдиний досвід, причому з чітким розумінням того, 
що синтез у мистецтві не є сплавом. Моделювання такої мисте-
цько-педагогічної цілісності, координування рівнів, міжгалузевих 
зв’язків може бути ефективною за умови збереження автономії 
систем і водночас вільного структурування нових напрямків та 
рівнів. Базовими для методології інтеграції мають залишатися 
фундаментальні принципи: професійне мистецтво і педагогіка, їхні 
ціннісні орієнтири, творчі і методичні підходи. 

Запропонована факультетом історії та теорії мистецтва ЛНАМ 
програма для спеціалізації “Педагогіка мистецтва” освітньо-
кваліфікаційного рівня “Бакалавр” розрахована на студентів – ви-
пускників середніх шкіл, на перекваліфікацію тих, хто вже здобув 
вищу освіту за напрямами підготовки “Педагогіка”, “Мистецтво”, 
“Культура” та інших. Навчально-науковий комплекс факультету 
Історії і теорії мистецтв у співпраці із спеціалізованими кафедра-
ми (наприклад, академічного живопису та рисунку) міг би реалі-
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зувати стратегію розвитку нової випускної кафедри “Педагогіки 
художньої культури” та майбутнього Інституту мистецтвознавства 
у складі ЛНАМ.

Навчальний план підготовки може варіюватися на принципах 
взаємовизнання і мобільності форм попередньо отриманих знань. 
Ціль навчання – підготувати естетично чутливих і педагогічно 
мудрих вчителів та викладачів для середніх, середніх спеціальних 
навчальних закладів та ВНЗ із загальними знаннями і більш спе-
цифічними компетенціями. Студенти, які опанують цю програму, 
зможуть успішно працювати у різних галузях мисте цькоосвітньої 
та культурної сфери, позитивно впливати на форму і результати 
державної культурної політики. Випускники забезпечуватимуть 
творче партнерство між різними рівнями освіти – від середньої до 
академій мистецтв. Програма передбачає налаго дження співпраці 
між різними секторами, рівнями і формами освіти, може варіюва-
тися відповідно до рівня знань і спрямованості інтересів студентів 
денної та заочної форм навчання.

Художньо-педагогічна інтеграція суттєво збагатиться, якщо до 
неї долучити досягнення інноваційної та експериментальної мисте-
цької педагогіки ХХ ст. А дже сучасний дискурс у царині теорії 
мистецтва все частіше буду ється на нових методах, без чітко ви-
значених моделей чи ідеологічних ліній. Усталені методологічні 
принципи піддаються трансформаціям. Пошук і впрова дження но-
вих мисте цько-освітніх технологій повинен унормовуватися лише з 
орієнтацією на особистість школяра. 

Цільова аудиторія, якій адресовані ці пропозиції, як жодна 
інша, розуміє потребу створення національної бібліотеки спеціаль-
ної літератури з теорії і практики художньо-культурної сфери. Тут 
не може бути єдиного погляду на вирішення означених завдань. 
Утім, необхідні колективні та невідкладні фахові дії в одному на-
прямку. А дже відсутність якісних підручників ставить у важкі 
умови процес реалізації виховних завдань курсу “Художня куль-
тура”. У нас з’явилося надто багато методичної літератури про те, 
що і як треба вчити і як моделювати підручники, і надто мало, 
власне, останніх. На відміну від багатьох європей ських країн, сис-
тема організації мисте цької освіти в Україні дає змогу дотримува-
тися єдиних критеріїв якості, оскільки вимоги навчальних планів 
та програм забезпечують цілісний підхід до фахової підготовки 
педагогів художньої культури. Щодо критеріїв оцінки підручників 
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та посібників, які рекомендуються до друку чи вже вийшли у світ, 
то найкращим “фільтром” та суддею стане сама педагогічна прак-
тика, але надто дорогою ціною може обернутися для суспільства 
неякісна література, що покликана навчати чи допомагати сприй-
няттю тонких матерій культури та мистецтва.

Теоретико-методичні знахідки в галузі викладання дисциплін 
художньо-естетичного циклу дуже часто послуговуються “високи-
ми” абстрактними положеннями, але відривають навчальний про-
цес від творчої практики та досвіду безпосереднього естетичного 
сприймання мистецтва. Підручники та програми не завжди сприя-
ють залученню учнів до відтворення національних ознак мистецтва 
у власній творчій діяльності. Простежуються також негармонійні 
диспропорції між подачею знань з теорії та історії окремих видів 
та жанрів мистецтва, між прищепленням критично-оцінювального 
досвіду та власне творчої діяльності. Очевидно, що деякі під-
ручники, нехтуючи посиланнями на захопливий для молоді світ 
сучасної вільної творчості, безнадійно відстають від нашого часу. 
Становлення нової системи предметів художньо-естетичного циклу 
вимагає подолання стійких кліше шляхом інноваційних методик. 

Підручники і посібники повинні стимулювати в учнів прагнення 
розуміти й емоційно відчувати твори сучасного та історичного мис-
тецтва, з наголосом на естетичний зв’язок з тією культурою, що їх 
породила. Як пробудити і підтримувати зацікавлення творчістю? 
Нині у світі діє велика кількість мисте цько- і культурноосвітніх 
програм, які охоплюють традиційні види творчої діяльності поруч 
із застосуванням нових цифрових технологій, відеокліпів, презента-
цій у Power Point, Photoshop, фототекстур на тканині, маніпуляцій 
з фотоколажами та найрізноманітнішими колекціями. Всі ці методи 
застосовуються під знаком безпосередньої уваги до інтересів самої 
молоді. Експерименти із найновішими технічними засобами поро-
джують сильний емоційний заряд для творення цілком нових візу-
альних об’єктів, музично-слухових чи  сценографічних образів. Ідея 
таких експериментів покликана провокувати естетичне бунтарство, 
використовувати як особисті, так і колективні форми творчості, 
співпрацю над одним твором, розширювати сферу творчих нави-
ків, увиразнювати творчу мову. Таким чином, уже в початковій 
школі стимулюються дискусії про естетичні смаки. Уявімо собі, 
що подібні творчі та методичні підходи будуть використовувати 
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у моделюванні підручників. Однозначно, що початкова та загалом 
багаторівнева мисте цька освіта від цього не збідніє.

Серед найпоширеніших недоліків сучасних підручників спо-
стерігаємо сумнівну цінність ілюстративного матеріалу з погляду 
методики (спотворення колориту репродукцій, відсутність естетич-
ної логіки у відборі зразків творів та імен митців, безсистемність 
викладу текстів, термінологічна неузго дженість, надмірна абстра-
гованість). Нормативність подачі тексту, творчих завдань та кри-
теріїв оцінювання підручників з художньої культури аж ніяк не 
може уподібнюватися до підручників з точних наук (математики 
чи хімії), а дже шляхи творчості непередбачувані. Тому доречно 
згадати поета-класика, який зазначав, що для художника немає 
скутих норм, він норма сам, він сам у своєму стилі! 

Уроки художньої культури у ХХІ столітті можуть стати тим 
новим дискурсивним полем, яке сприймає найновіше світове мис-
тецтво і таке ж найновіше мистецтво може породити. Глобаліза-
ційних віянь часу при цьому не уникнути, але у нас, за висловом 
Леся Курбаса, має бути достатньо культури, щоб не розміню-
ватися на моду. А дже що більше екзотичних страв куштуєш, то 
більше любиш рідні вареники. Лише сильна національна тради-
ція допоможе прищепити свідомий імунітет від всеїдності лавини 
медіа-продукції і “кітчу”, виробити потребу спілкуватися зі справ-
жнім мистецтвом та сформувати естетичні смаки.

У ХХІ столітті, яке навіть парламентарі-політики провідних 
країн називають “століттям творчості”, є надто багато засобів для 
технічного клонування підручників, їхнього конструювання за на-
перед визначеною методичною схемою. Створити у цій ситуації 
високоякісний і оригінальний підручник – символ свого часу та 
своєї культури – означатиме здійснити свій подвиг. 
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4.2.  особливості професійної підготовки 
педагогів художньої культури та мистецтва 
у вищих навчальних закладах

Проблема професійної підготовки педагога завжди перебувала 
в центрі уваги освітян ської громад ськості. Особливого значення 
вона набула на сучасному етапі розбудови гуманістичної, особис-
тісноорієнтованої системи вищої освіти. У “Національній доктрині 
розвитку освіти України у ХХІ столітті” підкреслю ється, що онов-
лення системи вітчизняної освіти має неодмінно вдосконалюватися 
шляхом оптимізації підготовки кожного педагога до максимальної 
реалізації його професійно-творчого потенціалу в педагогічній ді-
яльності [11].

Приступаючи до висвітлення означеної теми, спершу потрібно 
уточнити понятійний апарат. Проаналізувавши літературу з педа-
гогіки, розкриємо зміст поняття “педагог художньої культури”. 
Як відомо, педаго ́г (від грец. παιδαγογ – дослівно “провідник 
дитини”) – особа, яка займа ється виклада цькою чи виховною 
роботою і має необхідну підготовку в цій галузі, у вузькому ро-
зумінні – учитель, який проводить навчальну та виховну роботу 
з учнями в загальноосвітніх школах різних типів [1]. 

З огляду на це тлумачення, можна запропонувати таке ви-
значення: “Педагог художньої культури – це спеціаліст у сфері 
вивчення, популяризації, промоції, передачі традицій художньої 
культури, який має широкий інтелектуальний світогляд, розвинену 
мисте цьку ерудицію, знання з історії і теорії культури, вдало поєднує 
різноманітні педагогічні технології, володіє творчими інтерактив-
ними методиками, здійснює інформаційний, науково-методичний, 
педагогічний супровід своєї діяльності, оперує основними понят-
тями з таких галузей науки, як естетика, етика, психологія, пе-
дагогіка, культурологія, соціологія, мистецтвознавство та ін.” Пе-
дагог художньої культури здійснює культурну співпрацю, сприяє 
налаго дженню міжкультурної комунікації, діалогу культур, фор-
мує систему духовних і культурних цінностей молодого покоління.
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Професійна підготовка майбутнього педагога художньої куль-
тури та мистецтва – це складний динамічний процес досконалого 
освоєння професії та оволодіння педагогічною майстерністю, який 
має свою специфіку, зумовлену своєрідністю і багатогранністю 
діяльності педагога художньої культури. Професійна підготовка 
включає у себе систему заходів, спрямованих на оволодіння про-
фесією (запас знань, умінь, навичок, досвід, набутий у процесі 
навчання, практична діяльність). 

Вивченням феномена професійної підготовки майбутніх фахів-
ців художньої культури у вищих навчальних закладах займались 
і продовжують займатися багато вчених, дослідників у галузі 
мисте цької освіти, філософії, професійної педагогіки і психоло-
гії, мистецтвознавства, зокрема: О. Абдуліна, Ю. Бабан ський, 
Г. Васянович, І. Зязюн, С. Коновець, Л. Лимаренко, Л. Ма-
сол, Н. Мирополь ська, Н. Ничкало, О. Отич, О. Рудни цька, 
С. Сисоєва, В. Сластьонін, Л. Хомич, Р. Шмагало, О. Шевнюк, 
О. Щолокова та інші, які оцінюють сучасний рівень професійної 
підготовки фахівців художньої культури як незадовільний. 

Зміст, методи і форми навчання у вищих навчальних закладах 
висвітлено у публікаціях І. Богданової, О. Бульвін ської, П. Воло-
вика, Л. Кондратової, А. Линди, В. Онищука, М. Фіцули та ін. 
Питання педагогічної технології вищої школи також дослі джували 
такі україн ськими вчені: А. Алексюк, В. Биков, В. Бондар, 
С. Вітви цька, С. Гончаренко, Р. Гуревич, В. Козаков, О. Мороз, 
В. Сидоренко та інні. 

Складність і багатогранність навчальної, виховної і просвітни-
цької діяльності вчителів мисте цьких дисциплін у загальноосвітній 
школі в нових умовах інформаційно-культурного розвитку сус-
пільства зумовлюють потребу формування нового змісту їхньої 
фахової підготовки, впрова дження нових форм і технологій, тому 
що художньо-естетична освіта завдяки розмаїттю засобів впли-
ву на особистість посідає особливе місце в системі національної 
освіти.

Затвер дження Державного стандарту початкової освіти 
(2011 р.) [2] та Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти (2004 р.) [3], введення навчального предмета 
“Художня культура” в 9–11 класах в інваріантну частину ти-
пових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів є 
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певним поступом української мисте цької освіти, оскільки предме-
ти художньо-естетичного циклу отримали продовжену художньо-
мисте цьку вертикаль (табл. 1). 

Таблиця 1. розподіл предметів художньоестетичного циклу 
впродовж навчання у середній школі (11річна школа)

Початкова 
школа Основна школа Старша 

школа

1–4 класи 5–7 класи 8 клас 9 клас
10-11 класи.
Художня 
культура.
Естетика

Музичне 
мистецтво

Музичне 
мистецтво

Музичне 
мистецтво

Художня 
культура

Образо-
творче 

мистецтво

Образо-
творче мис-

тецтво
– –

Отже, нині художньо-естетичний цикл предметів в 11-річній 
школі складає цілісну та неперервну систему, яка побудована за 
принципом наступності змісту. Причому в старшій школі художню 
культуру вивчають учні 10–11 класів усіх профілів і напрямів. Ці-
лісність мисте цької освіти передбачає два компоненти: цілісність 
у вимірі вертикальному, що поєднує основні блоки змісту – мис-
тецтво – художня культура – естетика та цілісність у вимірі го-
ризонтальному, що включає збагачення змісту освітньої галузі за 
рахунок уведення всіх видів мистецтв як компонентів мисте цької 
освіти [8]. 

Однак проблема забезпечення професійними кадрами для ви-
кладання предметів художньо-естетичного циклу зберіга ється як 
у початковій, так і в основній школі. На жаль, лише половина 
вчителів музичного мистецтва основної школи мають фахову пе-
дагогічну освіту. Якісний склад учителів основної школи проілю-
стровано на діаграмі, що представлена на рис. 1. 

Лише 23 % вчителів образотворчого мистецтва мають відпо-
відну фахову педагогічну освіту (рис. 2). 
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Рис. 1. Якісний склад учителів, які навчають музичного 
мистецтва в основній школі станом на 2009 рік (складено 
за результатами соціологічного дослі дження, проведеного 
департаментом загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки україни) 

   
 ; 

23%

   
(  ) 

; 
8%

  
   

 ; 
11%

  
; 

57%

Рис. 2. Якісний склад учителів, які навчають образотворчого 
мистецтва в основній школі станом на 2009 рік (складено 
за результатами соціологічного дослі дження, проведеного 
департаментом загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки україни) 
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Більше половини вчителів, які навчають образотворчого мис-
тецтва, є вчителями з інших предметів: історії, етики, україн ської 
літератури, іноземних мов, біології, математики, географії тощо 
[7], що не сприяє якісному викладанню предметів художньо-
естетичного циклу. А дже, як і в кожному предметі, потрібно бути 
фахівцем своєї справи, мати відповідні теоретичні й практичні на-
вички. 

З утвер дженням гуманістичних ідей освіти в Україні поста-
ла необхідність використання універсальних можливостей мисте-
цтва у формуванні особистості, здатної до творчої самореалізації, 
а дже, як відзначає академік НАПН України Н. Ничкало, “без 
мистецтва, без повсякденної уваги до проблем його використання 
в розвитку особистості, реалізація ідеї освіти – освіти впродовж 
життя – може стати утопією”[11]. 

Очевидно, що існує суперечність між кількістю спеціалістів, 
яких готують вищі навчальні заклади, і реальною потребою за-
безпечення шкіл такими фахівцями. Кардинального і доконечного 
вирішення потребує кадрове забезпечення викладання предмета 
“Художня культура”, оскільки фахівців з мисте цькою педагогіч-
ною освітою практично немає. 

В Україні становлення системи педагогічної освіти, її структу-
ри, типів навчальних закладів, змісту підготовки здебільшого ви-
значалося тенденціями розвитку масової загальноосвітньої школи 
в минулому. Нині зміст вищої освіти включає в себе “структуру, 
зміст, обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує осо-
бі можливість здобуття освіти і певної кваліфікації”[4, с. 321], 
а вища педагогічна школа представляє собою зовсім іншу систему 
професійного навчання, де підготовку фахівців художньої культури 
здійснюють не тільки педагогічні заклади, а й мисте цькі, а також 
інститути післядипломної освіти. 

На початок 2008/2009 навчального року за напрямами галузі 
знань “Мистецтво” підготовку здійснювали 162 вищих навчальних 
заклади. Динаміку мережі вищих навчальних закладів та обсягів 
прийому на навчання за вказаними напрямами підготовки пред-
ставлено на рис. 3. Як бачимо, кількість вищих навчальних за-
кладів, які здійснюють підготовку фахівців за напрямами галузі 
знань “Мистецтво”, поступово збільшу ється. 
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Рис. 3. динаміка мережі вищих навчальних закладів, у яких 
здійсню ється підготовка фахівців за напрямами галузі знань 
“Мистецтво” станом на 2009 р. (складено за результатами 
соціологічного дослі дження, проведеного департаментом 

загальної середньої та дошкільної освіти  
Міністерства освіти і науки україни) 

Підготовку педагогічних працівників для закладів дошкільної, 
початкової та загальної середньої освіти за напрямами “Музичне 
мистецтво” та “Образотворче мистецтво” здійснюють 40 вищих 
навчальних закладів. Однак залиша ється не вирішеною профе-
сійна підготовка педагогів художньої культури та мистецтва для 
широкої мережі навчальних закладів. 

З огляду на відсутність комплексних дослі джень стану викла-
дання художньої культури та забезпеченням навчального процесу 
кадрами, з метою глибшого вивчення проблеми якісної профе-
сійної підготовки фахівців художньої культури, Львівською На-
ціональною академією мистецтв зроблено аналіз наявного стану 
професійної підготовки педагогів художньої культури та рівня 
впрова дження предмета “Художня культура” у загальноосвітні 
навчальні заклади. Вивчення аналізу сучасного стану професійної 
підготовки педагогів художньої культури проводилось за допо-
могою анкетування експертів Вінни цької і Львів ської областей. 
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Експертами виступили методичні працівники, викладачі ВНЗ, які 
є фахівцями у галузі педагогіки, організації підготовки педагогів 
художньо-естетичного спрямування та глибоко обізнані з питання-
ми впрова дження предметів художньо-естетичного циклу. 

Опитування проводилося під час тематичних конференцій, се-
мінарів, нарад, круглих столів, присвячених цій проблематиці. По-
даємо проміжні результати письмового анкетування експертів на 
прикладі експериментальних областей. 

Більшість експертів погодилася з думкою, що відсутність ква-
ліфікованих фахівців для викладання цієї дисципліни є основною 
причиною, що гальмує впрова дження її у загальноосвітні заклади 
84,6 % (Вінни цька область) і 77,4 % (Львів ська область). Віді-
рваність системи вивчення цієї дисципліни від діяльності мисте-
цьких закладів відзначили 41,9 % респондентів у Львів ській об-
ласті і 42,3 % у Вінни цькій області. Певна кількість експертів 
зазначила як вагомі причини, що гальмують стан впрова дження 
дисципліни “Художня культура”, – відсутність підтримки з боку 
керівництва навчальним закладом та недосконале навчально-
методичне забезпечення.

На актуальності розв’язання порушеної проблеми наголошують 
також і науковці. Зокрема, Г. Філіпчук визнає, що сучасну школу 
турбує дефіцит кадрів з мисте цьких дисциплін і поверхове, аматор-
ське забезпечення навчального процесу [15]. Про незадовільний 
стан впрова дження різноманітних освітніх технологій у практику 
мисте цької освіти і відірваність мистецтва і навчально-виховного 
процесу вказує і дослідник у цій галузі С. Коновець [5].

Цікавими виявилися міркування експертів щодо якісної про-
фесійної підготовки майбутніх педагогів художньої культури. Вра-
ховуючи регіональні особливості та традиції щодо професійної під-
готовки, які склалися у різних областях, респонденти визначають 
пріоритети тим чи іншим закладам, що опікуються вишколом учи-
телів художньої культури (рис. 4). 

Результати анкетування показали, що на даному етапі най-
більшою популярністю користу ється професійна підготовка, яку 
надають у вищих педагогічних закладах, про що вказали 21,05 % 
респондентів Вінни цької області і 14,04 % опитаних у Львів-
ській області. 28,07 % експертів Львів ської області зазначили, 
що таку підготовку можуть здійснювати вищі мисте цькі заклади 
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ІІІ-ІV рівня акредитації, а 15,79 % опитаних експертів Львів ської 
області і 10,53 % опитаних експертів Вінни цької області віддали 
перевагу вищим мисте цьким закладам І-ІІ рівня акредитації.

У контексті дослі дження були розроблені окремі анкети і для 
самих учителів, які викладають художню культуру в загально-
освітніх навчальних закладах. Одним з питань цієї анкети було 
питання про освіту, яку вони мають, викладаючи цю дисципліну. 
Узагальнені відповіді подані в діаграмі (рис. 5).

За результатами анкетування встановлено, що основна кіль-
кість учителів художньої культури не мають відповідної фахової 
освіти, а лише курси підвищення кваліфікації, що не сприяє якіс-
ному викладанню цього предмета у школі. 

Формування ефективної системи якісної підготовки фахівців 
художньої культури є актуальним завданням сьогодення. Частково 
цю проблему розв’язують педагогічні університети за допомогою 
запрова дження відповідних освітніх напрямів підготовки. Особли-
вість педагогічних спеціалізацій полягає в тому, що вони перед-

Рис 4. розподіл думок експертів щодо того, які навчальні 
заклади повинні здійснювати підготовку вчителів художньої 

культури (складено за результатами соціологічного 
дослідження проведеного лнаМ у 20092010 рр.)
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бачають як поглиблення змісту відповідних напрямів (спеціаль-
ностей), так і забезпечення необхідної фахової підготовки з різних 
напрямків педагогічної діяльності. Спеціалізації ввод я ть на відпо-
відних напрямах (спеціальностях) з урахуванням їх органічної спо-
рідненості для підготовки педагогічних працівників до викладання 
навчальних предметів варіативного компонента навчального плану 
загальноосвітніх навчальних закладів. Практично у всіх педаго-
гічних закладах на художньо-педагогічних і музично-педагогічних 
факультетах ввели спеціалізацію “Художня культура”. Для при-
кладу можна назвати Інститут мистецтв Південноукраїн ського на-
ціонального педагогічного університету ім. К. Ушин ського, де вона 
функціонує з 2001 року на факультеті музичної освіти кафедри 
музичного мистецтва і хореографії.

Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”, 
підготовка яких здійсню ється за поєднаними спеціальністю і до-
датковою спеціалізацією, присвою ється кваліфікація за спеціа-

Рис. 5. Характеристика фахової освіти, що мають учителі 
художньої культури львів ської та вінни цької областей  
(складено за результатами соціологічного дослі дження, 

проведеного лнаМ у 20092010 рр).
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лізацією. Кваліфікація за спеціалізацією запису ється у додаток 
до диплома. У тому ж Інституті мистецтв Південноукраїн ського 
національного педагогічного університету ім. К. Ушин ського при 
підготовці фахівців галузі знань 0202 “Мистецтво”, напряму під-
готовки 6.020204 “Музичне мистецтво”, 7.020207 “Музична 
педагогіка і методика середньої освіти”, 7.010103 “Педагогіка 
і методика середньої освіти” у додатку до диплома запису ється 
“Вчитель музики та художньої культури”.

Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня магістра при-
с вою ється кваліфікація викладача за першою спеціальністю як 
таким, що мають поглиблену фундаментальну підготовку, що пе-
редбачає можливість їх працевлаштування у вищих і професійно-
технічних навчальних закладах та в науково-дослідних установах, 
а також кваліфікація за спеціалізацією. Кваліфікація за спеціалі-
зацією запису ється у додаток до диплома.

Зміст і обсяг фундаментальної підготовки за спеціальністю має 
відповідати змісту й обсягу підготовки з інших відповідних напря-
мів. Фундаментальна підготовка з додаткової спеціальності, спе-
ціалізації визнача ється з урахуванням специфіки цього поєднання 
і має бути достатньою для здобуття кваліфікації педагогічного 
працівника.

Прикладом розв’язання проблеми професійної підготовки фахів-
ців художньої культури може слугувати підготовка фахівців галузі 
знань 0202 “Мистецтво”, напряму підготовки 6.020204 “Музичне 
мистецтво” у Вінни цькому державному педагогічному університеті 
імені Михайла Коцюбин ського, де студенти отримують додатко-
ву спеціалізацію “Художня культура”. Потреба впрова дження на 
факультеті музичного мистецтва спеціалізації “Художня культура” 
з поглибленим вивченням дисциплін історико-культурологічного 
циклу виникла саме з урахуванням необхідності забезпечення 
шкіл регіону вчителями художньої культури. Нову спеціалізацію 
запрова джено з 2007-2008 навчального року. 

Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійсню-
ється на основі навчального плану, що є основним нормативним 
документом (стандартом) вищого навчального закладу. Навчаль-
ний план склада ється на підставі освітньо-професійної програми 
і структурно-логічної схеми підготовки фахівців відповідного про-
філю та визначає організацію їх навчальної діяльності. Аналіз на-
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вчального плану Вінни цького державного педагогічного універси-
тету свідчить про те, що у межах підготовки майбутніх учителів 
з художньої культури студенти ґрунтовно вивчають історію світо-
вої культури (198 год), історію україн ської культури (144 год), 
сучасну художню культуру (126 год), основи образотворчого 
мистецтва (90 год), історію літератури (54 год), історію театру 
(72 год), історію кіномистецтва (54 год), методику викладання 
художньої культури (90 год), культурологію (54 год). Студенти 
проходять і педагогічну практику, під час якої проводять уроки з 
художньої культури. 

Під час вивчення дисциплін, спрямованих на підготовку фахів-
ців з художньої культури, студенти широко застосовують знання 
з інших дисциплін, які опановують під час фахової підготовки 
вчителя музики – з історії класичної і сучасної зарубіжної та 
україн ської музики, аналізу музичних творів, психології, педаго-
гіки, історії виконав ського мистецтва, музичної психології тощо. 
Вивчення курсу “Методика музичного виховання” стає стартовим 
для опанування знаннями з дисципліни “Методика викладання 
художньої культури”. Результати постійного проведення студент-
ських олімпіад з культурології за участі студентів цієї спеціалізації 
засвідчують перспективність такої спеціалізації, тому що її отри-
мання спира ється саме на педагогічно-мисте цьку підготовку. 

Доречно відзначити раціональність і логічність складених на-
вчальних планів у Вінни цькому державному педагогічному уні-
верситеті імені Михайла Коцюбин ського, які втілюють принципи 
інтегрованого підходу. Так, першою дисципліною культурологіч-
ного циклу стає “Історія зарубіжної культури”, яка виклада ється 
паралельно з предметом “Історія західноєвропей ської музики”. 
Вивчення предмета “Історія україн ської культури” здійсню ється 
поряд з вивченням “Історії україн ської музики” та “Україн ської 
музики ХХ століття”. Заключним у вивченні історико-культурних 
дисциплін стає “Сучасна художня культура”, що вивча ється па-
ралельно із “Сучасною зарубіжною музикою”. Підсумовує знання 
з історії культури вивчення дисципліни “Культурологія”. 

Розв’язання проблеми якісної професійної підготовки педагогів 
художньої культури і мистецтва лише розпочато. Перспективним 
варіантом є відкриття нової спеціалізації “Педагогіка художньої 
культури”, яку запрова джено у Львів ській національній академії 



100	 Розділ	4

мистецтв для підготовки фахівців напряму “Мене джмент соціо-
культурної діяльності”. За підготовку фахівців цієї спеціалізації 
відповідає кафедра мене джменту мистецтва факультету історії 
і теорії мистецтва. Про відповідність вимогам МОНМС України 
щодо підготовки фахівців за вказаним напрямом засвідчує наяв-
ність затвер дженої у встановленому порядку концепції підготовки 
бакалаврів за напрямом 6.020106 “Мене джмент соціокультурної 
діяльності”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, “Ма-
гістр”, кваліфікація: арт-мене джер, педагог художньої культури 
та мистецтва. Львів ська національна академія мистецтв також ви-
ступила з пропозицією до Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України про відкриття нового напряму “Художня культу-
ра” в галузі 0201 “Культура”. На даний час ведеться розробка 
організаційно-нормативного та науково-методичного забезпечен-
ня. 

У стінах мисте цького закладу майбутні фахівці отримують ці-
лісне бачення специфіки впливу культури та мистецтва на люди-
ну будь-якого віку, розуміння, як мистецтво послідовно творить 
світ людини. Аналіз навчального плану Львів ської національної 
академії мистецтв дає підставу ствер джувати, що розроблена 
і впрова джена спеціалізація “Педагогіка художньої культури” 
відображає такі цілі, завдання, принципи, зміст і організацію 
мисте цької освіти, що сприятимуть формуванню якісної про-
фесійної підготовки майбутнього педагога художньої культури 
і мистецтва. У процесі навчання студенти засвоюють низку спе-
ціалізованих, а також мистецтвознавчих, педагогічних, історич-
них і філософ ських дисциплін, що сприяють розумінню мисте-
цьких і педагогічних явищ.

Основна мета навчання на спеціалізації “Педагогіка художньої 
культури” – це заповнити брак педагогів середніх, середніх спе-
ціальних та вищих навчальних закладів для викладання дисциплін 
художньо-естетичного циклу [17]. Навчальним планом спеціалі-
зації передбачено 3759 годин на цикл професійної та практичної 
підготовки, з яких ключовими виокремимо такі дисципліни – “Ху-
дожня культура” (324 год), “Мисте цька педагогіка і психологія” 
(104 год), “Педагогічна етика” (81 год), “Методика викладання 
дисципліни” (108 год), “Історія педагогіки” (108 год), педагогіч-
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на (108 год) та мисте цько-педагогічна практики (216 год) Під 
час навчання студенти вивчають історію декоративно-ужиткового 
мистецтва, історію світової культури, історію україн ської культу-
ри, історію україн ського образотворчого мистецтва та архітектури, 
історію зарубіжного образотворчого мистецтва та архітектури, іс-
торію світової літератури, історію музичної і театральної культу-
ри, а також естетику, культурологію, соціокультурну діяльність, 
історію формування визначних колекцій світу, історію дизайну, 
філософію мистецтва, психологію мистецтва, історію мистецтво-
знавства, організацію мисте цької освіти та художніх промислів, 
музеєзнавство, матеріалознавчу експертизу творів мистецтва та 
дизайн-продукції. 

Звичайно, академічний вишкіл із такої спеціалізації є значно 
глибшим, аніж потреби середньої освіти, бо йдеться також про 
фахівців спеціалізованих художніх шкіл і коле джів. У цьому, на 
нашу думку, перевага підготовки фахівців художньої культури 
у мисте цьких ВНЗ. Професійна сфера застосування знань ви-
пускників ЛНАМ закладу є справді значно ширшою, ніж в ін-
ших навчальних закладах (дошкільні навчальні заклади, загально-
освітні навчальні заклади, школи-інтернати, спецшколи, приватні 
школи, школи мистецтв, позашкільні заклади, навчальні закла-
ди художньо-професійної освіти, професійно-художні училища, 
художні професійно-технічні училища, музеї, галереї, коле джі, 
культурно-освітні заклади, творчі індустрії, спеціалізовані мисте-
цькі курси і гуртки, що значною мірою розширить можливість 
працевлаштування). 

Таким чином, проведений аналіз соціологічних досліджень 
та навчальних планів вищих навчальних закладів дає підстави 
констатувати, що стан підготовки фахівців художньої культури 
є незадовільним, а тому розв’язання проблем з професійної під-
готовки педагогів художньої культури і мистецтва потребує нині 
об’єднання можливостей педагогічної теорії, методики і практики 
за безумовної підтримки державних інституцій. 

Враховуючи те, що предмет “Художня культура” достатньо 
новий, потрібно забезпечити інформаційно-методичний супровід 
його викладання. У цьому плані актуальним є розробка комплек-
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сного навчально-методичного забезпечення професійної підготовки 
педагогів художньої культури та мистецтва, видання підручників 
і посібників, зебезпечення учителів фаховими періодичними і тема-
тичними виданнями. Серед них виокремимо науково-методичний 
журнал “Мистецтво та освіта”, у якому висвітлюються теоретичні 
й методичні питання, наукові новини, експериментальна практика, 
зокрема робота Школи методичного досвіду, яка започаткована 
на базі Миколаїв ського обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти у рамках Всеукраїн ського експерименту з худож-
ньої культури. Велику допомогу фахівцям художньої культури 
і мистецтва надає часопис “Артклас”, який з 2009 року вида-
ється з додатками – комплектом всеукраїн ського освітньо-мисте-
цького посібника “Художня культура”. Введена рубрика “На до-
помогу вчителеві художньої культури” і у науково-методичному 
і літературно-мисте цькому журналі “Україн ська мова і література 
в середніх школах, ліцеях, та колегіумах”. 

Значна кількість потрібної інформації міститься в інформа-
ційному просторі мережі Інтернет. Зокрема, на сторінках сайту 
http://www.artsmaidan.kiev.ua “ArtsMaidan” – галереї сучасного 
україн ського мистецтва” – розміщено твори сучасних україн-
ських митців у жанрах живопису, графіки, скульптури, керамі-
ки, портрета і натюрморту, декоративно-ужиткового мистецтва. 
На сайті http://www.heritage.com.ua “Україн ська спадщина” мож-
на знайти матеріали з архітектури та краєзнавства. Сайт http://
www.artofukraine. com.ua “Art Of Ukraine” – сучасне мистецтво 
україн ських художників” містить інформацію про сучасних україн-
ських художників. Про пам’ятки архітектури, історії та монумен-
тального мистецтва України розповідає сайт http://www.oko.kiev.
ua. “Око” – архітектура і краєзнавство України”. Цікаву інфор-
мацію про музейну педагогіку можна знайти на сайті: http://cult.
gov.ua/news/vidbuvsja_seminar_muzejna_pedagogika_robota_z_
vidviduvachem/2009–12–10–1581. Своєрідним “клондайком” 
у мисте цькому розумінні є сайт Львів ської національної академії 
мистецтв http://www.itmlnam.at.ua, де можна прочитати найновіші 
новини культури та мистецтва. 

З огляду на викладене, можна зробити такі пропозиції щодо 
забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх фахівців, 
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зокрема педагогів художньої культури і мистецтва: доцільно роз-
робити Державну концепцію підготовки майбутніх фахівців ху-
дожньої культури і галузевий стандарт вищої освіти ВНЗ, а саме: 
варіативні частини ОКХ (освітньо-кваліфікаційна характеристи-
ка) і ОПП (освітньо-професійна програма) підготовки майбут-
нього фахівця художньої культури, навчальний план, робочі про-
грами навчальних дисциплін; професіограму педагога художньої 
культури; крім цього треба забезпечити інформаційний і науково-
методичний супровід педагогів художньої культури та мистецтва: 
підготувати і видати навчальні підручники, навчально-методичні 
посібники для студентів і викладачів, методичні рекомендації для 
педагогів художньої культури та мистецтва.
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Запитання для самоконтролю

1. Яка роль педагогіки художньої культури в культурній по-
літиці держави?

2. У чому суть сучасного етапу художнього виховання?
3. Розкрийте зміст поняття “педагог художньої культури”.
4. Що включає професійна підготовка педагогів художньої 

культури та мистецтва у ВНЗ?
5. Перелічіть дисципліни культуротворчого циклу, які викла-

даються у загальноосвітніх навчальних закладах.
6. Розкрийте зміст програми з художньої культури для 9–11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів.
7. Які аргументи з української історії можете навести на ко-

ристь створення нових моделей мисте цької педагогіки?
8. Перелічіть освітні технології, якими повинен володіти педа-

гог художньої культури та мистецтва. 
9. Яка роль підручників та посібників у засвоєнні учнями зміс-

ту навчальної програми з художньої культури і естетики?
10. Яке нормативне забезпечення професійної підготовки педа-

гогів художньої культури і мистецтва у ВНЗ?
11. Яке навчально-методичне забезпечення професійної під-

готовки педагогів художньої культури і мистецтва має бути 
у ВНЗ?

12. Які ви знаєте інтернет-ресурси для пошуку інформації про 
художню культуру та мистецтво? 



розділ 5 
експериМенталЬні та 
інноваЦіЙні Моделі Мисте ЦЬкої 
освіти ХХ – ХХі столітЬ

5.1.  інновації в мисте цькоосвітній сфері 
ХХ століття та сучасні перспективи

Мисте цька освіта XX – початку XXІ століть особливо яскра-
во відображає соціально-політичні парадокси і культурні супер-
ечності епохи.

На етапі становлення україн ської мисте цької освіти 1920-х 
років розвиток автор ських методик у сфері монументального та 
декоративно-ужиткового мистецтва відчутно домінував на тлі дис-
циплін суто образотворчого спрямування, ґрунтованих на академіз-
мі Петербурзької школи. Скерування інтелігенції на шлях функ-
ціонального розуміння мистецтва йшло в руслі загальноєвропей-
ських тенденцій формування школи нового типу – дизайн-освіти. 
Впродовж 1920-х років мисте цькими засобами україн ська інтелі-
генція вирішувала чільні завдання відро дження нації через куль-
туру. Подальша політика ідеологізації та уніфікації під пресом 
тоталітарного режиму знищила розмаїття автор ських методик, що 
розвивалися в Україні різними навчальними закладами вищого 
і середнього рівнів. Яскраво виражений національний характер 
декоративно-ужиткового мистецтва особливо дисонував із зако-
нодавчою політикою, в очах якої воно стало набувати більшої 
небезпеки, ніж образотворчі стереотипи росій ського академізму. 
Цілі мисте цькі напрями разом із досягненнями провідних митців-
педагогів було проголошено “фашист сько-націоналістичними” 
[5, с. 86]. Реорганізовано або й ліквідовано найкращі заклади 
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художньо-промислового спрямування у Кам’янці-Поділь ському, 
Межигір’ї, такі самі факультети чи відділи у Харкові, Києві й 
Одесі. Показово, що навіть актуальний на той час конструкти-
візм було визнано “україн ською націоналістичною вигадкою” [5, 
с. 86], тому саме прикладники і монументалісти зазнали перших 
і найжорстокіших репресій. Драматизм ситуації полягав у тому, що 
влада чітко окреслила роль мисте цької школи – бути ефективним 
засобом упрова дження штучних схем функціонування мистецтва 
на службі більшови цької ідеології.

Поряд з галуззю вищої мисте цької школи суттєві методологіч-
ні зрушення зачепили і середню ланку – училища та технікуми. 
Типовий характер таких змін віддзеркалюють реорганізаційні про-
цеси у Київ ському художньому училищі. У 1919 р. було видано 
“Декрет про перетворення Київ ської художньої школи (училища) 
у державну школу пластичних мистецтв ” [3]. Згідно з цим до-
кументом, Київ ська художня школа перейшла у розпоря дження 
держави і мала у повному своєму складі такі “цехи ”: художньо-
маляр ський, скульптурний, художньо-естетично-педагогічний, ху-
дож ньо-промисловий, загальнопідготовчий. Реорганізація викла-
дання у школі передбачала заміну системи класів у систему вільних 
майстерень усіх відділів та спеціальностей у мистецтві. Загально-
освітні класи були зовсім відокремлені і передані у підпорядкуван-
ня в Міністерства просвіти. Була знівельована система оцінювання 
знань, тобто скасовані дипломи, звання, розряди, екзаменаційні 
класні роботи тощо. Водночас школа мала представляти всі напря-
ми в мистецтві з необмеженою кількістю майстерень, розмежуван-
ня між якими було умовним. Якщо якась група (чисельністю 15 
осіб) одного напрямку під керівництвом одного “майстра” бажала 
працювати і в складі іншої майстерні, то їй таке право надавалося. 
Майстерні були відкриті для учнів цілий рік, хоча викладач пра-
цював лише визначений навчальний час. У протоколах засідань 
комісії з реорганізації школи знаходимо таку тезу методичного 
характеру в стилі тодішніх соціально-політичних гасел: “Викладач, 
як старший серед рівних, повинен наочним способом показувати 
шлях до досягнення мети (тобто бажано, щоби він сам працював, 
хоча б і не весь час в майстерні, але роботою впливав на молодших 
братів по мистецтву ” [7, с. 4]. 
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Науковий керівник майстерні мав разом з учнями складати на-
вчальну програму на рік і втілювати її у життя, і, не обмежуючи 
свободу індивідуальності кожного учня, відповідати на всі учнів-
ські запити.

Утопічний, а точніше, несистемний характер цієї декларації під-
силювали тези про необмежений термін перебування в майстернях, 
автономну діяльність самих майстерень, відсутність вікових обме-
жень для учнів. Їхня освіта також не мала значення. Своєрідна 
ієрархія виражалася у двоступеневому рівні навчання, за якого для 
учнів другого рівня рекомендували разом з викладачем проводити 
заняття з учнями першого рівня у розумінні “оволодіння формою, 
технікою і дисципліною ” [7, с. 6].

На чолі школи (училища) була Рада з керівників майстерень 
і 1/3 кількості членів – викладачів та учнів. Школа приймала 
і розподіляла по майстернях замовлення суспільного, державного 
і приватного характеру на художні роботи. Відпрацьований діа-
пазон найменувань задекларованих майстерень був дуже широким 
і включав аж чотирнадцять позицій: 

1. Педагогічна майстерня. 
2. Декоративно-пейзажна (сценічна). 
3. Майстерня вивчення народної творчості у зв’язку з ремес-

лами. 
4.Декоративно-настінна.
5.Портретна.
6.Жанрово-пейзажна.
7.Жанрово-побутова.
8.Тваринно-жанрова.
9.Соціально-революційного жанру.
10.Ілюстративна і плакатна (книга, офорт, друк).
11.Графіки й офорту.
12.Архітектурна.
13.Скульптурна, декоративно-скульптурна.
14.Нового живопису [7, с. 9].
Майстерні зобов’язувалися проводити звітні виставки кожного 

півріччя у встановлений Радою училища час. Рада також ухвали-
ла запровадити спеціальний курс “Історія україн ського мистецтва, 
малярства та архітектури” [7, с. 19]. Доволі оптимістичний і вод-
ночас утопічний Декрет реорганізації училища закінчувався три-
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вожним передбаченням майбутніх соціально-революційних подій: 
“... Рада Школи передбачає загрозу вільному життю і розвитку 
школи, яка існує як автономна школа вже 19 років ” [7, с. 16].

Зазначимо, що станом на 1919 рік у Київ ському художньому 
училищі викладали такі видатні митці: Ф. Краси цький, Б. Ікон-
ников, Г. Крушельни цький, А. Прахова, В. Менк, Т. Барцевич, 
Ф. Балавен ський, Т. Потрохов, М. Козік [7, с. 6]. У той час 
в училищі навчалося (за соціальним похо дженням) 90 % дітей 
робітників і селян, що, зрештою, було характерною рисою усього 
дев’ятнадцятирічного періоду існування навчального закладу, який 
був  джерелом освіти не лише Києва, а й усієї Східної України. 
У 1924–1926 рр. посаду професора класу малярства в КХУ обі-
ймав Юхим Михайлів, митець, який проявив особливу активність 
у державотворчих процесах доби, перебував у центрі культурного 
життя України. Він одночасно виконує обов’язки директора КХУ, 
голови художньо-промислового відділу НКО, голови Всеукраїн-
ського комітету образотворчого мистецтва (ВУКОТМИС) та 
обіймає інші посади [4]. За проектом Михайліва Київ ська худож-
ня школа (училище) була реформована в художньо-індустріальну 
промислову школу (ХІШ). Під тиском влади демократизм Віль-
них майстерень цього навчального закладу невдовзі було зніве-
льовано, а Ю. Михайлів був репресований і 1934 р. засланий 
у м. Котлас Архангель ської області.

Така співпраця різних галузей і рівнів мисте цького вишколу 
в Україні була синхронною з ідеями синкретизму в тогочасному 
мистецтві Західної Європи, зокрема з програмою Веймар ського 
Баугаузу (1919). На початку 1920-х років Україна поставила пе-
ред собою завдання реформи та організації усієї системи народної 
освіти. Головною метою ставилося націлити освіту на конкретні 
професії та “зв’язок з життям”. Такі галузі, як педагогічна та 
художня освіта, на той час не мали будь-якого помітного ста-
тусу. Бю джетне забезпечення художньої освіти займало останнє 
місце. Лише у 1926, а згодом у 1941 році серйозно було по-
ставлене питання про “художню вертикаль”, тобто про художнє 
виховання й навчання в галузі мистецтва [1]. Відповідно, найбіль-
шу увагу учасники Всеукраїн ської конференції з художньої освіти 
(1926) звернули на проблеми педагогіки та організації зв’язку між 
мистецтвом і промисловістю. “Педагогізація” вищих  мисте цьких 
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 навчальних закладів була внесена в число головних і невідклад-
них завдань [2, с. 47]. Корективи вносилися в організацію самої 
системи художньої профосвіти шляхом конкретизації цільових за-
вдань окремих галузей, типізації шкіл та розширення їхньої ме-
режі. Таким чином, за активної участі викладачів Київ ського ху-
дожнього училища впродовж 1920-х рр. були накреслені головні 
принципи втілення в життя довгострокового проекту в усіх галузях 
мисте цької освіти.

Які ж раціональні зерна мисте цькоосвітніх інновацій на істо-
ричному шляху КДІДПМД ім. М. Бойчука ми можемо сприйняти 
як актуальні для майбутнього? Насамперед, це практика “вільних 
майстерень”, яка виправдовує себе нині у Київ ській і Львів ській 
академіях мистецтв. По-друге, це рух до гнучкого, умовного роз-
межування напрямків вишколу між майстернями. Ця історична 
інновація тепер набула ефективного розвитку і впрова джена в на-
вчальний процес європей ських мисте цьких академій, університе-
тів та інститутів, що входять або імплементують свої навчальні 
програми в руслі Болон ського процесу. В європей ських школах 
мистецтв різного рівня діє дуже багато “змішаних” навчальних 
курсів. Вони укладаються з метою поєднання обов’язкових і спе-
цифічних знань для переходу з однієї сфери професійності в іншу. 
Гаслом цих інтеграційних міжуніверситет ських процесів є гар-
монізація, а не стандартизація. На україн ському ґрунті, навіть 
у жорстких рамках державних стандартів, уже сьогодні можна 
було б створити програми об’єднаних наукових знань між мисте-
цькими навчальними закладами Києва, Львова, Харкова, Косова, 
Ужгорода. Інноваційні комбінації таких навчальних програм мали 
б спиратися на традиції кожного ВНЗ, які в жодному разі не 
треба губити. Гнучкість міжінституційних кредитних схем могли б 
забезпечити факультети післядипломної освіти, системи складання 
студентами академрізниці тощо. Провісником третього напрямку 
інновацій, задекларованих 1919 року в Київ ському художньому 
училищі, була так звана “педагогічна майстерня” чи “художньо-
естетично-педагогічний цех”. Цей напрямок синтетичних знань є 
особливо актуальним для сьогодення. 
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5.2. експериментальні мисте цькі школи ХХ ст.

Перше десятиріччя ХХІ століття позначене декількома мисте-
цькими акціями світового масштабу, пов’язаними з іменами двох 
славетних митців ХХ століття україн ського похо дження – Олек-
сандра Архипенка та Енді Варгола (Андрія Варголи). Маємо на 
увазі виставки творчості Олександра Архипенка у Києві (2001 р.) 
та у Нью-Йорку (на відкритті нового Україн ського музею у Нью-
Йорку); виставку “Енді Варгол як Андрій Варгола” у Перемишлі 
(2003 р.) на Міжнародному фестивалі “Галичина”. У фестивалі 
взяли участь півтисячі митців з Австрії, Угорщини, Чехії, Украї-
ни, Ізраїлю та Словаччини. Згаданими акціями світове українство 
значною мірою “реабілітувало” своє ставлення до найбільших ре-
форматорів мистецтва ХХ ст. Однак їхня спадщина не повною 
мірою інтегрована в україн ську, а відтак, і в світову культуру. 
Маємо на меті сфокусувати увагу лише на одному аспекті вне-
ску цих двох митців у світову культурну спадщину – на мисте-
цькоосвітньому. І якщо світове значення Олександра Архипенка 
для мисте цької освіти ствер джувалося впродовж усього творчого 
шляху митця, то експериментальна мисте цька педагогіка “від Енді 
Варгола” значно більшою мірою розвинулася після його смерті, 
а пік її розвитку припадає на початок ХХІ століття.

Олександр Архипенко впродовж усього творчого життя на 
Американ ському континенті перебував в епіцентрі й аванґарді 
мисте цькоосвітнього руху в галузі нової скульптури та дизайну. 
Енді Варгол, хоча не завжди був безпосередньо причетний до 
мисте цької освіти, чинив на її нові методи опосередкований, але 
потужний вплив. Цей вплив став визначальним у нинішньому об-
личчі експериментальної мисте цької освіти не лише Америки, а й 
Європи.

Андрій Варгола народився 1928 року в Піттсбурзі, у сім’ї 
карпато-русин ських емігрантів із с. Микова, що у Східній Сло-
ваччині. На той час 40-річний Олександр Архипенко вже здобув 
славу скульптора світового рівня. Його педагогічна спадщина по-
значилася діяльністю трьох приватних мисте цьких шкіл у  Парижі, 
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Берліні та Нью-Йорку. Олександр Архипенко започаткував і про-
вадив у 1923–1964 рр. одну з найперших україн ських мисте цьких 
шкіл у США. Його мисте цька школа у Нью-Йорку мала широку 
програму навчання, до якої входили скульптура, малярство, рису-
нок і ужиткове мистецтво – від оздоблення інтер’єру до плаката 
та книжкової ілюстрації. У мистецькій школі також був лекційний 
курс з філософії мистецтва. У 1935-1936 рр. О. Архипенко вів 
заняття у Вашингтон ському університеті в Сіетлі. У 1937 р., пере-
їхавши до Чикаго, він відкрив власну мисте цьку школу, викладаю-
чи паралельно у Новій Баугауз-Школі індустріального мистецтва. 
Через два роки митець повернувся до Нью-Йорка, де відновив 
приватну школу, відому як “літня школа” у Вудстоку. З 1950 р. 
О. Архипенко викладав в університеті м. Канзас-Сіті (штат Міс-
сурі); у 1951–1952 рр. здійснив лекційне турне південними міс-
тами США на запрошення університетів у Вашингтоні, Сіетлі, 
Орігоні, Делаварі та інших (усього 12 університетів).

Нам не відомо, чи знав про творчість О. Архипенка Ан-
дрій Варгола, який на початку 1940-х відвідував суботні класи 
в Карнегі-інституті, а закінчив заклад у 1949 році зі ступенем 
бакалавра образотворчого мистецтва та дизайну. Цього самого 
року, в Нью-Йорку він почав комерційну творчу діяльність під 
псевдонімом “Енді Варгол”, насамперед, як ілюстратор у журналі 
та в рекламі. 

На відміну від Олександра Архипенка, Андрій Варгола не за-
лишив документальних підтвер джень ставлення до культури пред-
ків із Центральної Європи, однак його уславлений вислів “душа 
моя – русин ська!” став лейтмотивом найпотужніших культурно-
мисте цьких акцій у Перемишлі (2003 р.) “Енді Варгол як Андрій 
Варгола” та в Ужгороді (2006 р.) (Віртуальна виставка “Енді 
Варгол – найславетніший русин ський діяч ХХ сторіччя”).

Нині на Американ ському континенті діє велика кількість мисте-
цьких і культурноосвітніх програм, що ґрунтується на вивченні, 
популяризації та творчому розвиткові спадщини Енді Варгола. Го-
ловним осередком розвитку цих програм є Музей Енді Варгола, 
один з чотирьох музеїв Карнегі в Піттсбургу. Музей систематично 
залучає до створення навчальних програм, інтерактивних майстер-
класів та їх онлайнових версій провідних фахівців США у галузі 
мисте цького виховання та художньої культури. Вони охоплюють як 
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види творчої діяльності з використанням традиційних методів (друк, 
шовкографія, фотографія, відео), так і досягнення нових цифрових 
технологій обробки зображень, виготовлення міні-журналів “зінів” 
(zines), презентацій у Power Point, Fotoshop, відеокліпи, викорис-
тання фототекстур тканин на одязі; творення спільних фотоколаж-
них панно, маніпуляції з автопортретами та портретами “зірок”, 
відеокліпи, трансформації крейдяного пилу від шкільної дошки та 
ін. Всі ці методи застосовуються під знаком безпосередньої уваги 
до інтересів самої молоді (що було суттю поп-арту).

Енді Варгол, як відомо, також активно експериментував з фо-
токамерою, магнітофонами, поляроїдами, відеофільмами, шовко-
графією, колажем, найрізноманітнішими колекціями. Експеримент 
із найновішими сучасними технічними засобами поро джує сильний 
емоційний заряд для творення цілком нового візуального об’єкта. 
Ідея цього експерименту, за Е. Варголом, впису ється в історико-
культурний контекст, стимулює творче мислення і творчу дію, 
поро джує критичну реакцію на дійсність та традиційне мисте-
цтво, провокує естетичне бунтарство. Матеріалізовану такий спо-
сіб персоніфікація власного творчого досвіду є основоположною 
і для процесу навчання. Втім, така методика активно використовує 
і колективні форми творчості, співпрацю над єдиним твором, ти-
ражування, колекціонування, що розширює сферу творчих нави-
ків, увиразнює творчу мову. Трансформація суспільного продукту 
у суто творчий дає змогу учням критично сприйняти суспільство 
і культуру, вивчати їх немовби під мікроскопом.

Учень-творець не хова ється від суспільної свідомості та істо-
ричних подій, а крізь призму мистецтва трансформує у твір най-
резонансніші політичні події та соціальні явища. Набуті навики 
пізнавального і критичного переосмислення дійсності дозволяють 
формувати порівняльні моделі інтуїтивної, естетичної і критичної 
реакції на твори мистецтва будь-якого рангу.

Таким чином, уже в початковій школі стимулю ється дискусія 
про естетичні смаки. У середній школі ця методика поглиблю-
ється критичною практикою, коли учні дають інтуїтивну і кри-
тичну оцінки творів (у тому числі й своїх) у письмовому вигляді. 
Заняття з критичної оцінки включають дискусійні запитання на 
кшталт: хто такий критик? (1–3 класи); розмежування понять 
“смаки” й “уподобання” (3–5 класи); дослі дження і складання 
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рецензії (3–6 класи) тощо. Культурологічний і мистецтвознавчий 
контексти методики “за Е. Варголом” дозволяє учням досягти 
глибшого усвідомлення творчих процесів, простежувати вплив со-
ціокультурної сфери на мистецтво і зворотні впливи мистецтва 
та митців на культуру. 

Синтез творчої практики, новаторства і теоретичного складника 
мисте цькоосвітнього процесу споріднює методику Е. Варгола та 
О. Архипенка.

Як педагог і теоретик, О. Архипенко не поступа ється 
Архипенкові-скульптору. Його внесок у філософію мистецтва та 
педагогічну світову практику важко переоцінити. Цей інтелекту-
альний бік його творчої діяльності є менш відомий і заслуговує на 
окреме дослі дження. 

Реакцією на стилеве “бездоріжжя” кінця ХІХ ст. скульптор 
вважав творчість нових форм та конструкцій не з метою деко-
ративного маскування конструктивної недолугості та штивності, 
а відповідно до призначення і матеріалу конкретного предмета 
[10, с. 3]. У пошуках найвідповіднішої форми та конструктивної 
логіки професор рекомендує звертатися до природи і вивчати, як 
сформоване те чи інше творіння. Декорування на основі  джерел 
народного мистецтва не повинно “гасити” конструкцію, яка тяжіє 
до простоти й цілісності, виразно говорити мовою вжитого матері-
алу, дерева, металу, каменя та ін. Таким чином, логічне поєднання 
формотворчої та декоративної систем тракту ється визначальною 
суттю речей. Ось як О. Архипенко висловився про першочер-
гове значення форми в естетиці просторових об’єктів у 1923 р.: 
“Я шукаю виразити себе в мистецтві і якщо в моїй крові є доля 
Україн ської естетики (не сюжети), то вона виража ється в моїх 
формах” [6, с. 63].

Свої су дження про простір та його живописне трактування 
О. Архипенко розвивав паралельно з ідеями Ле Корбюзьє в ар-
хітектурі, Івана Кулеця в живописі.

Але якщо І. Кулець не вдавався до теоретизування щодо від-
мінностей зображувальних можливостей живопису і скульптури, 
то це значною мірою зробив такий велетень теорії і практики мис-
тецтва, як Олександр Архипенко. Саме низка подібних проблем, 
пов’язаних з ефективністю форм та кольорів, спонукала до появи 
у його методиці кульмінаційного пункту – скульптурного живо-
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пису, що постав у 1912 р. як новий, а точніше – призабутий 
архаїчний засіб мистецтва. Доцільність відро дження поліхромії 
у скульптурі він бачив у можливості конкретизації абстракцій, ви-
раження відносності та для символічних інтерпретацій як непрямих 
відображень об’єкта [9, с. 45]. Послідовність творчого методу 
О. Архипенка полягає в русі від погляду суб’єктивного творчого 
“Я” до філософ ського, психологічного, інтелектуального осягнення 
творчих концепцій єдиної всесвітньої творчої енергії. У цьому кон-
тексті славнозвісні “Теоретичні нотатки” О. Архипенка є універ-
сальною скарбницею методів нового мистецтва свого часу. В руслі 
завдань нашого дослі дження зосередимо увагу на аналізі рекомен-
даційної, методичної цінності згаданої монографії О. Архипенка. 
Послідовність його методики визначають заголовки розділів, яких 
є шістнадцять: “Медитативне мистецтво із Всесвіту”, “Огляд” 
(метафізика, простір і час, творчі зміни, митець, процес роботи, 
перетворення, перекручення і втручання, табу і свобода, крити-
ка), “Філософія і мистецтво”, “Символіка”, “Форма”, “Стиль”, 
“Скульптурний живопис”, “Поліхромія” (Маніфест), “Конструк-
ції”, “Геометрична скульптура-кубізм”, “Увігнутість” (нова уві-
гнутість), “Простір”, “Модуляція світла і прозорості”, “Лінія”, 
“Колаж”, “Архипентура – справжній рух у живописі”.

Переконаний, що мистецтво і релігія мають універсальні творчі 
підвалини, О. Архипенко, насамперед, звертає увагу на приховані 
взаємозалежності, що становлять творче начало в людині, а відтак 
схиляв до розуміння причин “космічної творчості” [9, с. 15]. Утім 
він наголошував, що пізнання універсальних законів творчості не 
зведене до якихось догматичних інтелектуальних правил.

Архипенко трактував творчу наснагу як велику таємницю, 
яка, завдяки психологічним змінам, поро джує індивідуальну 
творчість. Отже, психологія творчості, її пізнання є початковим 
етапом методу митця, після якого йдуть рекомендації щодо са-
мого процесу роботи з обов’язковим включенням творчості ін-
туїтивної. За О. Архипенком, митець у процесі роботи завжди 
повинен зважувати інтелект та інтуїцію, тренувати ці два способи 
сприймання творчості. Він пише: “У мистецтві, як і в житті, брак 
знань плутає людину, затьмарює істину і послаблює здатність до 
су дження” [9, с. 25]. Мірилом якості творчості він обирає спів-
відношення між змістом і розмаїттям його виражень. Методика 
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О. Архипенка виключає утилітарний підхід пошуку нових форм 
заради самої новизни, його цікавить передусім ідеологія самого 
творчого процесу. Скульптура і живопис для нього є матеріалі-
зацією особливих формотворчих законів природи. Сутність мис-
тецтва повинна полягати у звільненні духу від матерії і водночас 
у стилістичній матеріалізації духу, що відносить його у царину 
метафізики. Відображаючи природні процеси взаємодії матері-
ального і духовного, Архипенко пропонує шлях конкретизації 
абстрактного й абстрагування конкретного своїми новатор ськими 
засобами: скульптурним живописом, конструкціями, якостями 
нових матеріалів, максимальним спрощенням форми лінією, уві-
гнутостями чи значенням форми порожнього простору. Прагнучи 
створювати предмети нової естетико-стилістичної вартості, він 
виходить за видові рамки скульптури чи живопису, використовує 
засоби часу і простору, створюючи “Архипентуру”, яку називає 
новою формою мистецтва. Цікаво, що вихолощення цього твору 
до суто утилітарної функції наступними поколіннями дизайнерів 
“розмножило” за іронією долі його збаналізовану ідею у вигляді 
рухомих рекламних щитів по всьому світу. Останнім, завершаль-
ним, розділом теоретичних нотаток Архипенка є “Простір”. Си-
лою, можливостями та енергією свого впливу простір інтелекту та 
творчої інтуїції цього митця-педагога вийшов зі сфери образот-
ворчого мистецтва, прямо чи опосередковано він вплинув і на по-
дальший розвиток декоративно-ужиткових мистецтв та дизайну. 

Теорія і практика О. Архипенка та Е. Варгола спричинила ак-
тивний розвиток різноманітних пограничних станів мистецтва по-
між квартетом образотворчого, декоративно-ужиткового, архітек-
тури та дизайну, сприяла їхній кооперації у стінах класичних ака-
демій мистецтв та шкіл декоративно-ужиткового мистецтва. Ме-
тодичні моделі, що започаткувалися в мисте цько-освітніх процесах 
на еміграції, детермінують синтезований мисте цько-культурний 
потенціал і різні механізми його застосування в умовах відриву 
митців-педагогів від рідного ґрунту.

Як бачимо, у школах різних типів низка понять і методичних 
настанов О. Архипенка та Е. Варгола в тій чи іншій формі роз-
винулися і залишалися актуальними впродовж ХХ століття, у 
такий спосіб визначаючи пріоритети мисте цько-освітньої традиції 
ХХІ ст. Базовими серед них були, зокрема: глибоке світогляд-
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не знання, філософ ська і культурологічна засади, зорієнтовані на 
класичну спадщину домінанти естетичного виховання, розуміння 
першочерговості чуттєвої сфери і природних обдарувань творчої 
особистості в процесі мисте цького вишколу над документацією 
методичних постулатів конструктивних і формальних категорій. 
Критичного перегляду зазнав академічний принцип про незмін-
ність методик старого зразка, так само були піддані випробуванню 
часом кардинальні і швидкоплинні віяння “ізмів”, що не оформи-
лися в переконливу педагогічну систему, а ґрунтувалися лише на 
відмові від традицій.

Нині залиша ється відкритим питання: наскільки органічною 
може бути художньо-педагогічна інтеграція спадщини О. Архи-
пенка та Е. Варгола в сучасний мисте цькоосвітній процес України?

Уявімо, що творчі та методичні знахідки цих митців будуть ак-
тивно використовувати під час моделювання цілісної, багаторівне-
вої мисте цької освіти. Переконані, що вона від цього не збідніє.
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5.3.  Музейна педагогіка як інноваційний 
напрямок освіти 

За останні роки в Україні зросло зацікавлення темою співпраці 
музею та школи. Все більше науковців звертають увагу на недо-
статній розвиток освітньої функції музею та потребу спільної зі 
школами роботи над здійсненням виховного процесу україн ської 
молоді. Проте через брак спеціалізованої літератури та спільної 
єдиної координації роботи в цьому напрямку розвиток музейної 
педагогіки наприкінці першого десятиріччя ХХІ ст. залиша ється 
лише на рівні поодиноких проектів.

Особливої актуальності це питання набуває після впрова-
дження в шкільну програму курсів “Художня культура” та “Мис-
тецтво”, що були розроблені співробітниками Інституту проблем 
виховання Національної академії педагогічних наук України. 
А дже засвоєння учнями навчального матеріалу обов’язково по-
требує безпосереднього ознайомлення з надбаннями світової та 
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україн ської культури. Саме співпраця музею та школи через 
впрова дження й поширення музейної педагогіки дасть змогу до-
сягти очікуваного результату.

На сьогодні розвиток музейної педагогіки в Україні характеризу-
ється значним відставанням порівняно з іншими державами, де 
початки методологічних напрацювань теми окреслюються межею 
ХІХ та ХХ ст. Без сумніву, таке відставання має своє історичне 
підґрунтя. 

Варто зазначити, що першочергова мета становлення музею 
була зумовлена не тільки прагненням збирати, зберігати і вивчати 
пам’ятки матеріальної і духовної культури, а й реальною потребою 
розвивати спеціалізовані форми публічного спілкування з приводу 
різного роду естетичних та історико-культурних цінностей, нада-
ючи їм суспільного значення. Так виник стимул для формування 
освітньої функції музею. Поступово форму ється погляд на музей 
як освітню цінність. 

У період з 1890 по 1920 рр. у тогочасній музеєлогії значним 
був вплив німе цької музеєзнавчої школи (А. Ліхтварк, А. Рейх-
вен, Г. Фройденталь), яка проголосила погляд на музей як новий 
інститут освіти, що разом зі школами, академіями та університета-
ми може мати великий вплив на суспільство. Саме в Німеччині на 
початку 1934 р. К. Фризер увів у науковий обіг поняття “музейна 
педагогіка”, що його використовували для позначення напряму 
музейної діяльності, зорієнтованої на роботу зі школярами. Проте 
першим, хто запропонував основні рекомендації роботи в музеї 
з дітьми, був А. Ліхтварк, який у 1913 р. сформулював ідеї про 
освітнє значення музею, презентував новий підхід до відвідувача 
як учасника діалогу, обґрунтував роль посередника, який згодом 
отримав назву музейного педагога.

Серед дослідників дедалі більшого поширення набуває уявлен-
ня про музей не тільки як наукову, а й освітню інституцію. Сфор-
мувалося ставлення до музею як до освітнього за скерованістю 
інституту, покликаного бути засобом реформування школи й вод-
ночас частиною єдиної системи позашкільної освіти.

В Україні науковці не зуміли сповна перейняти загальносвіто-
вий досвід, тенденціям до розвитку освітньої функції музею на-
дали ідеологічного забарвлення. З приходом комуністичної влади 
музей починає розглядатися лише як “провідник політичної осві-
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ти”, “політико-освітній комбінат”, “могутнє знаряддя політичної 
і освітньої роботи” [57, с. 40; 29, с. 4; 22].

У 30–40-х рр. ХХ ст. музеї остаточно набули значення ілю-
стратора маркси сько-ленін ської ідеології, педагогічна діяльність 
була звужена до допомоги школі у розширенні учнями знань. 
 Інформація, яка подавалася в музеях, нічим не відрізнялася від 
шкільного уроку, відмінним було лише місце його проведення. 
Спільною була і мета – закріплення шкільного матеріалу. 

У 1960-х роках у світі форму ється нова тенденція до розвитку 
музейної справи – перехід від монологічної до діалогічної форми 
спілкування з відвідувачем, який відтепер стає не об’єктом виховно-
го впливу, а активним рівноправним співрозмовником. Відповідно, 
особливого значення набуває освітня функція, яка, на відміну від 
комуністичної, ідеологічної, стає динамічною та комунікативною. 
Згідно з цією концепцією, завдання музею не звод яться лише до 
передачі інформації про те чи інше явище та процес, а й передба-
чають, що він має звертатися й до внутрішнього світу відвідувача, 
впливати на його чуттєво-емоційну сферу, формувати у відвідува-
чів цінніснне ставлення до культурно-історичного надбання. 

У зв’язку з новим розумінням взаємин музею та відвідувача 
в Україні виник термін “культурно-освітня діяльність”, що мав на 
увазі освіту в просторі культури і прийшов на зміну таким понят-
тям, як “масово-просвітни цька робота”, “популяризація”, “ідейно-
освітня пропаганда”. У музейному контексті освіта тракту ється не 
лише як отримання відповідної кількості знань, але й має на увазі 
інтелектуальний розвиток людини, особистісних якостей характе-
ру, художньо-естетичного смаку, творчих здібностей. Теоретичну 
й методологічну основу культурно-освітньої діяльності становить 
музейна педагогіка, яка сформувалася у світовому науковому про-
сторі як окрема галузь знань у 1960-ті роки, а в нашій країні 
в 70-х роках ХХ ст., та утворилася як відповідь на потребу між-
дисциплінарного підходу до вивчення музейної аудиторії, впливу 
на неї різних форм музейної комунікації та розробки нових мето-
дик і програм роботи з відвідувачами. У республіках Радян ського 
Союзу вперше доконечна потреба у впрова дженні методик му-
зейної педагогіки була озвучена на конференції “Музей і школа” 
у 1982 р., де А. Розгін сказав про те, що створення такої на-
укової дисципліни, як музейна педагогіка, “знаходиться на стику 
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цілого комплексу наук, нині вида ється вже не якоюсь віддаленою 
перспективою, а нагальним практичним завданням” [14, с. 8; 18]. 

Варто зазначити, що короткий історичний екскурс важливий 
для розуміння стану справ у сучасній музейній роботі та для 
з’ясування причин викривлення поняття “музейна педагогіка” та 
“культурно-освітня діяльність музею”. Наприклад, додаток “ідей-
но” до виховної функції музею зберігався до 90-х років ХХ ст., 
проте зі зміною часу на практиці так і не відпав. А дже у співпраці 
зі школами музеї зберегли примусовий характер відвідин, суху 
і складну за змістом подачу екскурсії, традиційну “монологічну” 
форму спілкування з відвідувачем. І хоча із здобуттям Україною 
незалежності музейні фахівці підтримати “західну” комунікативну 
модель роботи музеїв, та все ж на практиці, переважно й дотепер, 
не змінили форми своєї роботи. 

Музей є  джерелом невичерпних освітніх можливостей для засто-
сування вчителем у вирішенні виховних цілей. Така концепція музею 
була сформульована в багатьох країнах, проте в Україні музей став 
засобом навчання у вузькому розумінні передачі знань і за таким 
принципом здебільшого використову ється до сьогодні [35, с. 81].

Головне питання для доволі нової для України науки – музе-
єзнавства – окреслю ється навколо єдиного визначення поняття, 
ролі та завдань такої частини музеєлогії, як музейна педагогі-
ка. Серед україн ських науковців немає єдності щодо спільного 
розв’язання проблеми. Переважно така ситуація склалася тому, 
що над науковим дослі дженням теми, розвитком музейної педа-
гогіки поодинці без спільного координування роботи працюють 
фахівці різного профілю: педагоги навчальних закладів, музейні 
працівники, науковці тощо. Проте кожен зі спеціалістів проводить 
роботу з огляду на специфіку лише свого виду діяльності. Таким 
чином, фаховість та об’єктивність таких наукових робіт можемо 
піддати сумніву, а дже, по суті, в Україні практично не існує му-
зейних педагогів, які б могли поєднувати методику педагогіки та 
особливості музейного середовища.

Звернімося до термінологічного визначення музейної педагогі-
ки. І. Карсим пропонує таке трактування цього поняття: “Музей-
на педагогіка – це наукова дисципліна на стику музеєзнавства, 
педагогіки та психології, що розглядає музей як освітню систему” 
[14, с. 10]. Таке визначення, незважаючи на свою лаконічність, 
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повністю розкриває зміст поняття, а дже музей повинен бути не 
лише установою, в якій можна одержати знання, а й цілою освіт-
ньою системою, що має різноманітні методи та форми здійснення 
комунікації між музеєм та відвідувачем задля здійснення освіт-
нього процесу. Відвідування музеїв має  перейти від поодиноких 
 зустрічей з музеєм до участі в повноцінних багаторазових освітніх 
проектах. 

Проте серед дослі джень україн ських науковців переважає таке 
визначення: “Музейна педагогіка – це галузь діяльності, що здій-
снює передачу культурного досвіду на засадах міждисциплінарно-
го та поліхудожнього підходів через педагогічний процес в умовах 
музейного середовища” [19, с. 27]. Або “Музейна педагогіка – 
нова галузь педагогічної науки, що інтегрує в собі музеєзнавство, 
психологію, соціальну педагогіку та педагогіку дозвілля, створена 
на основі науково-практичної діяльності й має на меті переда-
чу культурно-освітнього досвіду в умовах музейного середовища” 
[18]. Схоже визначення знаходимо в педагогічному словнику, де 
музейна педагогіка – “галузь педагогічної науки, побудована на 
основі науково-практичної діяльності й орієнтована на передачу 
культурно-освітнього досвіду в умовах музейного середовища” [44].

Такі визначення музейної педагогіки віддзеркалюють тенденцію 
в україн ській науковій думці до зведення до мінімуму ролі музею 
в освітньому процесі. Сама ж музейна педагогіка розгляда ється 
лише як галузь педагогічної науки, не враховуючи того факту, що 
в своїй основі вона насамперед є частиною музеєлогії. Наведені 
визначення підтримує Л. Гайда, яка подає своє трактування по-
няття “музейна педагогіка”. За її визначенням, “музейна педагогі-
ка є міждисциплінарним науковим напрямом, головним завданням 
якого є залучення потенціалу історико-культурних надбань люд-
ства в систему освіти” [2]. Ці визначення переважно розгляда-
ють музей як приміщення, альтернативне школі, в якому мають 
здійснюватись освітні заняття, аналогічні дошкільних. Без сумніву, 
можемо ствер джувати про “традиції” такого ставлення до музею 
ще з тоталітарних часів нашої історії ХХ ст., коли музей розгля-
дався лише як засіб проведення ідейно-освітньої роботи партії. По 
суті, музей розгляда ється як ілюстрація до навчальної програми. 
Таке визначення ролі та завдання музею в музейній педагогіці є 
неправильним. Освітні можливості музею не можна зводити лише 
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до “живого” втілення в музейних експонатах кращих здобутків іс-
торичних чи культурних епох, музей здатен формувати особистісне 
емоційне ставлення до них, створити відповідні умови для форму-
вання світогляду, творчих здібностей людини. Музейна педагогіка 
спрямована не так на здобуття знань, як на пробу дження цікавості 
до певних тем, культурних явищ, історичних подій. Росій ський 
науковець Т. Юрєнева вказує, що “поняття «освіта» в контексті 
обговорення проблеми музейної педагогіки тракту ється як розви-
ток людини, освіченості її розуму, особистих якостей, духовних 
властивостей, ціннісного ставлення до світу” [56, с. 355].

Не варто забувати того факту, що музейна педагогіка працює 
над вирішенням питань, пов’язаних з методикою роботи з різними 
категоріями відвідувачів, проте на сьогодні найбільше розроблена 
методика взаємодії з дітьми, зокрема школярами. Музей та шко-
ла, хоча й здійснюють освітній процес, проте мають різні підходи 
до нього. Підтвер дження цієї тези знаходимо серед праць росій-
ських науковців. У книзі “Работа со школьниками в краевед-
ческом музее” під редакцією Н. Ланкової [39] є пояснення від-
мінностей між підходами до здійснення освітнього процесу школи 
та музею: “У школі навчання здійсню ється на основі навчальної 
програми, навчальний процес регламентований не лише програмою 
та планом, але й кількістю годин і професіоналізмом, і шириною 
культурного світогляду педагогічного колективу. А предметом ви-
вчення музейної педагогіки є культурно-освітні аспекти. Музеї 
діють в сфері додаткової, неформальної освіти”. З цього уривка 
можемо зробити ще один висновок, який є підтвер дженням не-
правильності зменшення ролі музею в напрямку впрова дження 
музейної педагогіки в освітній процес. Музей, на думку росій-
ських колег, і є  джерелом формування музейної педагогіки, на 
противагу шкільній освіті. Звичайно, школа і музей можуть існу-
вати окремо і діяти в одній площині, йти паралельними шляхами 
з різними підходами до єдиної мети – виховати всебічно роз-
винутого громадянина. Проте у співпраці результат буде значно 
ефективнішим.

На нашу думку, співпраця музею та школи повинна відбува-
тися на рівноправних умовах, не перетворюючи музей лише на 
допоміжний інструмент у вирішенні освітніх завдань школи. Така 
шкільноцентрична концепція обслуговування музеєм навчального 
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процесу була поширена в радян ський період, на зміну їй прийшла 
ідея всебічного розвитку дитини як відповідь на потребу спілку-
вання з цінностями культури, формування чуттєво-емоційної сфе-
ри особистості, творчої уяви тощо [12, с. 113-114]. 

Вплив на розвиток музейної педагогіки справила і теорія діа-
логізму М. Бахтіна, згідно з якою, на зміну старому типу моно-
логічної культури прийшов новий, діалогічний. У такій  ситуації 
музей має знайти нові форми спілкування з відвідувачем, що, 
свєю чергою, викликало потребу в появі нового типу музейно-
го спеціаліста. Втілювати ідею комплексного підходу до освітніх 
завдань через спеціалізовані екскурсії та програми музей пови-
нен під керівництвом кваліфікованого спеціаліста – музейного 
педагога. Важливість роботи такого фахівця є безперечною. Від 
правильності організації та презентації процесу спілкування ді-
тей з художніми творами і обговорення вражень про них зале-
жить розвиток візуального мислення та мови. У ході таких занять 
активізу ється та розвива ється увага, пам’ять, фантазія, здатність 
співчувати і переживати. Емоційне та інтелектуальне навантажен-
ня на таких заняттях поступово збільшу ється і ускладню ється, 
що створює сприятливе підґрунтя для розвитку у дітей здатності 
адекватно сприймати мистецтво. Музейний педагог бере участь 
у створенні експозицій, розробляє та проводить програми роботи 
з відвідувачами, шукає нові форми і методи діалогу з дітьми, здій-
снює соціально-психологічні дослі дження музейної аудиторії, фор-
мує комунікативне середовище за допомогою нових інтерактивних 
освітніх технологій в музеї [55; 32, с. 122, 125].

Музейних педагогів, без сумніву, в Україні не вистачає. З дру-
гого боку, вчителі малообізнані в освітніх можливостях музею. 
Переважно така ситуація склалася через те, що в нас нині не існує 
такої професії, як музейний педагог. Уперше як самостійну спеці-
альність її було визнано в США, де три навчальні заклади готу-
ють відповідних спеціалістів – Університет ім. Дж. Вашинґтона 
у Вашинґтоні, Бенк Стріт Коле дж у Нью-Йорку, Каліфорній-
ський університет у Лос-Ан джелесі. В Росії підготовка фахівців 
з цього напрямку обмежу ється лише курсом лекцій “Музейна 
педагогіка”. Україн ські навчальні заклади можуть в переважно за-
пропонувати лише лекцію з відповідної тематики в межах курсу 
вивчення теорії та практики музеєзнавства [15; 20, с. 2]. 
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У ситуації, що склалася, підготовку спеціалістів з музейної пе-
дагогіки в Україні необхідно здійснювати кількома шляхами:

– ввести курс лекцій “Музейна педагогіка” в програму підго-
товки музеєзнавців, мистецтвознавців, педагогів художньої куль-
тури та інших суміжних спеціальностей;

– забезпечити підготовку та випуск провідними вищими на-
вчальними закладами України фахівців за спеціальністю “Музейна 
педагогіка”;

– ознайомити музейних працівників та вчителів навчальних 
закладів зі специфікою впрова дження освітніх програм за сучас-
ними методиками музейно-педагогічної роботи шляхом створення 
комплексної системи тренінгів, семінарів, круглих столів.

В Україні теоретична база лише форму ється, доконечною по-
требою на сьогодні залиша ється визначення доконечною апарату, 
проблем галузі та шляхів їх подолання, формування наукових ме-
тодичних розробок, єдиної політики розвитку музейної педагогіки 
в нашій державі. Актуальним є питання проведення ґрунтовних 
наукових дослі джень музейної педагогіки, що стали б основою для 
створення методичної літератури, проведення семінарів та тренін-
гів для музейних працівників [6]. 

За останні роки в Україні спостеріга ється збільшення зацікав-
лення проблематикою музейної педагогіки. Стимулятором такого 
процесу є сама дитяча аудиторія. Ця група відвідувачів потребує 
особливого підходу до презентації музейних зібрань, діти спо-
нукають переоцінити сформовані уявлення про сутність освітньої 
діяльності музею, способи спілкування з нею. Незважаючи на те, 
що музей є місцем збереження предметів минулого, форми пре-
зентації музейних збірок мають відповідати культурним запитам 
сучасного суспільства1. 

Обговорення перспектив розвитку україн ської музейної педаго-
гіки здійсню ється через традиційні для науковців форми спілкуван-
ня – конференції, семінари та круглі столи. Такі заходи проводять 
як музейні фахівці, так і педагоги навчальних закладів. У системі 

1 Докладніше про історичну взаємодію музеїв та закладів мистецької 
освіти див.: Шмагало Р. Т. Роль музеїв у становленні художньо-промислової 
освіти України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Р. Т. Шмагало // 
Мистецтвознавство’ 99. – Львів: СКІМ, 1999. – С. 79–92.
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загальної середньої освіти практику ється проведення конференцій, 
через які можна здійснювати популяризацію музейно-педагогічних 
методик. У листопаді 2010 р. в Києві відбулася конференція “Роз-
виток системи виховання і позашкільної освіти в загальноосвітніх 
навчальних закладах”, у рамках якої в Шевченків ському районі 
пройшло секційне засідання “Музейна педагогіка – невід’ємна 
частина навчально-виховного процесу в сучасному навчальному 
закладі”. Тематика доповідей окреслю валася навколо питання 
впрова дження нових методик та перспективи реалізації принципів 
музейної педагогіки в закладах освіти Києва. Підсумком роботи 
секції стало окреслення основних перспектив музейної педагогіки:

•  необхідність державної програми підтримки музеїв у на-
вчальних закладах;

•  дослі дження та публікація  досвіду  музейної педагогіки 
в ЗНЗ м. Київ;

•  створення електронного каталогу музейних осередків при за-
кладах дошкільної та шкільної освіти;

•  залучення батьків ської громад ськості до музейної справи 
[42].

Зацікавлення проблематикою музейної педагогіки вислови-
ли й учасники щорічної ХІ Міжнародної наукової конференції 
“Могилян ські читання” за темою “Доля музейних зібрань. Від 
Церковно-археологічного музею до Національного Києво-Печер-
ського історико-культурного заповідника”. Однією з семи секцій 
конференції була окремо виділена “Музейна педагогіка”, що свід-
чить про усвідомлення її важливості і потреби в докладнішому 
обговоренні [8]. 

Конференції, семінари та круглі столи періодично провод ять 
по всій Україні: у Харкові за ініціативою Харків ського націо-
нального університету імені В. Каразіна був проведений науково-
практичний семінар “Музейна педагогіка: досвід, проблеми, пер-
спективи”; у Львів ській галереї мистецтв під час реалізації про-
екту “РеАнімація музеїв” на засіданні круглого столу відбулось 
обговорення використання методів музейної педагогіки в роботі 
музеїв Львова; у Києві було проведено серію семінарів з му-
зейної педагогіки для педагогічних працівників дошкільних на-
вчальних закладів м. Київ; у рамках проекту “Ідеальний музей”, 
що реалізу ється Національним художнім музеєм України, було 
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проведено міжнародний  навчальний семінар з музейної педагогіки 
“Давай пограємо в музей”; у Дніпропетров ському історичному му-
зеї ім. Д. Яворни цького під час проведення музейного фестивалю 
у 2008 р. діяв круглий стіл “Музей і діти: дитячі програми, дитя-
чий музей, дитячий музейний центр (сьогодення та перспективи)” 
та ін. [31; 16; 52; 26; 15; 48; 2]. 

Такі акції – це поодинокі заходи, ініційовані насамперед сами-
ми музейними працівниками чи педагогами навчальних закладів, 
що не може свідчити про налаго дження певної системної роботи 
в цьому напрямку. Ще однією характерною особливістю прове-
дених конференцій, семінарів та круглих столів є низький рівень 
результативності. Такі форми роботи дають ефект лише тоді, коли 
метою є обмін досвідом. Якщо основою музейної педагогіки є діа-
логічний підхід до роботи, то й методи передачі знань музейним 
працівникам та шкільним педагогам повинні відповідати цій ідеї. 
На сьогодні актуальним та ефективним буде проведення комплек-
сної навчальної багатоетапної програми, що поєднуватиме серію 
тренінгів, семінарів та практичних занять [2]. 

Семінар “Музейна педагогіка: робота з відвідувачем”, що був 
проведений Чернігів ським історичним музеєм імені В. В. Тарнов-
ського, групою МАТРА/Музеї України разом з Чернігів ським 
факультетом Державної академії керівних кадрів культури і мис-
тецтва, є прикладом системного підходу до організації навчально-
го процесу. Метою семінару, крім отримання професійних знань, 
було налаго дження тісних контактів, посилення співпраці, подо-
лання професійної ізольованості музейників, обговорення сучасних 
тенденцій і стандартів науково-освітнього процесу. Формою робо-
ти було обрано систему тренінгів та майстер-класів. На тренінгах 
“Цільові групи музейної аудиторії”, “Інтерактивні програми і робо-
та з музейними предметами”, “Сучасні системи вивчення музейних 
відвідувачів”, “Стилі навчання”, “Основи підготовки сучасної лек-
ції, екскурсії, семінару” опрацьовувалися напрямки роботи з різ-
ними категоріями відвідувачів. Слухачам були презентовані освітні 
програми Львів ського і Харків ського музеїв, а працівники музею 
Василя Тарнов ського продемонстрували майстер-клас циклу “Мо-
вою речей” – “Етикет ХІХ ст. Дворян ський кабінет” [27]. 

За схожою схемою у Харкові було організовано навчальний 
семінар для музейних працівників “Музейна педагогіка: відкри-



Експериментальні	та	інноваційні	моделі	мисте	цької	освіти	ХХ	–	ХХІ	століть		 129

тість, творчість, ефективність”. Мета семінару – усвідомити праг-
нення і уподобання сучасного відвідувача та зорієнтувати діяль-
ність україн ського музею на задоволення цих потреб відповідно 
до тенденцій нашого часу. Семінар складався з чотирьох тренінгів 
та майстер-класів [30].

З метою визначення спільних пріоритетів розвитку музейної 
педагогіки в Україні, без сумніву, корисним буде вивчення та 
 врахування іноземного досвіду в цій галузі. Передусім варто звер-
нутися до напрацювань німе цьких науковців, що першими ак-
центували на потребі створення такого напрямку роботи музею, 
як музейна педагогіка. Досягнення німе цьких колег проявля ється 
в тому, що відразу після обґрунтування нового підходу до освітньої 
функції музею науковці подбали про швидкий та централізований 
розвиток музейної педагогіки. Теоретичну та практичну основу 
для нового напрямку діяльності формували на основі роботи цілої 
низки створених музейно-педагогічних центрів: 

– “Музейна школа” у Східному Берліні (1963) з власним 
друкованим органом “Школа і музей в єдиній освітній системі 
НДР”; 

– Зовнішня служба державних музеїв Пру ської культурної 
спадщини в Західному Берліні (1961);

– Зовнішня служба Кельн ських музеїв (1965); 
– Художньо-педагогічний центр німе цького національного 

музею в Нюрнберзі (1965);
– Музейно-педагогічний центр у Мюнхені (1971), який видає 

журнал “Школа і музей” та інші [51].
Початок розвитку музейної педагогіки в США також 

характеризу ється створенням відповідних центрів та програм. Ще 
в 60-х роках ХХ ст. Американ ська асоціація музеїв заснувала 
музейну програму за цією темою, що стало поштовхом для фор-
мування державної програми “Музей і освіта”. В основі цієї про-
грами – ідея комунікативної моделі музею [15].

Особливої уваги заслуговує напрацювання росій ських фахівців 
в напрямку розвитку музейної педагогіки. Окремі поодинокі на-
працювання україн ських фахівців стосуються розробок шляхів ре-
алізації освітніх функцій музеїв через запрова дження спеціальних 
програм для різних категорій дітей. Росій ські ж колеги зосере-
джують свою роботу над розробкою і впрова дженням інновацій-
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них освітніх технологій у музейній педагогіці, формують її зміст, 
форми діяльності відповідно до потреб освітнього середовища. 
Предмет визначають, як “виявлення закономірностей, принципів, 
методів роботи музею зі своєю аудиторією, а об’єкт – культурно-
освітні аспекти музейної комунікації”. 

У Росії створення освітніх проектів у музеях не лише набуло 
загальнодержавного характеру, а й стимулювало створення спеці-
альних центрів з проблем музейної педагогіки, проведення теоре-
тичних дослі джень та видання цілої низки методичної літератури. 
З 1984 р. відбуваються щорічні семінари для музейників “Музей 
і молоде покоління”, ініційовані Е. Вансловою на базі Іванів ського 
державного історико-революційного музею. Станом на 1990 р. 
у Росії практично всі музеї проводили роботу з дітьми дошкільно-
го і шкільного віку [2; 29, с. 8-9].

Такому розвиткові музейної педагогіки в Росії сприяло ство-
рення науково-практичних центрів. Один з перших таких центрів 
був створений у 1990 р. в Москві на базі кафедри музейної спра-
ви Інституту перепідготовки працівників мистецтва, культури і ту-
ризму та отримав назву творча лабораторія “Музейна педагогіка”. 
Центр проводив дослі дження досвіду вітчизняних та зарубіжних 
музеїв, розробляв нові методи, форми, прийоми, напрями робо-
ти з музейною аудиторією, проекти в галузі музейно-педагогічної 
діяльності, організовував видавництво спеціалізованої літератури, 
авторами якої були працівники лабораторії, був організатором що-
річних науково-практичних конференцій у різних регіонах Росій-
ської Федерації тощо.

Ще один центр створений у Державному Росій ському музеї 
в Петербурзі у 1990 році – Росій ський науково-практичний центр 
з проблем музейної педагогіки. Ця установа визначила для себе 
вузьку спеціалізацію своєї роботи – розвиток музейної педагогіки 
в художніх музеях. Діяльність центру спрямована на налагоджен-
ня тісної співпраці музеїв з педагогами дошкільних, загальноосвіт-
ніх середніх та вищих навчальних закладів. На базі Державного 
Росій ського музею діє музейна гімназія, що стала експерименталь-
ною базою з розробки та апробації музейно-педагогічних програм. 
На сьогодні в Росії діє ціла низка наукових центрів, дослі дження 
проблем музейної педагогіки також здійснюють інші центри, які 
займаються питаннями культурології, мистецтва, освіти [51]. 
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Переважно за результатами роботи таких центрів були роз-
роблені програми для молодшої школи (Н. Макарова, Е. Мед-
ведєва, М. Юхневич), “Світ музею” для середнього шкільного 
віку (В. Кузьміна), цикл уроків з музейної педагогіки (А. Бой-
ко, Б. Столяров), багаторівнева програма “Здраствуй, музей” 
(Б. Столяров) та ін. В Україні немає науково-методичних центрів 
розвитку музейної педагогіки. Особливо потреба в таких центрах 
 відчува ється в галузі координації спільної роботи музею та школи 
для забезпечення міждисциплінарних зв’язків, навчання та обмі-
ну досвідом спеціалістів різних профілів, здійснення моніторинго-
вих дослі джень, інформування та презентація шкільним педагогам 
освітніх можливостей та програм музеїв, обґрунтування та внесення 
пропозицій змін до чинної нормативно-правова бази [19, с. 28; 2].

Нині можемо ствер джувати про формування в Росії багато-
ступеневої музейної освіти, яка, починаючи від створення музеїв 
при навчальних закладах та освітніх програм у різних за типами 
музеях, реалізується і в створенні спеціалізованих дитячих музеїв.

Можемо констатувати, що сучасна україн ська музейна педаго-
гіка розвива ється за двома напрямами: створення окремих програм 
для відвідувачів музею та проведення шкільних занять у музей-
ному середовищі. Перший напрям є наслідком ескперименталь-
них новатор ських програм, упрова джених з ініціативи музейних 
працівників. Другий – продовження освітньої роботи шкільних 
педагогів, що ґрунтується на традиційному для шкіл трактуванні 
музейної педагогіки задля вирішення освітніх завдань навчального 
процесу в приміщенні музею. Проте розвиток музейної педагогіки 
в тому чи тому напрямку свідчить про потребу створення єдиної 
наукової теоретичної бази для формування спільного вектора роз-
витку. 

Характер впрова джених у музеї проектів залежить від осо-
бливостей середовища проведення та цільової аудиторії і її по-
треб. Виокремимо три головні середовища впрова дження освітніх 
програм: дитячий музей, так званий “дорослий” музей, музей при 
навчальному закладі. 

Дитячий музей – особливе спеціалізоване середовище пізнання 
та навчання. Його діяльність спрямована не на запам’ятовування 
суми знань, а на розвиток бажання та вміння вчитися, відбирати та 
засвоювати потрібну інформацію, брати активну участь в  освітньому 



132	 Розділ	5

процесі. Без сумніву, робота над втіленням цієї ідеї можлива для 
реалізації лише через інтерактивні програми, де експонат є переваж-
но засобом демонстрування ідеї, концепції або явища. Росій ський 
науковець А. Зеленко виокремлює такі якості дитячого музею:

1. Переважне орієнтування на адресата.
2. Перенесення акценту на освітню функцію предмета і за-

вдання соціальної адаптації.
3. Вільний інтерактивний простір.
4. Колективне засвоєння інформації.
5. Різноманітна творча та ігрова діяльність, сильний емоційний 

складник [40, с. 11, 18].
Уперше дитячий музей як автономна установа, що не дає знан-

ня, а спонукає дітей до творчості, почав працювати в 1899 р. 
у Брукліні (Нью-Йорк, США). Згодом утворилася велика кіль-
кість таких музеїв у різних країнах світу, почали впрова джуватись 
інтерактивні проекти. Відмінний від решти типів музеїв підхід до 
роботи з дітьми простежуємо на прикладі Бостон ського дитячого 
музею, де створили виставки та програми, що сприяли зацікавлен-
ню вивчення реальних предметів через активні дії і маніпулювання 
з ними. Виставки: “Що всередині”, “Простір гри”, “Що, якщо б 
ти не міг” (задіяння відвідувачів в переживання й осмислення про-
блем інвалідів), “Бульбашки” (ознайомлення з принципами геоме-
трії і фізики через гру й експеримент) та ін. Нині у світі існує ціла 
низка дитячих музеїв, які об’єднуються в асоціації. Найвідоміші 
з них: Асоціація дитячих музеїв Америки, Європей ська асоціація 
дитячих музеїв “Hands-on!”, Союз німе цьких дитячих і молодіж-
них музеїв [40, с. 11, 13, 58; 56].

Перший дитячий музей в Україні був створений у 1920 р. 
в Харкові. Засновник музею Ф. Шміт поширив ідеї впрова-
дження освітніх програм для дітей у роботі музею. Він розглядав 
дитячий музей як освітний простір і місце для проявлення творчої 
активності дитини, майстерні і центру з вивчення психології дитя-
чої творчості водночас, що було втілено ним на практиці у робо-
ті цього музею. Теоретичною основою діяльності новоствореного 
музею стала праця Ф. Шміта “Мистецтво як предмет навчання”, 
у якій автор ствер джував, що “процес навчання... повинен спи-
ратися на закономірності природного розвитку дитини, і з цієї 
причини початкове навчання повинно бути нічим більше, ніж на-
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копичування життєвого досвіду, що включає сенсорні та емоційні 
враження, переживання дитиною її взаємодії з навколишнім сві-
том” [35, с. 81]. 

На відміну від України, де не існує спеціалізованого дитячого 
музею, в Росії вже сформована система роботи таких установ. Но-
ватором у цьому напрямку був дитячий музей м. Ноябр ськ, розро-
блений разом з лабораторією музейного  проектування Росій ського 
інституту культурології. Комплексний підхід до формування осо-
бистості, що включає в себе історичний, естетичний, екологічний, 
емоційний компонети – головна ідея, навколо якої сформувалася 
концепція музею. Робота здійснювалася завдяки використанню 
проектного методу. В рамках кожного проекту розроблявся “ка-
лендар подій виставки”, в нього входили творчі заняття, майстер-
класи і музейні свята, а також різноманітні позамузейні акції. Над 
кожним заходом працювала проектна група, до якої входили пра-
цівники музею, вчителі, психологи, дизайнери та музейні педагоги, 
кожен з них відповідав за окремий блок акції. Проекти були побу-
довані так щоб залучити дітей і дорослих до участі в дійстві. Для 
дітей і батьків були запропоновані різноманітні заходи, починаючи 
зі спеціальної програми в рамках кожного виставкового проекту 
і закінчуючи заняттями у студії розвивальних ігор “Мнемонія”. 
Весь простір музею був поділений на функціональні зони: творча 
майстерня (“Твір-двір”), зона ігор і занять (“Хобі-центр”), екс-
позиційні зони і “Кімната відкриттів”, а також “Еко-Сад” з жи-
вим кутком і фонтаном. Така інноваційна система зонування – це 
ще один спосіб залучення дітей до спів участі, а дже відтепер дити-
на діставала змогу самостійно обирати те активне середовище, яке 
їй більше імпонує, самостійно формувати свій план перебування 
в музеї [40, с. 20, 22-23].

Можемо провести певну аналогію між дитячим музеєм і музе-
єм при навчальному закладі. В обох випадках музейне середо вище 
дає більше можливостей для експериментів порівняно з традицій-
ним “дорослим” музеєм. У музеях такого типу діти мають змогу 
самі формувати музейні збірки, готувати тематичні експозиції, про-
водити екскурсії, мета такої роботи – пробудити у дітей інтерес 
до музею як інституції та зрозуміти принцип його роботи. Головні 
поняття, якими керуються в роботі шкільного музею, – пошук, 
відкриття, творчість. Заняття в такому музеї повинен  проводити 
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музейний педагог при навчальному закладі або ж куратор місце-
вого музею. 

Досвід створення шкільних музеїв є як в Україні, так і в Росії, 
проте роботу переважно проводять шкільні педагоги, починаю-
чи від формування збірок і закінчуючи проведенням екскурсій. 
Учителі, зазвичай, не ознайомлені зі специфікою музейної спра-
ви, методологією музейної педагогіки, новаціями впрова дження 
освітніх музейних програм. Така ситуація пов’язана з браком ме-
тодичної літератури, недостатньою співпрацею школи та музею 
тощо. Зразками вдалих програм шкільних музеїв є етнографічні та 
історико-географічні експедиції, такі як “Історія міст і сіл України” 
та “Краса і біль України”. Остання була реалізована в 1999 р. 
і мала велике значення для розвитку системи музеїв при навчаль-
них закладах. Успішним проведенням проект завдячує забезпе-
ченню співучасті школярів у краєзнавчих дослі дженнях, вивченні 
та збиранні матеріалів про життєвий і творчий шлях майстрів 
мистецтва. В результаті проведення експедиції було створено ряд 
музеїв при школах та поновлено збірки вже існуючих шкільних 
музеїв [9; 3, с. 24].

Третім після створення дитячого музею та музею при навчаль-
них закладах середовищем роботи з дитячою аудиторією є роз-
ширений через розробку спеціалізованих програм для дошкільнят, 
школярів та сімей простір “дорослого” музею. У такому середовищі 
є свої переваги та недоліки. Перевагою, без сумніву, є можливість 
використання потенціалу музею – його фонди, матеріальні засоби 
та люд ські ресурси. Проте ці музеї є залежними від своїх традицій, 
тематики та профілю, тому такий консерватизм може стати перепо-
ною для впрова дження інноваційних програм у музейну практику.

Незалежно від середовища реалізації музейні педагогічні про-
грами повинні здійснюватися за кількоми напрямами. Це освітні 
проекти для різних груп відвідувачів: дошкільнят, школярів, дітей 
з батьками, студентів тощо. Головна мета таких дій – перехід від 
одиничних і епізодичних контактів музею зі своєю аудиторією до 
створення багатоступеневої системи музейної освіти, а дже педаго-
гічний вплив на людей, які неодноразово відвідують музей, значно 
сильніший.

Одним з найважливіших векторів музейної педагогіки є робота 
зі школярами, налаго дження співпраці у форматі “музей і школа”. 
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Такий досвід зустрічаємо в багатьох країнах Європи, де розробле-
ні спільні програми роботи музею, школи та інших навчальних за-
кладів. У музеях Нідерландів, Данії, Англії, Німеччини, Польщі 
основну кількість відвідувачів становлять учні та студенти (понад 
70 %), які приходять разом зі своїми педагогами. У музеях пра-
цівники готують та презентують виставки, тут проходять уроки іс-
торії, образотворчого мистецтва, малюнка, пластики тощо. У Росії 
ж найпоширенішими формами дитячих програм музею є дитячі 
музейні центри, спеціалізовані експозиції для дитячої аудиторії 
в структурі музею, музейні свята і т. д. [18; 44; 40, с. 25].

Ставлення до музею як до освітнього центру підтримують біль-
шість провідних науковців, серед них – англій ський спеціаліст 
Г. Осборн, який розглядає музей як унікальний навчальний центр, 
вбачає його призначення в наданні допомоги школярам у вихован-
ні та розвитку в них навичок естетичного сприймання.

В Україні також є музеї, що розробляють внутрішні інтерак-
тивні програми для відвідувачів, а також формують свою співпра-
цю з навчальними закладами, що є важливою частиною музейної 
педагогіки. У Національному художньому музеї одними з перших 
впровадили програму “Школа і музей: разом навчатися цікавіше”, 
що склада ється з тематичних екскурсій, розроблених з урахуван-
ням шкільної програми із семи предметів для різних класів. Для 
учнів дошкільних навчальних закладів у супроводі батьків му-
зей забезпечує вивчення образотворчого мистецтва у “Сімейному 
лекторії”, школярі відвідують цикл лекцій “Стратегії візуального 
мислення”, розробля ється й програма для студентів [4, с. 47; 37, 
с. 205; 43, с. 62]. 

Свій освітній проект “Художній музей – школі. Музейні фор-
ми навчання”, який був узго джений з навчальними планами за-
гальноосвітніх навчальних закладів розробили працівники Черніве-
цького художнього музею. Програма передбачає серію музейних 
заходів відповідно до тем з історії України у 5–9 класах (“Тарас 
Шевченко – художник”, “Козак Мамай”, “Козацтво в україн-
ському малярстві”, “Україн ський народний костюм”), всесвітньої 
історії у 6–11 класах (“Мистецтво Відро дження”, “Експресіо-
нізм”, “Кубізм”), україн ської літератури у 5-6 класах (“Мис-
тецтво оформлення стародруків”). Учням пропонують екскурсії, 
лекції, пересувні виставки (“Стародруки у музейній збірці”, “Пи-
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санкарство Буковини” тощо), відеопокази (“Гуцуль ські ліжни-
ки”, “Британ ське мистецтво XVIII–XX ст.” та ін.), виставки-
конкурси (“Великдень”, “Моя мама”), зустрічі з художниками, 
майстер-класи тощо. Крім уже традиційних для музею програм, 
запрова джені й нові, розраховані на дошкільнят та дітей молод-
шого шкільного віку, що мають на меті розвиток творчої уяви та 
мови, вміння висловлювати власні враження про твори мистецтва. 
Програма проходить у формі інтерактивних спеціалізованих екс-
курсій (“Що таке ікона. Сюжети ікон”, “Про що розповідає 
буковин ський візерунок” та ін.), навчальних виставок, що озна-
йомлюють дітей з жанрами та техніками в мистецтві, а також 
участі у школі екскурсоводів та мисте цької студії “Арт-музей”. 
Заняття в музеї можуть проводити і вчителі, координування ро-
боти яких музей здійснює на практичних семінарах та круглих 
столах [7].

У Львові створений експериментальний проект співпраці му-
зею та школи через впрова дження в шкільну програму пред-
мета “Музейна педагогіка”. Програма розроблена вчителем му-
зики І. Ласкій, а також Л. Гурин, Т. Рудько та реалізу ється 
в загальноосвітній середній школі № 50 м. Львів з 2002 року. 
Впродовж року діти відвідують львів ські музеї відповідно до тем 
шкільних предметів. Під час літньої шкільної практики відбува-
ється “Педагогічний марафон”, у якому беруть участь учні 1–8-х 
та 10-х класів. Учасники марафону відвідують екскурсії, інтегро-
вані уроки в музеях, беруть участь у брейн-рингах та круглому 
столі. Заняття передбачають відвідини музеїв, концертних залів, 
театрів тощо. Структура програми форму ється відповідно до двох 
напрямів: шкільні заняття в музеї та музейна педагогіка в школі. 
Завдяки такій співпраці школи та музею є змога вирішити такі 
завдання:

•  запрова дження інтегративних підходів під час вивчення різ-
них шкільних тем;

•  стимулювання пізнавальної активності учнів на засадах твор-
чого підходу;

•  вплив на розвиток емоційно-чуттєвої сфери учнів;
•  сприяння засвоєнню учнями моралі, норм поведінки, етики;
•  розвиток в учнів уміння вести мисте цький діалог, аналізувати 

твори мистецтва;
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•  сприяння “зануренню” учнів у культурне середовище рідного 
міста і регіону через ознайомлення з культурними цінностями, що 
зберігаються в місцевих музеях;

•  прищеплення шанобливого ставлення до свого культурного 
регіону.

Програма реалізу ється через такі форми організації навчання: 
практичні уроки в музеях, теоретичні уроки в школі, підсумкові 
уроки у формі брейн-рингів, проектів, семінарів, уроки-концерти, 
музично-театральні композиції, круглі столи. Хоча для освітнього 
середовища Львова це унікальний проект, проте він демонструє 
певне викривлення поняття “музейна педагогіка”. Ця програма пе-
редбачає, що керівником освітнього процесу має бути школа. Вона 
ж трактує музейну педагогіку відповідно до своїх завдань та до-
свіду. Форми роботи, а головне їх зміст переважно не націлені на 
комунікацію між учасниками діалогу, бо мають традиційний для 
роботи освітян монологічний характер. Ефективність такої про-
грами низька й за рахунок того, що музеї Львова ще не можуть 
запропонувати школам інноваційні інтерактивні проекти. Музейна 
педагогіка не обмежу ється співпрацею зі школами, це лише один 
з напрямків її роботи. Завдання, які виникають у ході освітнього 
процесу, в музеї можливо реалізувати лише у відповідному, спе-
ціально створеному середовищі [16; 53; 19, с. 28-29; 54, с. 129].

Поодинокі екскурсії, що мають на меті допомогти освітянам 
у навчальному процесі, пропонує Музей мистецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків. Тематичні екскурсії “Боги та герої Давньої Гре-
ції”, “Біблійні події та життя святих у творах з колекції музею” та 
інші мають доповнити теоретичну основу шкільних уроків наочним 
матеріалом. Проте хоч такі екскурсії потрібні для співпраці в педа-
гогічному напрямку, форма їх презентацій все ж монологічна та по-
збавляє дітей можливості брати участь в освітньому процесі [58]. 

Окрім програм, що пропонують музеї в Україні, є спроби фор-
мувати довготривалі комплексні проекти співпраці музею та шко-
ли, який має назву “Школа і музей: працюємо разом” та реалізу-
ється у Львові. Завдання проекту полягає в тому, щоб:

•  забезпечити системність співпраці навчальних закладів з му-
зеями на основі сучасних здобутків музейної педагогіки;

•  організувати навчання вчителів та музейних працівників тео-
ретичних і практичних аспектів музейної педагогіки;
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•  розробити та забезпечити школи і музеї відповідними мето-
дичними, дидактичними та відеоматеріалами.

Проект здійснює Львів ський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти. В ході його реалізації було створено творчі 
групи із вчителів і працівників музеїв для опрацювання програм, 
форм і методів втілення проекту. Результатом роботи стало допо-
внення так званим “музейним компонентом” програми учнів 5–8 
класів з таких предметів: “Історія України”, “Всесвітня історія”, 
“Світова художня культура”, інтегрований курс “Мистецтво”, 
“Музичне мистецтво”, “Образотворче мистецтво”, “Основи 
християн ської етики”. Втілення напрацювань творчої групи реа-
лізоване в опублікованому збірнику “Школа і музей: працюємо 
разом. Навчально-методичний посібник із музейної педагогіки та 
фільмі, що презентує уроки в музеях, запроповані в рамках про-
екту. Подальша робота здійсню ється над доповненням музейним 
компонентом програм для учнів 9–11 класів та дошкільнят, готу-
ється підготовка та видання посібника “Основи музейної педагогіки 
та культурно-освітня діяльність в музеях”. Було також розроблено 
спецкурс “Актуальні проблеми музейної педагогіки” для організації 
курсу-тренінгу вчителям та музейним працівникам області. Проект 
такого рівня є унікальним в Україні, характеризу ється системним 
і комплексним підходом, співпрацею між фахівцями шкіл та музе-
їв, позитивним є й державна підтримка проекту. Проте музейна 
педагогіка розгляда ється переважно зі “шкільної” позиції надання 
знань учням звичними як для україн ських шкіл, так і для музе-
їв методами: лекції, екскурсії, брейн-ринги, вікторини, конкурси 
тощо. Контакт дитини, музейного працівника, вчителя та музей-
ного експоната залиша ється обмеженим, роль дитини в освітньому 
процесі продовжує залишатися на рівні пасивного слухача [38; 47]. 

Для порівняння програми “Школа і музей: працюємо разом” 
можна назвати програму “Музей і діти”, ініційовану Дніпропетров-
ським історичним музеєм ім. Д. Яворни цького. Розробка і впрова-
дження цієї програми стали результатом проведених дослі джень 
вивчення потреб відвідувачів і ставила за мету налаго дження 
співпраці музею та школи. Головною перевагою став системний 
підхід до роботи, вона розрахована на школярів з 1–11 класи, 
діти відвідують музей чотири рази на рік, проте школа може 
формувати свій графік. Музейні працівники постійно здійснюють 
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моніторинг ефективності пропонованих програм. Окрім екскурсій, 
у музеї є такі форми інтерактивної комунікації, як: гра-вікторина 
“Джерело”, студія для молодших школярів “Жива глина”, заняття 
для дітей і батьків “Сімейний музейний абонемент”, тематичні 
вечори з елементами музейно-театрального дійства під рубрикою 
“Музейна вітальня”, музейне свято просто неба “Чисті  джерела”. 
На відміну від попередньої програми, ця пропонує цикл занять 
у музеї, що реалізуються за принципом комплексного  підходу 
 відповідно до інтерактивних методологічних завдань музейної пе-
дагогіки [23, с. 3, 13-14].

На нашу думку, музейні освітні програми повинні плануватися 
в музеї та реалізовуватися музейними працівниками, враховуючи 
потреби освітян та у співпраці з навчальними закладами. Проте 
з досвіду англій ських музейних педагогів знаємо про заняття з ді-
тьми, які проводять їхні вчителі. У такому разі процес повинен 
знаходитися під контролем музейних фахівців, які забезпечують 
учителів методичною літературою, готують запитання і завдання, 
ознайомлюють з експозицією. Такі заняття можливі для учнів мо-
лодших класів, які вперше потрапляють у музейне середовище. 

Музей має комплексно підходити до питання розробки 
культурно-освітних програм, визначаючи вік, стать, соціальний 
статус та культурні запити своєї аудиторії, проводити моніторинг 
ефективності реалізованих проектів. Важливою частиною музейної 
комунікації є вивчення потреб своєї аудиторії. Комунікативну осно-
ву має й музейна педагогіка, а дже вивчення потреб відві дувачів – 
важливе значення для формування освітніх програм музею. Про 
розуміння потреби такого роду дослі джень можемо ствер джувати 
на основі проведення в Америці ще в 1984 р. соціологічного опи-
тування “Музей у новому сторіччі”. На замовлення спеціальної 
комісії Американ ської асоціації музеїв і науковців Центру Гетті 
з художньої освіти його було проведено на базі семи шкільних 
округів США та 20 художніх музеїв. У висновках проведеного 
дослі дження вказана рекомендація адміністраціям і працівникам 
художніх музеїв врахувати, що “виховання – першочергова, най-
важливіша мета американ ських музеїв, тому виховна функція пови-
нна пронизувати всі сфери їх діяльності”. Науковці також вказали 
на необхідність починати співпрацю музею та школи з концепту-
альної основи, поступово втілюючи її в конкретні програми, при 
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цьому включаючи елементи навчання навичок естетичного бачення 
та практичні заняття з малювання [4, с. 46, 47].

В Україні музеї нечасто звертаються до такого роду дослі-
джень. Переважно аналізують ефективність своєї роботи відпо-
відно до кількості відвідувачів. Проте працівники Дніпропетровсь-
кого історичного музею ім. Д. Яворни цького розуміли потребу 
в урізноманітненні форм роботи з відвідувачами, не обмежую-
чись лише лекціями та екскурсіями. Для реалізації цього завдання 
в музеї були проведені соціологічні дослі дження “Музей і діти”, 
“Музей і відвідувач”, психолого-соціологічні дослі дження ефек-
тивності музейних програм і занять для школярів. Як результат – 
розроблена і впрова джена в музейну діяльність багатопрофільна 
програма “Музей і діти” [23, с. 3, 27].

Проведене дослі дження спонукало до створення цілої низки на-
укових теорій розвитку музейної педагогіки. Спираючись на знання 
про музейну аудиторію і її потреби, музейна педагогіка підходить 
до вирішення питань, пов’язаних з методикою роботи з різними 
категоріями відвідувачів. Наприклад, американ ський науковець 
А. Леві запропонував чотири напрями художньо-естетичного ви-
ховання в музеї:

– набуття суто “естетичного досвіду” шляхом споглядання ше-
деврів образотворчого мистецтва;

– вивчення історії культури шляхом заглиблення в контекст 
певної історичної епохи або ж ознайомлення з кількома історико-
культурними періодами;

– доповнення до вивчення мистецтва в школах та вишах;
– вивчення живопису як гуманітарної дисципліни. 
Дослі дження психологів про те, що шляхом індивідуальних дій 

інформацію засвоюють близько 90 % людей, стимулювало музеї 
впровадити в свою роботу інтерактивні освітні методики, які ма-
ють спільні педагогічні завдання: підвищувати рівень знань учнів 
про національну культурну спадщину, ознайомлювати їх з куль-
турою інших народів, розвивати зорове і тактильне сприймання, 
розширювати навчальні можливості навколишнього середовища 
та мистецтва, навчити бачити в музеях  джерело знань та краси. 
В Америці такі програми обов’язково пов’язують зі шкільним пла-
ном таких дисциплін, як образотворче мистецтво, драма, музика, 
танці, література тощо. Форми та зміст реалізації цих програм різ-
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номанітні, проте мета спільна. Під час розробки програм керують-
ся припципом їх цільової спрямованості та інтерактивності. Задля 
посилення емоційного ефекту широко застосовують різноманітні 
технічні засоби, використання яких має на меті одночасно вплива-
ти на зір і слух дитини. Це технічні тактильні інформатори, аудіо-
візуальні посередники, копії експонатів. Такий підхід до музейної 
педагогіки є зразковим, тому що, з одного боку, відбулася логічна 
еволюція – від формування теоретичної бази та головних напрям-
ків роботи – до втілення конкретних програм, з другого – співп-
раця музею та школи через розробку і здійснення освітніх проектів 
відповідно до шкільних дисциплін [56, с. 361; 29, с. 15; 4, с. 47].

Росій ські музеї пропонують тематичні абонементи в Музей му-
зичної культури ім. М. І. Глінки з демонструванням звуку рід-
кісних інструментів, у чудовий Дім-музей В.М. Васнєцова з чаю-
ванням в особняку. Особливою популярністю користуються ігрові 
костюмовані програми в Москов ському Кремлі і Будинку бояр 
Романових. В Австралії Національна галерея Вікторії Мельбурна 
пропонує для дітей різного віку і вчителів середніх шкіл освіт-
ні програми. Впродовж року читають курси з історії мистецтва, 
провод ять семінари, заняття з образотворчого мистецтва, дискусії 
і круглі столи для педагогів. У неділю для дітей влаштовують 
спектакль з розповідями і казками за сюжетами різних картин. 
Під час канікул діють спеціальні одноденні програми. В історич-
ному музеї Ганновера діти мають змогу доторкнутися до кераміч-
них і дерев’яних знахідок, вдягнути обладунки, помолоти зерно 
старовинними ручними жорнами. У світовій музейно-педагогічній 
практиці є велика кількість прикладів інтерактивних програм для 
дітей [29, с. 13, 15]. 

В Україні також існує кілька зразків проведення інтерактивних 
експозицій, проте можемо констатувати поодинокий характер їх 
створення. Один з них – дитячий фестиваль “Експедиція в краї-
ну Вінні Пуха”, що був ініційований Оде ським музеєм приватних 
колекцій ім. О.В. Блещунова, мав інтерактивну експозицію по 
всьому музеї. Головне завдання цього проекту – задіяти батьків 
з дітьми до спільного виконання завдань за путівником виставки 
[34, с. 62]. 

Інтерактивні програми активно використовують у своїй роботі 
працівники Харків ського літературного музею. Мета таких про-
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грам – дати змогу повноцінного спілкування із найголовнішими 
експонатами – книгою і словом. Зміст музейних експонатів дик-
тує використання важливого інтерактивного інструменту – про-
ведення зустрічей з письменниками задля “живого” спілкування 
з відвідувачем. Специфіка суто дитячих програм музею полягає 
у забезпеченні вільного руху виставковими залами, можливості 
доторкнутися до предметів, маніпулювати ними, долучитися до 
створення експозиції. До прикладу, експозицію “Споконвіку було 
слово” розробляли самі діти. Завдяки програмам “Обрядове коло” 
і “Дитяча книжка” діти мали змогу перевдягнутися в героїв літе-
ратурних творів, на Різдво можна скуштувати кутю, на Великдень 
розфарбувати яйця, на Андрія – вкусити Калиту, на Купала – 
пострибати через вогонь. При філіях працюють студії писанкар-
ства, фольклорного співу, студії Петриків ського розпису і ткацтва 
гобеленів. Під час виставки за тематикою кобзар ської традиції 
діти могли долучитися до процесу виготовлення кобзи, а в експо-
зиції, присвяченій темі українців-дисидентів, пошукати схованки, 
які були розташовані в книгах, шухлядках, за дверцятами, тощо. 

У листопаді 2008 р. в музеї було відкрито ще одну інтерактив-
ну виставку “Льюїс Керрол. Аліса”. Освітня програма поєднувала 
слайд-екскурсію, роботу-гру з картинами на стінах, ігри вікторіан-
ських часів. В експозиції книжки можна було брати в руки, гор-
тати і читати. Діти придумували казки, презентували свої кар-
тини за допомогою квітів, розшифровували написи на етикетках 
та багато інших інтерактивних педагогічних методів були задіяні 
харків ськими музейними фахівцями. Літературний музей у Хар-
кові є прикладом системного підходу до впрова дження інтерак-
тивних програм, кожна з яких розрахована на конкретну цільову 
аудиторію, відповідно до віку, соціального статусу та зацікавлень. 
Еспозиції, витримані відповідно до тематики, програми, постійно 
змінюють одна одну, забезпечуюючи у такий спосіб постійну за-
цікавленість музеєм [49, с. 185–188].

Хмельни цький обласний художній музей обрав своєю спеціалі-
зацією сучасне україн ське мистецтво. Відповідно до спеціалізації 
музей пропонує освітні програми для різних вікових категорій. Для 
дошкільнят та молодших школярів розроблено цикл бесід-занять 
з практичною роботою, які ознайомлюють дітей з традиційними 
видами народної творчості. Особливої уваги заслуговує цикл за-
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нять з абстрактного мистецтва “Подорож у Задзеркалля”. Дітям 
демонструють твори з музейних фондів, заняття проходять в ігро-
вій формі, наприкінці яких школярі мають на практиці створити 
абстрактні композиції за певними завданнями. Через інтерактивні 
методики діти засвоюють мисте цькі поняття та термінологічний 
апарат. Мисте цький урок “Символічна змістовність  україн ського 
орнаменту” розрахований на середній шкільний вік та має на меті 
надати змогу зрозуміти сучасне мистецтво через ознайомлення 
з давніми символами. Для дітей старшого шкільного віку музей 
готує бесіду на тему “Глина одухотворена: декоративно-ужиткове 
мистецтво кераміки”. Під час лекції обговорюються різні світогляд-
ні позиції народного та професійного мистецтва, їх взаємозв’язки 
та взаємовпливи [50, с. 60-61].

Окрім використання інтерактивних методик, у роботі з дітьми 
використовують й інші: практичні заняття, так звані “майстер-
класи”, ігрові форми проведення екскурсій, виставки дитячої 
творчості, костюмовані дійства тощо. Методи, залежноі від 
визначених цілей, можуть мати навчальний, виховний і розви-
вальний характер. Використання методик з навчальною метою 
ґрунту ється на принципі створення умов для самостійного ово-
лодіння знаннями і творчої пізнавальної активності. Серед ви-
ховних методів використовують “рольове заглиблення” та “метод 
виховних ситуацій”, а до розвивальних методів відносять метод 
“асоціативного сприймання” та метод “емоційно-художньої ак-
тивності”. Поєднання методик в освітній роботі музею формує 
музейно-педагогічний процес, у ході якого в Україні й донині пер-
важно використовують лише давно відомі й застарілі за формою 
презентації, лекції, екскурсії та музейні уроки. Всього в арсеналі 
музейної педагогіки налічу ється понад 100 різних форм роботи 
з відвідувачами, серед них відзначають 15 базових: лекція, екс-
курсія, консультація, наукові читання, гуртки, студії, клуби, літе-
ратурні вечори, кіносеанси, концерти, зустрічі з цікавими людьми, 
свята, історичні ігри, конкурси та вікторини. Проте на практиці 
методи їх втілення не відповідають сучасним тенденціям розвитку 
музейної справи [29, с. 5]. 

Росій ські дослідники пропонують інший підхід до формуван-
ня музейно-педагогічних методів. О. Некрасова-Каратаєва подає 
таку методологію педагогіки:
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•  методи творчого розвитку;
•  методи залучення до навчально-творчої діяльності;
•  методи виявлення художньо-творчих схильностей;
•  методи розвитку сприймання, чутливості до кольору, форми, 

ритму, пропорцій;
•  методи передачі знань про мистецтво і навчання навиків ху-

дожньої діяльності;
•  методи перевірки й оцінювання знань [32, с. 147-149].
Усе більшої популярності серед західних музеїв набуває прове-

дення так званих майстер-класів для дітей, скерованих на творчий 
розвиток особистості, що здійсню ється через твори самовиражен-
ня, а також на ліпше сприймання та засвоєння матеріалу. Такі 
майстерні відбуваються або під час проведення екскурсії, або як 
її підсумок, або під час музейних свят, фестивалів, або ж періо-
дично на заняттях у музейній студії чи майстерні. “Дитяча студія” 
при Національному центрі мистецтва і культури ім. Ж. Помпіду 
сформувалася з роботи шести самостійних студій, поза музейним 
середовищем. Тут вчать сприймати колір, звук, рух, дивитися, 
слухати і відчувати.

В україн ській музейній справі також усе активніше створюють-
ся творчі майстерні чи студії при музеях, провод яться тематичні 
майстер-класи. Наприклад, у Національному музеї-заповіднику 
україн ського гончарства в Опішному дітям да ється змога під ке-
рівництвом майстра-гончара самостійно зробити виріб із глини. 
У Львові під час втілення проекту “Дзиндра – 300 м” розробили 
музейну програму для дітей, де після лекції та екскурсії Музеєм 
модерної скульптури діти мали змогу самостійно створити скуль-
птурний твір. Кожен виріб мав своє філософ ське трактування, що 
стало результатом побаченого та почутого школярами в музеї. На 
практичних заняттях діти освоюють виразні можливості різних ма-
теріалів та інструментів, а також особливості різних образотворчих 
прийомів і систем, професійні поняття і терміни [44; 4, с. 48-49; 
16; 32, с. 146].

Студія або музейний центр повинні поєднувати художньо-
практичні заняття з теоретичними, для всебічного розвитку дитини 
в них повинні бути бібліотека та виставкове приміщення, тобто так 
звані “галереї дитячого мистецтва”, що презентують кращі зразки 
дитячої творчості, стимулюють до розвитку творчого потенціалу 
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юнацтва. Успішним у цьому напрямку є досвід Кіровоград ського 
художньо-меморіального музею ім. О. О. Осмьоркіна, що по-
стійно проводить колективні, персональні, тематичні виставки-
конкурси. Ці вернісажі організовані завдяки співпраці музею зі 
студією образотворчого мистецтва Кіровоград ського обласного 
дитячо-юна цького центру, Кіровоград ською дитячою художньою 
школою, іншими навчальними закладами міста. Робота над ор-
ганізацією виставок побудована так, щоб активізувати дітей до 
 поглиблення знань з літератури, культури, історії, екології, пошу-
кової роботи в бібліотеках, проведенні власних дослі джень та спо-
стережень. Переважно експозиції супрово джуються тематичними 
лекціями, вікторинами, майстер-класами у спеціально організова-
них майстернях з відповідними інструментами та матеріалами [15]. 

Створення художніх студій при музеях має свої особливості та 
переваги перед аналогічними гуртками та студіями поза музеями. 
Середовище музею сприяє розвиткові особистості, експозиції ма-
ють освітній зміст, ознайомлюють зі зразками світової та україн-
ської спадщини, періодичні виставки дають змогу продемонструвати 
громад ськості творчі здобутки дітей, досвід та знання працівників 
музею збагачують знання з історії та теорії мистецтва. Повною мі-
рою реалізація завдання дитячої студії в музеї можливе лише завдя-
ки органічному зв’язку з його експозицією через включення роботи 
студії до музейних освітніх програм. Художня студія при музеї по-
винна ставити перед собою мету розкрити творчі здібності дітей на 
основі вивчення музейних збірок. У рамках роботи студії можуть 
проводитись виставки, демонструватися музейні колекції, відбувати-
ся музейні фестивалі, семінари, концерти [32, с. 117-118; 10, с. 197].

Робота з дітьми у зарубіжних музеях здійсню ється на прин-
ципі максимальної інтерактивності, в основі якої є гра. Саме в грі 
діти краще зосере джуються і більше запам’ятовують, розкрива-
ються їхні творчі здібності, розвива ється уява. Ігри можуть бути 
скеровані на розвиток здатності до естетичного переживання або 
на формування історичної чи культурної свідомості. Дж. Нікола, 
вчитель історії з Англії, розробив цілу серію музейних ігор для 
розвитку спостережливості, уважності, вміння робити припущення 
і висловлювати свою позицію. Нікола рекомендує під час ігор 
використовувати допоміжні засоби – демонструвати зображення, 
малюнки, фотографії. 
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Кожна гра має конкретну мету на розвиток певних здібностей 
чи навичок і продуму ється практично до кожного експоната чи при-
наймні експозиційної кімнати. До прикладу, пропонуються ігри  на 
зразок “полювання за скарбом” (пропону ється знайти зображення 
одних і тих самих об’єктів на репродукціях різних майстрів), “давайте 
дослідимо” з показом прийомів живопису, виготовлення кераміки, 
ткацтва або дають змогу дітям переодягнутися героями картини, 
таким чином “оживити” її [29, с. 10, 30-31; 56, с. 362-363; 4, 49].

Інтерактивну гру можна застосовувати не лише у приміщенні 
музею. Це вдалий метод зацікавлення дітей музеєм. Як приклад 
можемо назвати проект, реалізований у кількох містах України, – 
“Живе мистецтво – дітям”. Під час його реалізації дітям роз-
давали листівки-розмальовки з контурним зображенням картин 
із колекції Львів ської галереї мистецтв. Завдання дітей було роз-
фарбувати картину за власним відчуттям, тоді прийти в музей, 
знайти оригінал та отримати подарунок. Хоча така одноразова 
акція є гарним зразком заохочення дітей більше дізнатися про 
музейні експонати через гру, проте має низку недопрацювань, 
головним з яких є незавершеність ідеї. А дже потенціал є глибшим 
від фіналу акції, яка могла б перерости в довготривалий проект, 
розрахований не на одноразовий ефект. Незважаючи на те, що 
організаторам вдалося зацікавити дитину прийти в музей, вони 
не змогли запропонувати їй комплексної освітньої інтерактивної 
програми, тобто цікавої інформації та занять, які стимулювали б 
постійно його відвідувати [16].

Поширеною формою співпраці з дитячою аудиторією є теа-
тралізоване дійство або рольова гра під час проведення екскурсій 
чи інших занять у музеї. Полтав ська галерея мистецтв у співп-
раці з Полтав ським професійним ліцеєм сфери послуг підготува-
ли для дітей екскурсію, в якій розповіді про полотна визначних 
художників були доповнені моделями вишуканого одягу. Проте 
в Україні переважно такий метод роботи має монологічну форму 
і випадає з головної ідеї музейної педагогіки – спілкування з від-
відувачем. Для того щоб надати театралізованій екскурсії діало-
гічного характеру, необхідно робити дітей співучасниками дійства. 
Спроби залучити дітей до театралізації були здійснені музейни-
ками Львова під час проекту “Урок музейних працівників для 
школярів”. Львів ський музей історії релігії запропонував юнакам 
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здійснити подорож у часі. Під час уроку на тему “Вплив релігії 
на єгипет ське мистецтво” були відтворені єгипет ські статуї, відомі 
історичні постаті, діти брали участь у брейн-рингу, вікторині та 
розв’язуванні кросворда [25; 16].

Ліпшому засвоєнню інформації під час екскурсії сприяє кос-
тюмоване перевтілення дітей (рольова гра) відповідно до тема-
тики екскурсії, так званий метод “занурення” в історичну епоху. 
Проте переважно україн ські музеї обмежуються демонструванням 
одягу, що знижує освітній ефект. Музей Україн ського  народного 
 декоративного мистецтва пропонує тематичну екскурсію-вікторину 
“Кожна одежина на ім’я красна” та тематичні екскурсії з демон-
струванням одягання народного вбрання, пов’язування жіночого 
головного убору, одягання чоловічої та жіночої крайки. Американ-
ські колеги трактують рольову гру як комплексне дійство. Найпо-
ширенішою формою такої костюмованої гри є участь групи дітей 
у житті реконструйованого “старого села”. Такий досвід розвиває 
здатність дітей до соціалізації, дає практику соціального спілку-
вання, можливість отримати знання про життя та побут минулих 
поколінь [59; 29, с. 18]. 

Музейна педагогіка відкриває перед музеями нові можливості, 
робить музей актуальним для потреб сучасного суспільства, до-
помагає налагодити співпрацю зі своєю аудиторією. Методичний 
інструментарій дозволяє формувати освітню роботу за багатьма 
напрямками, враховуючи вікові, культурні та соціальні особливості 
відві дувачів. Зразком багатовекторності освітнього процесу музею 
є приклад німе цьких музеєзнавців, які визначають такі напрями 
роботи:

•  виготовлення супровідних матеріалів по музейних експозиціях;
•  забезпечення педагогів пакетами матеріалів за відповідною 

тематикою;
•  розробка програми проведення вільного часу для дітей, сі-

мейних відвідувачів: музейні свята, “канікулярні” програми, творчі 
майстерні, навчальні курси;

•  використання ігрових методик огляду музею для дітей (від-
відини музею через переживання, що відбува ється у формі сценіч-
них костюмованих ігор);

•  організація святкування дня наро дження в музеї участю 
в костюмованій рольовій грі, відвідини майстерень тощо;
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•  проведення урочистих богослужінь перед вівтарями, що зна-
ход яться в музеї, здійснення інсценувань творів відповідної епохи;

•  створення дидактичних виставок у спеціальних музейних при-
міщеннях, де головне завдання активізувати відвідувачів – вклю-
чення дітей в ігри, інсценування, використовуючи міні-путівник, 
сучасну аудіо- і відеотехніку, комп’ютери, бібліотеки, майстерні, 
ремісничі студії [29, с. 20]. 

Формування такої сукупності різнопланових музейних про-
грам можливе лише за умови використання проектного мето-
ду для  розробки освітніх заходів. За визначенням дослідника 
Т.  Бєлофастової, “музейно-педагогічна програма – це конкретна 
система форм і методів роботи з музейною аудиторією, розра-
хована на досягнення наперед визначеної мети”. Відповідно до 
такого підходу формувати ту чи іншу програму повинна проек-
тна група, до складу якої варто включати фахівців з експозицій-
ної та фондової роботи музею, дитячого психолога, шкільного та 
музейного педагога, а керівництво групою повинен здійснювати 
мене джер музею чи інший спеціаліст-управлінець. Проект пови-
нен мати концепцію, мету та завдання, очікуваний результат, ви-
значену цільову аудиторію, бюджет, кількафазовий план реалізації 
методичного втілення та промоції. Кожен учасник проектної групи 
має мати чітко визначену роль у підготовці та реалізації проекту. 
Особливу увагу потрібно приділяти питанню психологічних осо-
бливостей цільової аудиторії, питанню особливостей формування 
та технічних інтерактивних можливостей основи проекту – екс-
позиції, а також методів реалізації, від чого залежить ефективність 
керівництва процесом сприймання музейної інформації. 

Під час підготовки музейно-педагогічного проекту варто сфор-
мулювати та дотримуватись певних методичних принципів. Голо-
вний принцип – створення вільного інтерактивного простору, при 
цьому ключовою є фраза “Я сам”: дію, думаю, відчуваю. Т. Бє-
лофастова пропонує такий перелік принципів:

•  неперервний зв’язок з соціальними і культурологічними за-
вданнями;

•  необхідність врахування особливостей музейного середовища 
(експозиції і всіх типів музейної комунікації);

•  використання музейних предметів як  джерела знань і засобу 
виховного впливу;
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•  структурна цілісність (послідовність у підготовці і реалізації 
програм від задуму до втілення);

•  відповідність змісту і форми (визначення форми, адекватної 
задуму);

•  активно-діяльнісний підхід до учасників програми (активі-
зація музейної аудиторії через застосування відповідних методів 
впливу на особистість);

•  принцип діалогічності (забезпечує “перевтілення” відвідува-
чів з об’єкта музейно-педагогічної програми на суб’єкт – актив-
ного “споживача” музейних цінностей);

•  поступове ускладнення видів діяльності учасників [1; 40, с. 27; 5].
Після завершення програми варто підбити підсумки відповідно 

до проведеного під час акції дослі дження ефективності реалізова-
ного проекту. Втілення такої схеми роботи передбачає наявність 
серед працівників музею відповідного фахівця – музейного мене-
джера, що, своєю чергою, вказує на ще одну проблему – брак 
в Україні не лише музейних педагогів, а й практично відсутність 
кваліфікованих музейних мене джерів. 

Нині в україн ській музейній педагогіці існує ціла низка про-
блем, проте однією з ключових є потреба розробки понятійного та 
наукового апарату, формування системи підготовки кадрів освіт-
нього напряму музеїв – музейних педагогів. 

Музейна педагогіка в Україні потребує формування цілісної 
державної програми розвитку та створення спеціалізованого му-
зейного центру, що здійснював би дослі дження стану вже існую-
чих напрацювань музейних фахівців, розв’язував доконечні про-
блеми галузі, готував методичні матеріали, організовував навчання 
та підвищення кваліфікації музейних працівників з питань упрова-
дження освітніх програм, готував до друку необхідну літературу 
тощо. Цю роботу повинні здійснювати насамперед музейні фахівці 
та науковці, які проводять відповідні дослі дження. Без сумніву, 
тут потрібен комплексний підхід, що передбачає залучення спеціа-
лістів суміжних наук – психологів та педагогів, проте саме музей 
має бути  джерелом формування освітніх програм. 
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Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте інновації в мисте цькоосвітній сфері ХХ ст.
2. Що вам відомо про експериментальні мисте цькі школи ХХ ст.?
3. Наскільки органічною є художньо-педагогічна інтеграція 

спадщини педагогів-митців у сучасний мисте цькоосвітній процес 
України?

4. Яка система викладання була у Київ ській художній школі? 
5. Які видатні митці викладали у Київ ському художньому учи-

лищі?
6. Коли почалася “педагогізація” вищих мисте цьких закладів?
7. Яке надзавдання мисте цької освіти для майбутнього?
8. Які сучасні перспективи мисте цької освіти?
9. Розкрийте поняття “музейна педагогіка”, “музейний пе дагог”.
10.  У чому полягає інноваційність такого напрямку освіти, як 

“музейна педагогіка”?
11. Розкрийте зміст поняття “культурно-освітня діяльність”.
12. Як ви бачите співпрацю музею та школи?
13. Як здійсню ється підготовка спеціалістів з музейної педа-

гогіки в Україні?



розділ 6 
суЧасні Мене джМент, 
МистеЦтвоЗнавство і критика 
Мисте ЦЬкої освіти та 
ХудожнЬої кулЬтури

6.1.  Мистецтвознавство Західної  
Галичини в системі мисте цької освіти: 
історія і перспективи

Мистецтвознавство Львова розвивалося у структурно-ес те-
тичній єдності з культуротворчою стратегією регіону впродовж 
останніх півтора століть. Спільно, як і художники, архітектори, 
дизайнери, мистецтвознавці формували нове обличчя гали цької ху-
дожньої промисловості, а відтак і європей ського художнього ринку. 

Ранній етап мистецтвознавчої практики став передумовою 
кульмінаційної у контексті означеної теми дати – відкриття 
у 1893 році кафедри історії новітнього мистецтва при Львів ському 
університеті. 

Радян ський етап розвитку мистецтвознавчої школи у Львові 
безпосередньо пов’язаний зі створенням Львів ського державного 
інституту прикладного і декоративного мистецтва (1946–1994), 
згодом Львів ської академії мистецтв (1994–2004) та Львів ської 
національної академії мистецтв (2004), яка нині утвер джує на-
ціональний етап мисте цької освіти. 

Мистецтвознавча спадщина ЛНАМ давно переросла межі 
“прикладної”, “вишівської” науки. Без цієї спадщини є неможли-
вим цілісне і повноцінне сприймання загальної історії україн ського 
та світового мистецтва.

розділ 6 
Мене джМент, 
МистеЦтвоЗнавство, критика 
Мисте ЦЬкої освіти та 
ХудожнЬої кулЬтури
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У 2011 році ЛНАМ відзначив своє 65-річчя, у цей же час 
відбулись заходи присвячені 135-річчю мисте цької освіти у Львові 
та 60-річчю Львів ської національної академії мистецтв [1, 4]. За 
цими ювілеями прихована скромна віха в історії львів ського мисте-
цтвознавства – десятиріччя факультету історії та теорії мистецтва 
ЛНАМ. Проте, відразу зазначимо, що тяглість розвитку мисте-
цтвознавства на львів ському ґрунті має давніші історичні коріння, 
ніж сама мисте цька освіта. Нині важливо дати об’єктивну оцінку 
ролі мистецтвознавства в культурі Львова, визначити особливості 
львів ської мистецтвознавчої школи та історичні шляхи її розвитку. 
Мистецтвознавство розвивалося у структурно-естетичній єдності 
з програмами художніх і художньо-промислових виставок, з му-
зейною, видавничою і – в широкому розумінні – культуротвор-
чою стратегією регіону впродовж останніх півтора століть. 

Ранній етап мистецтвознавчої практики на львів ському ґрун-
ті отримав організаційну та  джерелознавчу опору в стінах та-
ких поважних наукових установ, як Оссолінеум (1827), Музей 
Любомир ських (1823), Музей Ставропігій ського братства (1889), 
заснований цісарем Францом Йосифом Львів ський університет 
(1784). Саме цьому, найпотужнішому в Східній та Західній Га-
личині навчальному закладові, належало бути основою для ство-
рення кафедри мистецтвознавства (1893). 

Вагомий вплив на розвиток мистецтвознавства мали керівни-
ки та члени україн ського товариства “Просвіта” (1868–1939) 
та Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1873–1939). 
З ініціативи найактивніших діячів цих організацій постало То-
вариство для розвою ру ської штуки (1898–1914), ядром якого 
були М. Грушев ський, І. Труш, В. Нагірний, Ю. Панькевич, 
А. Манастир ський, О. Новаків ський та інші відомі митці й діячі 
україн ської культури. 

Майже водночас із заснуванням кафедри історії новітнього 
мистецтва у Львові відкриваються Історичний музей (1893) та 
Музей старожитностей Наукового музею Товариства ім. Шев-
ченка (1895), а незабаром постає Товариство для розвою ру ської 
штуки (1898). 

На початку ХХ століття найважливішим форпостом розви-
тку україн ської культури і мистецтва став Національний музей 
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у Львові. Речником ідейних основ та напрямків діяльності цього 
музею виступав митрополит, “філософ-мистецтвознавець” Ан-
дрей Шепти цький. Методологічні ідеали А. Шепти цького зна-
йшли підтримку в музейництві і фактографії творів, яку вів ба-
гаторічний соратник, професор Іларіон Свєнці цький. Невтомною 
подвижни цькою працею він забезпечив динаміку переростання 
Музею Ставропігій ського Братства у Львові (1875) в Цер-
ковний, а далі Національний музей (1905 – 1909). Титанічна 
дослідни цька робота під керівництвом і за участю І. Свєнці-
цького в перші два десятиріччя ХХ століття увінчалася низкою 
видатних монографічних мистецтвознавчих видань, ілюстрованих 
провідників та каталогів. Водночас із заснуванням Національно-
го музею у Львові впродовж усього 1905 року виходив у світ 
перший львів ський мисте цький журнал “Артистичний вісник” за 
редакцією І. Труша та С. Людкевича, з чітко вираженим мисте-
цтвознавчим, науково-освітнім спрямуванням. У цьому консолі-
дуючому україн ські мисте цькі сили часописі теоретичні проблеми 
сучасного мистецтва аналізували І. Труш, І. Франко, Г. Хотке-
вич та ін.

У 1930-х рр. до вже визнаних авторитетних імен львів ського 
мистецтвознавства приєднуються молоді сили, зокрема група мит-
ців і критиків, випускників школи О. Новаків ського зі своїм дру-
кованим виданням “Карби” (1933). З’являються статті з новими 
теоретичними критеріями оцінки мисте цьких явищ Б.-І. Антонича, 
В. Ласов ського, С. Луцика, А. Малюци, П. Федюка та інших. 
Через рік традицію літературно-мисте цького національного видан-
ня продовжив журнал “Назустріч” (1934–1939), у якому часто 
друкувалися редактор С. Гордин ський, І. Свєнці цький, В. Сі-
мович, П. Ковжун, М. Островерха та ін. Вихованець школи 
Олекси Новаків ського, Святослав Гордин ський, після навчання 
в мисте цьких школах Парижа активізує свою мистецтвознавчу 
діяльність у методологічному контексті. Він аналізує найновіші 
естетичні теорії сучасності. На початку 1930-х рр. С.Гордин ський 
друкує власне структурне бачення розвитку формальних завдань 
тогочасного європей ського мистецтва.

Синхронно у часі з україн ськими мистецтвознавцями з початку 
1930-х рр. концепції розуміння сучасного мистецтва намагали-
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ся сформувати університет ські “універсали”, поляки Б. Антонє-
вич, його учень М. Гебарович, Г. Блюмовна, О. Ган, Л. Ліллє, 
Л. Хвістек, К. Лянцкорон ська. Утвердивши себе, здебільшого, 
як історики мистецтва, ці вчені активно пропагували нові, часто 
альтернативні та дискусійні методики аналізу нових мисте цьких 
явищ. 

У період становлення попередника Львівській національній ака-
демії мистецтв – інституту, впродовж 1946–1958 років були за-
кладені передумови для мистецтвознавства на основі кафедри історії 
прикладного та декоративного мистецтва [3]. Ідеологічний тиск та 
хвиля скорочень спричинили абсурдне об’єднання у 1956 р. кафе-
дри історії мистецтва з кафедрою марксизму-ленінізму. Плинність 
мистецтвознавчих “кадрів” та прізвищ завідувачів кафедри в за-
значений період були надто високими, щоб дати змогу колективу 
зосере джуватися на стратегічно важливих для мистецтвознавства 
проблемах. Суттєвих змін розвиток мистецтвознавчої кафедри по-
чав зазнавати після 1958 р., коли ректором ЛДІПДМ був постав-
лений Я. Запаско. У 1960–1970-х рр. до когорти викладачів історії 
мистецтва активно долучилися провідні львів ські мистецтвознавці 
з музейного середовища, зокрема Б. Возни цький, П. Цебенко, 
Ю. Лащук, П. Жолтов ський, В. Овсійчук, В. Любченко. Зна-
чно почастішали захисти дисертацій та вихід у світ монографій, 
які можна вважати найвартіснішим мірилом мистецтвознавчого 
наукового поступу. Монографії фактично ілюструють напрямки 
дослі джень, найвагоміші досягнення і динаміку науки, спектр імен 
науковців, що за різного часу і політичних, соціокультурних об-
ставин поєднували педагогічну, дослідни цьку діяльність, виходячи 
із насущних потреб ALMA MATER. Назвемо головні з на
прямів, що увінчалися монографіями: мистецтво книги в україні 
(Я. Запаско – 1960, 1964, 1971, 1974, 1995), художній метал 
(П. Жолтов ський – 1959, 1972, 1973), львів ська скульптура 
(В. Любченко – 1981), україн ське образо творче мистецтво 
Х–ХіХ ст. (В. Овсійчук – 1985, 1991, 1995, 1996, 2000), 
україн ський іконопис (В. Овсійчук, Д. Крвавич – 2000), мис
тецтво текстилю та килимарства (Я. Запаско – 1973, Т. Пече-
нюк – 1998, З. Шульга – 2005, З. Семак – 2005), орнамент 
(М. Курилич – 2001), художнє скло (Ф. Петрякова – 1988, 
С. Мартинюк, І. Голод – 2004), художня кераміка (Ю. Ла-
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щук – 1968, 1993, О.  Чарнов ський – 1976, О. Голубець – 
1991, Р. Шмагало – 1994), мі ське ремесло (І. Голод – 1994), 
народний одяг (Г. Стельмащук – 1988, 1989, 1993, 2000), 
моделювання костюму (З. Тканко, О. Корови цький – 2000), 
техніки монументального мистецтва (М. Кристопчук – 2002), 
рисунок і композиція (В. Перепадя – 2003, В. Нестеренко – 
2006), дерев’яна храмова архітектура (З. та М. Царик – 2004, 
В. Вуйцик, С. Івасейко, В.Слободян – 2004), художнє дере
во (С. Кищак – 2003), мистецтво львова доби тоталітаризму 
(О. Голубець – 2002, В. Бадяк – 2003), архітектура і дизайн 
(О. Боднар – 2005, Б. Курліщук – 1995), мисте цька освіта, 
мистецтво україн ської діаспори (Р. Шмагало – 2005), словни
ки: декоративноужиткового мистецтва (за ред. Я. Запаска – 
2000), митцівпедагогів (Р. Шмагало – 2002), термінів мис
тецтва, словник театру (М. Якуб’як – 2003, 2006), педагогіки 
художньої культури та менеджменту мистецтва (Р. Шмагало, 
І. Гнатишин – 2012). Також вида ється широкий ряд періодичних 
видань, альбомів, каталогів, матеріалів наукових конференцій тощо. 

Тривогу викликає зникнення від 2006 року мистецтвознав-
ства як галузі і напряму освітньої підготовки у вищих навчаль-
них закладах України (Постанова Кабінету Міністрів України від 
13.12.2006 р. № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійсню-
ється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра”). Які можуть бути причини зникнення мисте-
цтвознавства, а також музикознавства, театрознавства із переліку 
чинних напрямів підготовки? Це або професійна некомпетентність, 
непоінформованість осіб, які складали згаданий класифікатор, або 
фактор завоювання сфери впливу на ринку освітніх послуг, або па-
сивне калькування ситуації в Росії, де мистецтвознавство окреслю-
ється в галузі культурології. Унікальність ситуації у Львів ській 
академії мистецтв полягає у безпосередній взаємодії теорії і прак-
тики мистецтвознавчої і мисте цької підготовки. Мистецтвознавці-
педагоги, як і їхні вихованці, у “львів ському випадку” найчасті-
ше є вихідцями з професійного мисте цького середовища, вони є 
свідками і учасниками живого культуротворчого процесу в мис-
тецтві і мисте цькоосвітній сферах. Концепції, методологія та ідеї 
україн ських мистецтвознавців і митців-педагогів через історичні 
обставини розвивалися у складному нероздільному переплетенні. 
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Проте мистецтво – це не сукупність усіх згаданих у мисте-
цтвознавчій літературі творів мистецтва. Як розмірковував відомий 
подвижник україн ського мистецтвознавства, музейництва та мисте-
цької освіти, професор Дмитро Антонович, що є мистецтво, ми 
не знаємо, ми тільки знаємо його прояви. І якщо мистецтво було 
і залиша ється категорією філософ ського дискурсу, то сама система 
функціонування мистецтва має значно матеріалістичніший вимір, 
який потребує власного організаційного і освітнього поля. Еле-
ментами цієї системи виступають, насамперед, художники-творці, 
а далі критики, музеї, галереї, колекціонери, засоби масової ін-
формації, аукціони тощо. Гострі суспільні потреби в розширенні 
та вдосконаленні системи функціонування мистецтва викликало 
ідею відкриття на факультеті історії і теорії мистецтва ЛНАМ 
якісно нового напрямку підготовки фахівців – мене джерів со-
ціокультурної діяльності. Вишкіл мене джерів соціокультурної ді-
яльності у стінах ЛНАМ має на меті актуалізувати культурну 
цінність мисте цького продукту в суспільстві, сприяти виявленню 
і формуванню “надвартості” творчої праці у таких категоріях, як 
культурна ідентичність, поряд з мисте цькою цінністю.

Процеси глобалізації культури торкнулись і науки про мис-
тецтво. Мистецтвознавство дедалі більше унезалежню ється від 
територіального чинника розвитку, але зберігає свій “львів ський” 
характер. Суттєвих змін зазнає радше система традиційного функ-
ціонування мистецтвознавства. Інваріанти навчання майбутніх 
мистецтвознавців нині переживають пік свого технічного вдоско-
налення. Відвідування музеїв і галерей дедалі частіше дублюються 
телекомунікаціями, комп’ютерними технологіями, Інтернетом, ау-
діовізуальною продукцією. Інформаційну насиченість цих засобів 
уже ніколи не зможе компенсувати чорно-біла репродукція у ста-
рих виданнях. Негайне відтворення і розповсю дження інформації 
поро джує позитивні умови для нових форм наукової творчості, 
водночас загострюючи болючу для України проблему захисту 
автор ських прав. 

Сучасну західну культуру дедалі більше намагаються деструкту-
рувати з погляду якоїсь конкретної ідеології та запроектованості на 
історичні, традиційні прогресивні цінності. Прагматизм програму-
ється як єдиноправильна наукова категорія навіть у царині сучас-
ної філософії. Львів не є ізольованим від процесів  глобалізації та 
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корумпованої свідомості. Позачасова, жива цінність духу мисте-
цтва залиша ється актуальною протидією цим процесам і водночас 
таємницею для осягнення мистецтвознавством ХХІ століття.
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6.2.  сучасний стан і критерії критики 
художньої культури

У 1899 році Іван Труш у часописі “Будучність” надрукував 
статтю “Чи можлива у нас штука?” У контексті ідеї розділу до-
речно інтерпретувати так це запитання: “Чи можлива у нас крити-
ка художньої культури?” А дже в нас історично мисте цька критика 
була приречена на неповноту і недомовленість. Для нас важливо 
з’ясувати: яка вона сьогодні, як діє, як заро джу ється, що її сти-
мулює, які критерії критики?

Образно кажучи, критика є тією амальгамою, в якій нуртує 
мистецтво. Ця амальгама іноді буває пекучою, що стимулює 
творчий процес, іноді лагідно-придворною чи шовіністичною. Та 
якою б вона не була, однак повинна мати русло і течію, що пли-
не в одному напрямку з часом своєї культури. Іншими словами, 
критика – це наука і водночас рефлексія в русі, що покликана 
бути миттєвим каталізатором і виразником критеріїв у царині мис-
тецтва. Критерії критичних оцінок залежать від естетичних та 
ідеологічних позицій, а також від суб’єктивних концепцій рецен-
зента. Водночас критика має враховувати погляди митця, позиції 
глядачів та соціокультурного середовища загалом. Для критики 
необхідні різні погляди, різні методи критичного аналізу. Проте 
критика повинна остерігатися передозування і зберігати пропо-
рційну гармонію з творчим процесом.

Постмодернізм розвинув інтерпретативну критику як продов-
ження художнього ефекту твору настільки, що за критикою час-
то губиться сам твір. Тому серед нагальних завдань сучасної 
критики бачимо виведення на чисту воду фіктивних моделей як 
у мистецтві, так і в самій критиці. Нашим завданням є мо-
делювання власних естетичних та методологічних позицій, усві-
домлення ідеологічної суті явищ. За Лесем Курбасом: “У нас 
має бути надто багато культури, щоби розмінюватися на моду.” 
І нарешті, має бути окреслена теорія сприймання культури і мис-
тецтва, а дже критика покликана діяти як на автора, на аудито-
рію, так і загалом на соціокультурне середовище. Цей багато-
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векторний  характер  критики можна диференціювати на критику 
твору, критику творення, критику сприймання і – на розвинених 
стадіях – критику самої критики. Критика має свою типологію, 
вона поділяється на гляда цьку, мас-медійну, настроєву (кін. ХІХ 
ст.), фахову (опонування дисертацій, журі, виставкову, за ви-
дами і жанрами мистецтвознавства – театральну, літературну 
кінокритику, музейну, архітектурну тощо). У полі зору критики 
може перебувати не лише твір, автор чи глядач, а й весь простір 
культури чи суспільство.

Пріоритетним завданням критики має бути розширення сфери 
її дії, прагнення до цілісного й об’єктивного аналізу та інтерпрета-
ції твору чи явища з тих чи інших методологічних позицій. Крите-
рії критики є необхідними “ребрами жорсткості” в організаційно-
творчих процесах. Однак, оперуючи критеріями, критика може 
бути не менш розкутою і актуальною, ніж сама творчість. Кри-
тика – такий самий творчий процес, як і мистецтво, це покли-
кання обраних, а не спеціалізація з підготовки фахівців у галузі 
мистецтвознавства чи культурології. Пригадаємо ще одне гасло, 
що золотими літерами виписане на будівлі Віден ського Сецесіону: 
“Кожному часові – своє мистецтво, кожному мистецтву – своя 
свобода.” Додамо до цього: і своя критика. Чи можлива вона 
у нас нині як вільний, багатовекторний, прогностичний процес?

Давньоіндій ська середньовічна мудрість говорить: “Як вода 
міститься в криниці і криниця у воді, так і театр міститься в су-
спільстві і суспільство в театрі”. Індуси з пієтетом ставилися до 
театру як до верховного і всеохопного синтетичного мистецтва 
у традиційній ієрархії культурних цінностей. Беручи за камертон 
цю образну символіку, перефразую: теорія міститься в мистецтві 
і мистецтво в теорії так, як мистецтво міститься у житті спільноти. 
Перше, що робили вороги на захоплених територіях, отруювали 
колодязі, що гарантувало повне поневолення і припинення будь-
якого прогресу. Кілька останніх поколінь українців користу ється 
закордонним “секонд-хендом” не лише культурних індустрій, а 
й теоретичних “брендів”. Історично україн ська теорія мистецтва 
завжди була приречена на неповноту і недомовленість. Україна, 
що видає нині менше однієї україн ської книги в рік на душу насе-
лення, за влучним висловом Оксани Забужко, стрімголов упадає 
в дописемне варварство. Розірвані пласти історичної тяглості те-
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орії мистецтва в Україні завжди викликають спокусу хоча б опо-
середковано звернутися до історії цього питання. Однак, потрібно 
поглянути на теперішню теорію мистецтва з погляду філософ ської 
дисципліни. Дарма, що впродовж останнього десятиріччя мисте-
цтвознавство як історична галузь знань було штучно перенесене 
чиновниками від гуманітарних наук (читай: від колишніх інсти-
туцій марксист сько-ленін ської філософії) під егіду нововизрілої 
культурології. Живемо в час “нових-старих” гравців як в органі-
зації науки, так і на ринку освітніх послуг. Ми є свідками того, як 
система традиційних функцій мистецтвознавства зазнає суттєвих 
змін. Після двадцяти років незалежності інерцію радян ської доби 
у цих процесах не варто недооцінювати, а дже ще півстоліття тому 
на еміграції Святослав Гордин ський про повоєнне львів ське мис-
тецтвознавство говорив, що воно постраждало більше, ніж саме 
україн ське мистецтво. Тому нині є доконечна потреба повернути 
світ об’єктів мистецтвознавчого аналізу до конкретних проблем-
них питань теорії мистецтва. Для цього, насамперед, необхідно 
окреслити можливі вектори теорії мистецтва і зробити цю “су-
перабстракцію” видимою системою. Серед головних векторів ви-
окремимо такі: теорію сфер (обріїв) мистецтва; теорію історії мис-
тецтва і самого мистецтвознавства; теорію трансдисциплінарних 
дослі джень; теорію навчання (мисте цької освіти) та ін. Водночас 
треба пам’ятати, що кожен час вибирає таку теорію, яка йому 
зручна й актуальна. 

Одвічний потяг мистецтва до свободи став майже сакраль-
ним, що, своєю чергою, спрямувало теорію мистецтва і критику 
XX ст., говорячи мовою політиків, у русло ліберальне. Як відомо, 
кожне порівняння шкутильгає, але зіставлення теорії мистецтва 
з лібералізмом є доречним, якщо згадати номінування мистецтво-
знавства “обережною наукою” сучасними провідними теоретиками 
мистецтва. Лібералізм (від лат. liberalis – вільний) у первісному 
розумінні означав вільнодумство, а згодом поняттєва сфера цього 
терміна стала окреслювати безпринципне, примирен ське ставлення 
до негативних явищ. Драматизм полягає у тому, що інтелектуаль-
на течія лібералізму завжди програвала у тактиці політичної сфе-
ри, оскільки політичні діячі та революційні функціонери не  часто 
 слухають інтелектуалів. А дже справжній інтелектуал говорить не 
до чиновників чи політиків, а до цілого суспільства. Маючи на 
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меті насамперед стратегічні, а не тактичні цілі, англій ська модель 
лібералізму ґрунтувалася на трьох китах: демократія, ринок, нація. 
Це мало забезпечувати постійний поступ. Звісно, що ірраціональ-
на за своєю суттю природа мистецтва, та ще й до того волелюбна, 
ніколи не може задовольнятися своїм теоретичним самопізнанням 
лише у рамках “обережної” та ліберальної теорії. Це доволі хиб-
ний приціл на об’єктивність у сучасному океані мисте цьких явищ 
та течій із правом усіх на існування. Проте місія теорії мистецтва, 
націленого на майбутнє, у тому й полягає, що кинуте у землю 
зерно, щоб прорости, повинно вмерти. Теорія мистецтва поклика-
на бути своєрідним маяком, раціональним зерном у мисте цькому 
та мистецтвознавчому просторі. Сприятливим ґрунтом для цього 
є необхідна цілісність самого мистецтвознавства з його головними 
складниками: історією мистецтва, художньою критикою та власне 
теорією. Проте, накопичений арсенал мистецтвознавчої методо-
логії (історичної і сучасної) іноді є недостатнім для теоретизації 
новітніх явищ. Для вирішення цього питання, на нашу думку,  
необхідно впровадити дискурсивну трансдисциплінарну академічну 
дисципліну “Теорія мистецтва” у стінах мисте цьких навчальних 
закладів різних рівнів акредитації. Переконані, що без дисципліни 
“Теорія мистецтва” не може бути якісного розвитку академій мис-
тецтв як вищої ланки мисте цької освіти. Наприклад, курс “Теорія 
мистецтва” впродовж останніх п’яти років чита ється викладачами 
ЛНАМ на випускному шостому році навчання ОКР “Бакалавр” 
Львів ського державного коле джу декоративно-прикладного мисте-
цтва ім. І. Труша. Методологічно низка лекцій буду ється на дис-
кусійному висвітленні проблемних теоретичних питань і так званих 
“вічних тем” теорії мистецтва, зокрема таких, як “Історичні моде-
лі ієрархії мистецтв”, “Класифікація і морфологія сучасних мис-
тецтв”, “Проблема художності”, “Категорії декоративного і ужит-
кового мистецтва”, “Проблема традицій і новаторства”, “Категорії 
професійного, народного та художньої промисловості”, “Категорії 
національного, мистецтво як ідеологія”, “Полюси  декоративного 
мистецтва і дизайну”, “Полюси елітарної та масової культури”, 
“Культове, сакральне і світ ське в мистецтві”, “Мистецтво і кри-
тика, критерії оцінки”, “Мистецтво і освіта”, “Мистецтво і мене-
джмент”, “Сучасні теоретико-педагогічні доктрини мистецтва”, 
“Нова естетика” та ін.
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Варто зазначити, що цей автор ський курс не є абсолютно 
відмежованим, але суттєво відрізня ється від дисциплін з “Істо-
рії мистецтвознавства”, “Історії мисте цької освіти”, “Естетики” 
чи низки культурологічних дисциплін. Він покликаний креатив-
но оновлювати зміст завдань, масштабність ідей та рівень якості 
сучасної теорії мистецтва. Це один із дієвих способів впливу на 
якісну і змістову сутність настанов і цілей “обережної”, лібераль-
ної і невдячної суперабстракції, якою є теорія мистецтва. Подібні 
дискусійні лекційні курси покликані також збільшити питому масу 
не лише професійно-мисте цької, а й загальної спільноти, здатної 
сприймати і критично аналізувати те, що відбува ється у сучасному 
мистецтві.

Нинішня процесуальна тяглість теоретичних мистецтвознавчих 
вислідів на україн ському ґрунті схиля ється здебільшого до ана-
лізу історичного досвіду (нехай і з недалекого минулого), аніж 
до прогнозування чи проектування майбутнього. Шкодування за 
торішнім снігом лише створює мотиви для комплексу меншовар-
тості щодо власних автор ських і колективних можливостей. А дже 
українські досягнення у сфері теорії мистецтва все-таки є. Її мало-
помітні сегменти сплавлені у загальній канві сотень монографій, 
дисертаційних дослі джень, окремих статей та збірників наукових 
праць останніх років. Потрібно розробити механізми систематиза-
ції, легалізації та брендування цього досвіду, розрізнивши у ньому 
теорію. До виповнення процесуальної тяглості долучаються й ви-
дання антологій україн ської мистецтвознавчої думки і публіцистики 
першої половини XX ст., а також енциклопедій і термінологічних 
словників, що за останній час видруковані в Києві та Львові. Все 
це є сприятливим ґрунтом для розбудови українського теоретич-
ного Сецесіону Мистецтва.

Нині спостерігаємо рукотворний процес демонтажу економіч-
них та соціокультурних структур. За допомогою фактажу, без 
теоретичного осмислення мистецтво також ділиться маніпулято-
рами сучасної культури реміксу. Задля глибинного прочитування 
кризових тенденцій методології тлумачення мистецтва необхідно 
поставити теоретичні точки опори. Базовими серед них є такі: 
теорія мистецтва як етноідеологія; теорія оптимальної рівноваги 
між культурними та економічними підходами; теорія глобального 
переосмислення мистецтвознавчої науки та її методів на основі 



168	 Розділ	6

класичних та посмодерних концепцій нового часу та ін. Усвідом-
люючи, що будь-яка доктрина є рушієм і водночас обмежує бага-
тогранність погляду, треба обрати й основоположну гуманістичну, 
моральну точку опори теорії митецтва. Адже, за однією з теорій, 
са ́ме мистецтво створило світ людини.
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Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте зміст понять “арт-мене джмент”, “мистецтвознав-
ство”.

2. Що вам відомо про мистецтвознавство Львова у системі 
мисте цької освіти?

3. Які важливі культурно-мисте цькі заходи і події мисте цької 
освіти відбуваються у Львові?

4. Перелічіть наукові установи, які посприяли заснуванню для 
заснування кафедри мистецтвознавства.

5. Який внесок керівників та членів україн ського товариства 
“Просвіта” у розвиток мистецтвознавства?

6. Що ви знаєте про Національний музей у Львові? 
7. Хто очолював Національний музей у Львові на різних ета-

пах його становлення? 
8. Яке змістове наповнення мав перший львів ський мисте цький 

журнал “Артистичний вісник”? 
9. Перелічіть друковані видання 30-х років ХХ століття та їх 

авторів.
10. Розкажіть про радян ський етап розвитку мистецтвознавчої 

школи у Львові.
11. Яких сучасних дослідників мистецтвознавства ви знаєте?
12. Який внесок сучасних дослідників у становлення і перспек-

тиви розвитку мистецтвознавства на сучасному етапі?



висновки

Проведене колективне дослі дження наближає до вирішення 
стратегічної мети і “надзавдання” кожного педагога в царині мис-
тецтва, кожної мисте цької школи і мисте цької освіти загалом. Ця 
мета полягає, насамперед, у розвитку повноцінної творчої особис-
тості, морально та інтелектуально забезпеченої у своїй професійній 
діяльності, зорієнтованої на високі національні та загальнолюд ські 
цінності. Цією єдністю цілей і завдань керувався науковий автор-
ський колектив, спрямовуючи зусилля на вирішення зазначених 
у “Вступі” завдань, а відтак, і мети, яка, звісно, не може бути 
вирішена сповна і назавжди, а дже шляхи творчості непередбачу-
вані.

Автори проаналізували потужний пласт монографічних, архів-
них та періодичних  джерел з різних наукових галузей, які за су-
міжністю покликані розв’язувати проблеми розвитку художньої 
культури, культурної політики та її найважливішого складника – 
мисте цької освіти.

Важливе значення для педагогів мають статті, що інформують 
на сторінках журналів про нові програми та державні стандарти з 
художньої культури та мистецтва. Автори цього посібника брали 
участь у розробці останніх. Найбільш практичними для роботи пе-
дагогів є висвітлені мистецтвознавцями теми з історії мистецтва, 
лекції та уроки, розроблені митцями-педагогами. Саме ці два на-
прями наукової роботи авторів вимагають подальшого розвитку та 
розширення кола тематики відповідно до навчальних програм, а осо-
бливо нового курсу – “Художня культура”. Теоретичну основу для 
підготовки педагогами лекцій та уроків з цього предмета підготував 
колектив посібника. Проте читачі, спираючись на власний практич-
ний педагогічний досвід, можуть доповнити зміст курсу “Художня 
культура” практичними завданнями, розробленими інтерактивними 
лекціями та уроками для ліпшого засвоєння матеріалу.
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Мисте цько-педагогічну тематику в проаналізованій бібліографії 
(понад 600 позицій) можна розподілити на такі групи: історія 
та теорія мистецтва; культурна політика; арт-менеджмент; теорія 
та практика митців-педагогів; методика викладання мисте цьких 
дисциплін; розробка тематичних уроків; мисте цька освіта за кор-
доном; теорія мисте цької освіти; програми курсів та оцінювання 
знань з мисте цької освіти; практично-методичні рекомендації та 
ін. Попри різні ідеологічні переконання, мисте цька освіта завжди 
орієнтувалася, насамперед, на духовні, а не утилітарні цінності. 
Історія постійно демонструє нетлінність мисте цької класики – не-
залежно, з якою би стилево-ідеологічною позначкою вона не була. 
Актуальність мистецтва минулих епох для сьогодення, насампе-
ред, у впливі на духовний світ його творців та мисте цької школи, 
у вічному пошукові естетичних ідеалів. 

Освіта – найперше гуманітарна – завжди вважалася безпосе-
редньою ідеологічною структурою. Однак вона також є ключовим 
чинником системи цінностей. 

Безсумнівно, системи цінностей не були застиглими навіть 
у тоталітарних суспільствах. За своєю природою вони є непокірно 
змінні, рухливі. Тому питання методології, методики і практики 
освіти, зокрема мисте цької, залиша ється відкритим проектом.

Співпраця у системі трансдисциплінарних дослі джень і на-
вчання закономірно вимагає спільної науково-методичної роботи. 
Можна запропонувати хоча б таку тематичну спрямованість ме-
тодичних розробок: “Дипломне проектування як творчий процес”, 
“Художньо-естетичні принципи аналізу художнього твору”, “Спе-
цифіка створення художнього образу в монументальному мисте-
цтві”, “Естетика мистецтва постмодернізму”. Доречно ставити за-
питання і про спільне проведення викладачами суспільст вознавчих 
і спеціальних кафедр науково-те оретичних конференцій з проблем 
художньо-творчого процесу: “Художність як основа існування 
мистецтва”, “Національно-культурна своєрідність і загальнолюд-
ський сенс мистецтва”, “Духовність у мистецтві”, “Мистецт во 
і релігія”, “Мистецтво і філософія”, “Народне мистецтво як куль-
турогенний чинник формуван ня митця”, “Народний костюм як 
феномен культури” тощо.

Таким чином, у спільності зусиль, заснованих на усвідомленні 
гли бинної єдності кінцевих цілей і завдань, – запорука  ефективності 
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су часної художньої освіти. Єдність знань, переконань і практичної 
дії дає потрібний синтез, який сприяє становленню повноцінної 
особистос ті художника-громадянина. А дже в мистецтві громадян-
ська, моральна, ін телектуальна забезпеченість становлять серце-
вину творчості.

І якщо студент у вищому навчальному закладі засвоїв наста-
нови на служіння рідному народові, суспільст ву, на високі на-
ціональні та загальнолюд ські цінності, громадян ську активність, 
на подолання будь-якого уречевлення і відчуження, то він сфор-
мувався, відбувся як особистість і цим підтвердив правильність 
обраного вищим навчальним закладом шляху. Прагнути до такого 
результату – шляхетне завдання кожного педагога.

Цей та інші підручники й посібники повинні стимулювати 
в учнів прагнення розуміти й емоційно відчувати твори мистецтва 
сучасного та минулих епох, з наголосом на естетичний зв’язок 
з тією культурою, що їх створила. Як пробудити і підтримувати 
зацікавлення творчістю? Нині у світі діє велика кількість мисте-
цько- і культурноосвітніх програм, які охоплюють традиційні види 
творчої діяльності поруч із застосуванням нових цифрових техно-
логій, відеокліпів, презентацій у Power Point, Photoshop, фототек-
стур на тканині, маніпуляцій з фотоколажами та найрізноманітні-
шими колекціями. Всі ці методи застосовують у контексті безпосе-
редньої уваги до інтересів самої молоді. Експерименти з найнові-
шими технічними засобами поро джують сильний емоційний заряд 
для творення цілком нових візуальних об’єктів, музично-слухових 
чи сценографічних образів. Ідея таких експериментів покликана 
провокувати естетичне бунтарство, використовувати як особисті, 
так і колективні форми творчості, співпрацю над єдиним твором, 
розширювати сферу творчих навиків, увиразнювати творчу мову. 
Таким чином, уже в початковій школі стимулюються дискусії про 
естетичні смаки. Доходимо висновоку, що подібні творчі та ме-
тодичні підходи повинні використовуватися під час моделювання 
підручників. Початкова та загалом багаторівнева мисте цька освіта 
від цього не збідніє.

Серед найпоширеніших недоліків сучасних підручників про-
стежуємо сумнівну цінність ілюстративного матеріалу з погляду 
методики (спотворення колориту репродукцій, відсутність есте-
тичної логіки у відборі зразків творів та імен митців; безсис-
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темність викладу текстів, термінологічна неузго дженість, надмірна 
абстрагованість). Нормативність подачі тексту, творчих завдань 
та критеріїв оцінювання підручників з художньої культури аж ніяк 
не може уподібнюватися до підручників з точних наук (математи-
ки чи хімії), а дже шляхи творчості оригінальні. Уроки художньої 
культури у ХХІ столітті можуть стати тим новим дискурсивним 
полем, яке сприймає найновіше світове мистецтво і таке ж най-
новіше мистецтво може породити. Глобалізаційних віянь часу при 
цьому не уникнути, але у нас, на думку Леся Курбаса, має бути 
достатньо культури, щоб не розмінюватися на моду. Як гово-
рить народна мудрість: що більше екзотичних страв куштуєш, то 
більше любиш рідні вареники. Лише сильна національна традиція 
допоможе прищепити свідомий імунітет від всеїдності лавини ме-
діапродукції і кітчу, виробити потребу спілкуватися зі справжнім 
мистецтвом та сформувати естетичні смаки.

У ХХІ столітті, яке навіть парламентарі-політики провідних 
країн називають “століттям творчості”, є надто багато засобів для 
технічного та змістовного клонування підручників, їх конструю-
вання за наперед визначеною методичною схемою. Створити у цій 
ситуації високоякісний і оригінальний підручник – символ свого 
часу та своєї культури – означатиме здійснити свій професійний 
подвиг.

Надзавданням мисте цької освіти повинно стати об’єднання 
всіх сил і рівнів у єдиний досвід, причому з чітким розумінням 
того, що синтез у мистецтві не є простим механічним сплавом. 
Моделювання такої мисте цькопедагогічної цілісності, координація 
рівнів, міжгалузевих зв’язків може бути ефективною при збере-
женні автономії систем і водночас при вільному структуруванні 
нових напрямків та рівнів. Базовими для методології інтеграції 
мають залишатися професійне мистецтво і педагогіка, їхні ціннісні 
орієнтири, творчі і методичні підходи. Художньо-педагогічна інте-
грація, що грунтується на традиціях, суттєво збагатиться, якщо до 
неї долучити досягнення інноваційної та експериментальної мисте-
цької педагогіки ХХ століття. А дже сучасний дискурс у царині 
теорії мистецтва все частіше буду ється на нових методах, без 
чітко визначених моделей чи ідеологічних ліній. Усталені мето-
дологічні принципи все частіше зазнають трансформацій.  Пошук 
і впрова дження нових мисте цько-освітніх технологій  повинен 
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 унормовуватися лише зі збереженням обличчя школи. У його не-
повторності – сила мистецтва. 

Як бачимо, у школах різних типів низка понять і методичних на-
станов Д. Антоновича, О. Архипенка, Е. Варгола та інших в тій чи 
іншій формі розвинулися і залишалися актуальними впродовж ХХ 
століття, у такий спосіб визначаючи пріоритети мисте цько-освітньої 
традиції ХХІ ст. Серед них базовими були такі: глибоке світо-
глядне знан ня, філософ ські і культурологічні засади, зорієнтовані 
на класичну спадщину домінанти естетичного виховання, розуміння 
першочерговості чуттєвої сфери і природних обдарувань творчої осо-
бистості у процесі мисте цького вишколу над документацією мето-
дичних постулатів конструктивних і формальних категорій. Критич-
ного перегляду зазнав академічний принцип незмінних методик ста-
рого зразка, так само випробуванню часом були піддані кардинальні 
і швидкоплинні віяння “ізмів”, що не оформилися в переконливу 
педагогічну систему, а ґрунтувалися лише на відмові від традицій.

Нині низка проблем і в україн ській музейній педагогіці як 
одному з інноваційних напрямків. Проте однією з ключових є 
потреба розробки понятійного та наукового апарату, формування 
системи підготовки кадрів для освітньої діяльності музеїв, тобто 
музейних педагогів. 

Музейна педагогіка в Україні потребує формування цілісної 
державної програми розвитку та створення спеціалізованого му-
зейного центру, що здійснював би дослі дження стану вже наявних 
напрацювань музейних фахівців, розв’язував доконечні проблеми 
галузі, готував методичні матеріали, організовував навчання та під-
вищення кваліфікації музейних працівників з питань впрова дження 
освітніх програм, готував до друку необхідну літературу до теми 
тощо. Таку роботу мають проводити насамперед музейними фа-
хівці та науковці, які здійснюють відповідні дослі дження цієї теми. 
Без сумніву, тут потрібен комплексний підхід, який передбачає за-
лучення спеціалістів суміжних наук – психологів і педагогів, проте 
саме музей має бути  джерелом формування освітніх програм. 

Процеси глобалізації культури торкнулись і науки про мис-
тецтво. Мистецтвознавство дедалі більше унезалежню ється від 
територіального фактору розвитку, втім воно зберігає свій “київ-
ський”, “львів ський” чи “харків ський” характер. Суттєвих змін за-
знає система традиційного функціонування мистецтвознавства. Ін-



Висновки	 175

варіанти навчання майбутніх мистецтвознавців тепер переживають 
пік свого технічного вдосконалення. Відвідування музеїв і галерей 
дедалі частіше дублюються телекомунікаціями, комп’ютерними 
технологіями, Інтернетом, аудіовізуальною продукцією. Інформа-
ційну насиченість цих засобів уже ніколи не зможе компенсувати 
чорно-біла репродукція у старих виданнях. Негайне відтворення 
і розповсю дження інформації поро джує позитивні умови для но-
вих форм наукової творчості, водночас загострюючи болючу для 
України проблему захисту автор ських прав. 

Сучасна західна культура зазнає відчутного впливу деструк-
тивних ідей певних конкретних ідеологій та запроектованості на 
історичні, традиційні прогресивні цінності. Прагматизм програму-
ється як єдино правильний науковий підхід навіть у царині сучас-
ної філософії. Ніхто не ізольований від процесів глобалізації та 
маніпуляції свідомості. Позачасова, жива цінність духу мистецтва 
залиша ється актуальною протидією цим процесам і водночас та-
ємницею для осягнення мистецтвознавством ХХІ століття.

Пріоритетним завданням мисте цької критики має бути її 
ефективність і розширення сфери дії, прагнення до цілісного 
й об’єктивного аналізу та інтерпретації твору або явища з тих чи 
інших методологічних позицій. Критерії критики є необхідними 
“ребрами жорсткості” в організаційно-творчих процесах. Проте 
оперуючи гуманістично орієнтованими та художніми критеріями, 
критика може бути не менш розкутою і актуальною, ніж сама 
творчість. Критика – творчий процес, як мистецтво і педагогіка. 
Водночас критика – це покликання обраних, а не лише спеціа-
лізація підготовки фахівців у галузі мистецтвознавства чи куль-
турології. “Кожному часові – своє мистецтво, кожному мисте-
цтву – своя свобода.” Додамо до цього: і своя критика, естетика 
і педагогіка художньої культури. Чи можливі вони у нас сьогодні 
як вільний, багатовекторний, прогностичний процес? Найочевид-
нішим висновком у контексті нашого посібника є такий: повно-
цінний розвиток держави можливий лише у власній культурно-
освітній площині цієї держави. А головним чинником розбудови 
національного культурного поля виступають мистецтво та освіта. 
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іМенниЙ покажЧик педаГоГів, 
ФілосоФів, МитЦів1 

андрусів петро стефанович (1906–1981) – художник, 
громад ський діяч, педагог. Упродовж 1930-х – викладач рисун-
ку і креслення в Будівельній школі (Варшава), викладач графіки, 
перспективи та композиції в УМС (1952–1972 рр.). Тривалий 
час працював у США, в 1955 р. працював на посаді художни-
ка Філадельфій ського архітектурного бюро. Активний діяч бага-
тьох комітетів і Товариства україн ської громади (Наукове това-
риство ім. Т. Шевченка, Філадельфій ське мисте цьке товариство, 
секретар Об’єднання митців-українців Америки). Автор численних 
ілюстрацій до книжок, настінних розписів, мозаїк, вітражів, іконо-
стасів, виконаних для церков Америки та Канади. Багато працював 
у станковому живописі: створив чимало портретів, жанрових компо-
зицій. Талант митця знайшов своє втілення і в епістолярному жан-
рі, мистецтвознавчих та публіцистичних статтях, виданих посмертно 
в 1987 р. окремим томом у серії “Бібліотека українознавства”.

антонович дмитро володимирович (1877–1945) – україн-
ський історик мистецтва й театру, політичний діяч, педагог. Ре-
дактор численних україн ських часописів; міністр мистецтва, голова 
дипломатичної місії в Римі (1919). З 1912 р. викладав історію мис-
тецтва у КХШ, 1921 р. – засновник УВУ у м. Прага (викладав 
історію мистецтва), 1921 р. – засновник Україн ської студії пластич-
них мистецтв, викладач. Ректор Україн ського вільного університету 
у Відні та Празі (читав лекції з історії україн ського мистецтва 
в Україн ському вільному університеті у Празі); голова Україн-
ського історико-філологічного товариства у Празі. Його монографії 

1 Повнішу інформацію див.: Ростислав Шмагало. Словник митців-
педагогів України та з України у світі (1850–1950-і рр.). – Львів: 
Українські технології, 2002. – 144 с., 176 іл., 563 імені.
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“Україн ське мистецтво” (Прага, 1923) і “Триста років україн ського 
театру” (Прага, 1925) стали вагомим внеском у дослі дження історії 
україн ського мистецтва, передусім архітектури і театру. 

аристотель стагирит (384–322 до н. е.) – давньогре цький 
філософ, енциклопедист. Як естетик вивчав не тільки феномен 
мистецтва в цілому, а й окремі його види і жанри, що знайшло 
відображення в таких трактатах, як “Поетика”, “Риторика”, а та-
кож узагальнював практику естетичного виховання, вчення про 
яке представлено у трактаті “Політика”.

архипенко олександр петрович (1887–1964) – скульп-
тор, живописець, графік, педагог. Жив і працював за кордоном, 
у 1921–1923 рр. мав власну мисте цьку школу в м. Берлін. У 1923 
р. відкрив школу скульптури у США. Викладав у 17 університе-
тах і мисте цьких закладах, читав лекції у 53 університетах, інсти-
тутах та музеях. Один із законодавців модерних форм мистецтва 
скульптури: першим застосував кубістичну форму художнього ви-
раження, винайшов новий різновид рельєфної поліхромної різь-
би – скульптуро-малярство. У своїй творчості спирався на осо-
бливості багатьох культур – від трипіль ської, єгипет ської, готики 
до україн ського народного мистецтва. Естетичні погляди та осо-
бливості художнього мислення втілилися у його автобіографічній 
праці “Архипенко”. 50 творчих літ” (1960). 

Бальзак оноре де (1799–1850) – французький письменник. 
Основоположник реалістичної школи. Найграндіозніший за об-
сягом твір-епопея “Люд ська комедія” включає 90 романів і опо-
відань, пов’язаних спільним замислом і багатьма персонажами. 

Бахтін Михайло Михайлович (1895–1975) – росій ський 
філософ, філолог, культуролог, літературознавець, мислитель. Іс-
торико-теоретичні праці присвячені епосу, роману, мові, станов-
ленню і зміні художніх форм виявляють ціннісно-філософ ське зна-
чення категорій поетики; дослі джував поліфонічну форму роману, 
народно-сміхову культуру Середньовіччя, філософію вчинку. Своє 
вчення називав філософ ською антропологією. Виходив з того, 
що людина унікальна єдність – тіла, душі, духу, сутність якої 
розкрива ється у спілкуванні – діалозі – перекличці неповторних 
голосів. Діалог створює духовний простір – культуру – світ за-
гальнозначущих цінностей. 

Бердяєв Микола олександрович (1874–1948) – пред-
ставник київ ської групи екзистенціально-гуманістичної філософії. 
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У 1922 р. разом з групою відомих діячів науки і культури ви-
сланий з Росії. Проживав за кордоном. Основу творчості станов-
лять проблеми особистості, свободи духу, мети та есхатологічно-
го смислу історії. Свобода, дух і творчість – ключові концепти 
його персоналіст ської філософії. Автор сорока книг, у тому числі 
“Смисл творчості” (1916), “Самопізнання” (1949) та ін. 

Бойчу́к Миха́йло льво́вич (1882–1937) – україн ський ху-
дожник, маляр-монументаліст, лідер групи “бойчукістів”, педагог, 
теоретик мистецтва. Член НТШ (1912), УНТ (1917). Один із 
засновників монументального мистецтва України ХХ ст., працював 
у галузі станкового живопису, графіки, сценографії, декоративно-
ужиткового мистецтва, реставрації. У 1901 р. заснував власну май-
стерню в Парижі, брав участь у паризьких виставках. З 1910 по 
1914 рр. працював над реставрацією ікон у Національному музеї. 
Наприкінці 1925 р. в Києві було засновано Асоціацію революцій-
ного мистецтва України (АРМУ), що об’єднувала “бойчукістів”. 
АРМУ пропагувала впрова дження мистецтва в побут, поєднання 
його з життям, заперечувала натуралістичний реалізм. “Бойчукіс-
ти” прагнули до національної своєрідності україн ського мистецтва. 
М. Бойчук викладав у Ленінград ській академії мистецтв, був керів-
ником кафедри композиції АМ, а також був викладачем Київ ського 
художнього інституту (1924–1936 р.), професор (з 1917 р.). 

Бунін іван олексійович (1870–1953) – росій ський пись-
менник. Лауреат Нобелів ської премії (1933). Імігрував з Росії 
в 1920 році. У повістях і оповіданнях розкриває збіднення мо-
ральних основ життя.

Бунюель луїс (1900–1983) – іспан ський кінорежисер світо-
вої слави, представник сюрреалізму. В 1929 році разом з С. Далі 
ставить свій перший фільм “Андалузький пес”, який засвідчив 
його захоплення сюрреалістичною естетикою, принципи якої спо-
відував усе своє творче життя. Майже кожен його фільм ставав 
визначним явищем у світі кіномистецтва: “Золотий вік” (1930), 
“Сходи на небо” (1952), “Вірідіана” (1961), “Денна красуня” 
(1966), відзначений премією “Оскар” “Скромна чарівність бур-
жуазії” (1972), “Цей смутний об’єкт бажання” (1977) та ін. На-
писав сповнені філософічних роздумів про життя, творчість, час, 
пам’ять, спогади “Мій останній подих”.

вайлд оскар (1854–1900) – англо-ірланд ський прозаїк, поет, 
драматург і літературний критик. Автор філософ ського роману 
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“Портрет Доріана Грея”, драматичних творів (комедій) “Віяло 
леді Уіндермир”, “Ідеальний чоловік”, “Як важливо бути серйоз-
ним”, драми “Соломея”, віршів, казок. 

валері поль (1871–1945) – французький поет (представник 
символізму), філософ, культурний діяч. Упродовж сорока років вів 
своєрідний філософ ський щоденник – “Зошити”. Автор числен-
них есеїв про літературу і мистецтво. Член Французької академії 
(1925).

веласкес дієго (1599–1660) – іспан ський живописець, пред-
ставник іспан ського бароко. Придворний художник короля Філіп-
па ІV.

вигот ський лев семенович (1896–1934) – психолог, ідеї 
якого мали великий вплив на розвиток естетики й психології 
художньо-творчого процесу, літературознавства, мистецтвознав-
ства, зокрема для розробки психології художньої творчості. Осно-
вні праці з проблем естетики: “Трагедія про Гамлета, принца дат-
ського В. Шекспіра” (1916), “Психологія мистецтва (1925).

вольтер (Марі Франсуа аруе) (1694–1778) – французький 
філософ, поет, драматург, історик, культурний діяч епохи Про-
світництва. Член Французької академії. Його ідеї сприяли форму-
ванню новітнього типу активної, волелюбної особистості.

во ́ргол е́нді (англ. Andy Warhol, справжнє: укр. Андрій 
Варгола; 1928–1987) – американ ський художник україн ського 
(лемків ського) похо дження, засновник художньої школи поп-арту. 
Після успішної кар’єри комерційного ілюстратора Воргол просла-
вився як художник, кінорежисер, продюсер і письменник. 

вро́на іва ́н іва ́нович (1887–1970) – україн ський мисте-
цтвознавець, критик, художник. Член Спілки художників УРСР. 
Заслужений працівник культури УРСР (1968). У 1924–1930 
роках – перший ректор Київ ського художнього інституту, 
в 1930–1933рр. і 1945–1948 рр. – його викладач. У 1925–1931 
роках – директор “Музею (Кабінету) мистецтв ВУАН” (нині 
Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків). У 1925–
1932 роках теоретик об’єднання Асоціації революційного мисте-
цтва України. Водночас у 1920-х роках – дійсний член Соціоло-
гічної комісії ВУАН, співробітник науково-дослідни цької кафедри 
марксизму-ленінізму при ВУАН, науково-дослідни цької кафедри 
мистецтвознавства. В 1926–1930 роках – голова Вищої кіно-
репертуарної комісії при Наркомосі УСРР; у 1930–1932 роках 
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завідував Київ ською філією Державного видавництва України; 
у 1956–1970 роках – завідувач сектору Інституту теорії та історії 
архітектури Держбуту УРСР. Автор наукових праць та статей 
з питань історії українського образотворчого мистецтва. 

Геґель Ґеорґ вільґельм (1770–1831) – представник німе-
цької класичної філософії. Значне місце в його філософії займає 
естетика, яку він трактує як філософію мистецтва. Вважав, що 
вищий акт розуму, який охоплює всі ідеї, є акт естетичний і що 
“ істина і добро поєднуються спорідненими узами лише в красі”. 
Естетичні концепції викладено в його “Лекціях з естетики”, ви-
даних посмертно на основі студент ських записів.

Гессе Герман (1877–1962) – німе цький письменник, Нобелів-
ський лауреат (1946). У його творах – спроба осягнути внутріш-
ній світ особистості, її прагнення до самовдосконалення і перемоги 
над “звіриним” началом. Проблема драматичної непоєднаності й 
роздільності творчого духу і суєтного буття становить основу його 
найвідомішого роману “Гра в бісер” (1943). 

Ґайдеґґер Мартин (1889–1976) – німе цький філософ-
екзистенціаліст. Основна праця “Буття і час” (1927). Смисл 
“буття” розглядає крізь призму люд ського буття. Звідси на пер-
ший план виходять такі структури люд ського існування, як страх, 
турбота, відчай, совість, провина, рішучість (виразники духовного 
світу людини), які вкорінені у часовості як горизонті буття. Пер-
винна характеристика людини – мова (“дім буття”). Слово на-
лежить буттю, через нього саме буття говорить з людиною. А іс-
тина буття відкрива ється, перш за все, поетам. Сам філософ тяжів 
до міфо-поетичних форм вираження своїх думок, підкреслюючи, 
що мислити – значить бути поетом. 

Ґете Йоганн вольфґанґ (1749–1832) – німе цький поет, мис-
литель, природодослідник, теоретик мистецтва. Основні праці що 
розкривають його естетичні погляди: “Просте наслідування при-
роди. Манера. Стиль.” (1789), “Правила для акторів” (1803), 
“Вчення про колір” (1810), переписка з Ф. Шиллером, розмови 
з Еккерманом.

делакруа ежен (1798–1863) – французький живописець 
і графік. Яскравий представник французького романтизму. Дух 
вільнолюбства, активної дії, боротьби виразив у хвилююче на-
пружених, пройнятих гуманістичним пафосом, динамічних компо-
зиційно, експресивних, звучних колористично творах (“Різня на 
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Хіосі” – 1823–1824, “Свобода на барикадах” – 1830). Щоден-
ники його містять чимало цінних теоретичних ідей про мистецтво.

довженко олександр петрович (1894–1956) – кінорежи-
сер, письменник, мислитель, художник. Автор кінострічок: “Сум-
ка дипкур’єра” (1927), “Звенигора” (1928), “Арсенал” (1929), 
“Земля” (1930), “Іван” (1932), “ Аероград” (1935), “Щорс” 
(1939); кінодокументалістики (“Битва за нашу Радян ську Укра-
їну” та ін.); кіносценаріїв, повістей оповідань, статей, нарисів. 
Щоденникові записи містять цікаві, непроминально цінні естетич-
ні спостереження та теоретичні узагальнення. Творець поетичного 
кінематографу, який значно розширив художньо-естетичні можли-
вості мистецтва екрана, збагатив його мову. Входить у дванадцят-
ку найкращих кінорежисерів світу. 

достоєв ський Федір Михайлович (1821–1881) – росій-
ський письменник, мислитель, публіцист. В основу художнього ві-
дображення людини покладає її життєорієнтаційну ідею, духовно-
світоглядні координати, які є продуктом її духовного самовизна-
чення. Найвідоміші твори: “ Злочин і кара”, “Ідіот”, “ Брати Ка-
рамазови”, “Біси”, “Записки з божевільного дому”, “Бідні люди”, 
“Білі ночі” та ін.

жук Михайло іванович (1883–1964) – графік, живописець, 
поет, педагог. Працював у галузі станкового живопису, книжко-
вої графіки (літографія, офорт), художньої кераміки. Педагогіч-
ні принципи донині актуальні (відсутність зв’язків професійного 
і народного мистецтва з мистецтвом народним нівелює художню 
творчість і веде до появи різних формалістичних течій та космо-
політизму). У 1917–1918 роках – професор Україн ської академії 
мистецтв (УАМ), у 1928 р. з його ініціативи на архітектурному 
факультеті було відкрито відділ майоліки, що згодом перетворився 
у керамічний факультет. У 1925–1933 роках викладав в Оде ській 
художній школі та Оде ському художньому інституті. Михайла 
Жука вважають одним із найяскравіших виразників тенденцій мо-
дерну в україн ському малярстві і АрДеко в українській кераміці 
та фарфорі. 

кант емануїл (1724–1804) – основоположник німе цької кла-
сичної філософії. Його основні праці: “Спостереження над почут-
тям піднесеного і прекрасного” (1764), “Критика чистого розуму” 
(1778), “Критика практичного розуму” (1788), “Критика здат-
ності су дження” (1790). Зокрема, в останній пов’язано в єдине 
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ціле його естетичні погляди та перекида ється міст від світу приро-
ди до світу свободи, від теорії до практики, трактованої як мораль-
не діяння. Сформулював важливі естетичні поняття – естетична 
видимість (“сфера краси” і “вільна гра”), існування краси у двох 
планах – реальному й умовному. Прекрасне в такій інтерпрета-
ції – “незацікавлене милування”, що досяга ється спогляданням 
естетичної форми предмета. Трактована як естетична, категорія 
“доцільність” виступає в стосунку до мистецтва як “доцільність 
без цілі”. Вищий вид мистецтва для нього – поезія, бо вона підно-
ситься до зображення ідеалу. Умова художньої творчості – геній.

кульчи ́ цька оле́на льві́вна (1877–1967) – україн ський гра-
фік і живописець, педагог, народний художник УРСР. Яскраво 
виявила себе в різних видах мистецтва: живопис, графіка, са-
кральний живопис (створила унікальний іконостас), народне при-
кладне мистецтво, килимарство; створила також неповторні пер-
лини з емалі, бронзи, майоліки; проектувала меблі. У 1920–1930 
роках викладала у Перемишлі, з 1945 по 1954 роки викладала 
графіку в Україн ському поліграфічному інституті ім. І. Федорова, 
професором якого була призначена у 1948 році. 

курбас лесь (1885–1942) – визначний україн ський режисер 
і організатор театру. В поставлених ним експериментальних виста-
вах прагнення впровадити в практику україн ського театру новітні 
досягнення світової театральної культури, розвинути “україн ську 
волю до форми”, надаючи вирішальної ролі режисер ському заду-
мові. Найповніше його творча індивідуальність розкрилася в ор-
ганізованому і керованому ним театрі “Березіль” (1922–1933). 
У 1933 році усунений від керівництва театром, засланий на Со-
ловки, де й був знищений сталін ською “репресивною машиною”. 

леонардо да вінчі (1452–1519) – італій ський живописець, 
скульптор, графік, архітектор, учений, інженер, філософ. Поєд-
нуючи розробку нових засобів художньої мови з теоретичними 
узагальненнями, створив образ людини, який відповідав гуманіс-
тичним ідеалам Високого Відро дження. Відстоював вирішальне 
значення досвіду у пізнанні природи. Автор “Трактату про живо-
пис”. Його записники і рукописи складають сім тисяч листків.

ліппс теодор (1851–1914) – німе цький філософ, психолог, 
естетик. У праці “Естетика простору і оптико-геометричні ілюзії” 
(1897) висунув теорію емпатії (вчування), згідно з якою, сприй-
маючи певний предмет, суб’єкт здійснює специфічний психічний 
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акт – проектуючи на цей предмет свій емоційний стан – в резуль-
таті чого виникає позитивне або негативне враження. Ці враження 
привнос яться у предмет сприймання: так неживі форми (напр. 
архітектурні споруди) здаються сповненими внутрішнього життя 
(сприймаючи їх суб’єкт підніма ється разом з вертикальною лінією, 
згина ється разом з колом і т. п.). Естетичні погляди викладено 
в книзі “Естетика, психологія краси і мистецтва” (1903–1906).

лорка Федеріко Гарсіа (1898–1936) – іспан ський поет, 
драматург. Автор збірника поезій “Циган ські романсеро” (1928), 
героїчної драми “Дім Бернарди Альби” (1936), трагедії “Криваве 
весілля” (1933). Розстріляний фашистами.

Мале́вич казими́р севери́нович (1878–1935) – україн ський 
художник-авангардист поль ського похо дження, один із засновників 
нових напрямків в абстрактному мистецтві – супрематизму та кубо-
футуризму, педагог, теоретик мистецтва. У картинах першого періоду 
творчості намагався поєднати принципи кубізму, футуризму і експре-
сіонізму. Брав участь у виставках об’єднань художників “Бубновий 
валет” (1910) і “Віслючий хвіст” (1912) та ін., на яких виставляв свої 
роботи, написані в неопримітиві ському: (“Селяни в церкві”, 1911–12; 
“Врожай”, 1911) та кубофутурист ському стилі (“Англієць в Москві”, 
1914). Став одним із засновників абстрактого мистецтва. В 1915 р. 
започаткував новий модерніст ський напрям у мистецтві – супрема-
тизм (“Чорний квадрат на білому тлі”, 1913; “Біле і чорне”), вида-
вав журнал “Supremus” (1916). Автор картин: “Купальниці” (1908), 
“Дачник” (1909–1910), “На жнива” (1910), “Жнива” (1912), 
“Лісоруб” (1912), “Квітникарка” (1913), “Динамічна композиція” 
(1915), “Дівчата в полі” (1928–1932) та багатьох інших.

Маллер Густав (1860–1911) – австрій ський композитор і ди-
ригент. Один з найкращих симфоністів світу (автор 10-ти симфо-
ній). Його творчість відіграла роль своєрідного містка між роман-
тизмом кінця ХІХ ст. і модернізмом ХХ ст. у музиці. 

Марсель Габріель (1889–1973) – французький філософ, 
представник християн ського екзистенціалізму, драматург, літера-
турний і музичний критик. Основні теоретичні праці, де діста-
ли розкриття його естетичні погляди: “Метафізичний щоденник” 
(1913–1927) “Рільке, свідок духовного” (1944), -”Людина, що 
стала проблемою” (1955), “Інтерв’ю П. Рікеру” (1968).

Мура́шко Мико́ла іва́нович (1844–1909) – україн ський ху-
дожник і педагог, критик, громад ський діяч. Викладав малювання 
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в 1-й гімназії (1868–1870), реальному училищі (1873–1895), Ко-
легії Павла Галагана (тепер: Музей літератури). У 1875 році органі-
зував і очолив Рисувальну школу (існувала до 1901 року). Пріори-
тетним напрямом діяльності М. Мурашка була виклада цька діяль-
ність. У 1875 році у себе вдома відкрив рисувальну школу, в основі 
якої були прогресивні методи підготовки учнів: вимоги малювання 
з натури, суворе дотримання принципу “від легкого – до складні-
шого”, забезпечення індивідуального підходу до кожного учня, все-
бічна художня освіта, органічне поєднання спеціальної та загально-
освітньої підготовки. Його школа відіграла важливу роль у розвитку 
образотворчого мистецтва та художньої освіти в Україні. 

Мура ́шко олекса́ндр олекса́ндрович (1875–1919) – україн-
ський живописець, педагог і громад ський діяч. Один з організа-
торів відкриття Україн ської академії образотворчого мистецтва. 
У 1907–1912 роках, 1917–1919 роках викладав у власній ху-
дожній майстерні-школі. Викладання в ній було організоване ака-
демічно серйозно і в багато чому нагадувало принципи школи 
М. Мурашка. Крім малюнка і живопису, читалися лекції з історії 
та філософії мистецтва. Визнання О. Мурашка стало визнанням 
не лише окремого художника, а й його Батьківщини, що спонука-
ло виходу україн ського мистецтва зі стану вузько національного, 
провінційного, підняття його до західноєвропей ського рівня. 

Мусорг ський Модест петрович (1839–1881) – росій ський 
композитор, член “Могучої кучки”. Автор монументальних опер 
“Борис Годунов” (1872), “Хованщина” (1880) та інших музич-
них творів.

нейгауз Генріх (1888–1964) – визначний росій ський піаніст 
німе цького похо дження. Народився в Україні. Викладав у Київ-
ській та Москов ській консерваторіях. Велику цінність для форму-
вання митця (зокрема музиканта) має його книга “Про мистецтво 
фортеп’янної гри”(1958).

ніцше Фрідріх (1844–1900) – німе цький філософ, представ-
ник “Філософії життя”, поет, есеїст. У своєму творі “Наро дження 
трагедії з духу музики” (1872) розвиває ідеї типології культури, 
художної творчості, зівставляючи два начала буття і культури – 
діонісій ське (життєве оргіастично-буйне і трагічне) та аполлонів-
ське (споглядальне, гармонійне). “Діонісій ське” мистецтво покли-
кане давати “метафізичну втіху” людям, які пізнали трагізм жит-
тєвого начала, позволяючи забути у “вакхічному сп’янінні” болюче 
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відчуття їх роз’єднаності та самотності. “Аполлонів ське” мистецтво 
естетизує ілюзорну різноманітність світу. Його завдання допомогти 
людині подолати відразу до цього світу, відродити її волю до діяль-
ності й боротьби за його тендітні дари та швидкоминущі радощі.

новакі ́в ський оле́кса Харла ́мпійович (1872–1935) – 
україн ський живописець і педагог. У 1923 році заснував у Львові 
мисте цьку школу, що стала відомим осередком маляр ської куль-
тури у Західній Україні. Школа О. Новаків ського була осеред-
ком мисте цького життя Галичини. У 1924–1925 роках очолював 
факультет мистецтва Львів ського (таємного) Україн ського універ-
ситету. Учнями О. Новаків ського 1932 року була створена мисте-
цько-ідеологічна група РУБ. Перша львів ська збірна виставка 
О. Новаків ського, укладена у 1921 році, була його великою пере-
могою. Помер у Львові, похований на Личаків ському кладовищі. 
У Львові відкрито художньо-меморіальний музей художника.

орфей – легендарний фракій ський співець, син музи Каліопи. 
Своїм чудовим співом зачаровував богів і людей, приручав звірів, 
дикі сили природи. Оповідь про Орфея – винахідника музики, 
вірного закоханого, що спускався за своєю коханою Евридікою 
в Аїд – поширений сюжет у літературі, музиці, образотворчому 
мистецтві. 

петри цький анатолій Галактіонович (1895–1964) – 
україн ський живописець, театральний художник, педагог (1931–
1933 рр. – професор живопису в Харків ському художньому ін-
ституті, 1947–1950 рр. – викладав у Київ ському художньому 
інституті). Упродовж багатьох років працював у Київ ському те-
атрі опери і балету ім. Т. Шевченка. Оформлені ним вистави, 
відзначалися мальовничістю й багатою творчою фантазією. Автор 
серії портретів визначних діячів україн ської культури. 

пушкін олександр сергійович (1799–1837) – росій ський 
поет, прозаїк, основоположник нової росій ської літератури та 
росій ської літературної мови. У творчості виходив з розуміння 
того, що життя –  джерело поезії і об’єкт художнього відобра-
ження. Поет має право черпати натхнення у всіх сферах дійсності, 
не розділяючи її “на високу “і “низьку”, “поетичну” і “непоетич-
ну”. Вважав, що вчинки, характери людей залежать від культур-
них і національних умов. Трагічна суперечливість між жорстокістю 
часу і людською особистістю визначали його естетичні міркування 
щодо ролі мистецтва в оновленні, вдосконаленні людства. Гуманізм, 
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 демократизм його творчих позицій мають великий вплив на духовне 
життя Росії та світу.

рє́пін ілля́ юхи́мович (1844–1930) – росій ський художник-
реаліст україн ського похо дження (народився у м. Чугуєв в Укра-
їні). З 1893 року – академік, професор Петербурзької академії 
(до 1907 року); член товариства Передвижників (з 1878 року) 
і мисте цької групи “Мир искусства” (з 1890 року). Рєпін проявив 
себе і як видатний педагог: був професором-керівником майстерні 
(1894–1907) і ректором (1898–1899) Академії мистецтв, викладав 
у школі-майстерні. Художник не забував Україну, допомогав коміте-
ту при “Обществе изящных искусств им. В. Верещагина” в м. Ми-
колаїв, був почесним членом Київ ського літературно-артистичного 
товариства і Київ ського товариства старовини і мистецтва. У своєму 
рідному Чугуєві хотів відкрити школу, але не встиг, бо помер. Най-
відоміші твори: “Бурлаки на Волзі” (1870–1873), “Іван Грозний 
і син його Іван” (1881–1885), “Царівна Софія” (1879), “Засі-
дання Державної Ради” (1901–1903). На україн ські теми: “За-
порожці пишуть листа туре цькому султанові” (1880–1891), один 
варіант у Москві, другий – у Харків ському державному музеї об-
разотворчого мистецтва); “Вечорниці” (1881), “Гайдамака” (1902), 
“Чорномор ська вольниця” (1903), “Солоха і дяк” та інші. 

роден оґюст (1840–1917) – французький скульптор. Роз-
кривав глибину емоційного стану моделі через експресію компо-
зиції й ліплення, контрастами світла й тіні, що зближувало його 
з імпресіоністами. Його скульптурам притаманні велич, глибина 
ідейних задумів і пристрастей, драматизму образів, пластична до-
сконалість. Найвідоміші твори: “Бронзовий вік” (1877), “Гро-
мадяни Кале” (1884–1887), “Поцілунок” (1886), “Мислитель” 
(1888), “Вічна весна” (1894), скульптурні портрети (О.Бальзака, 
В. Гюґо та ін.). До кінця своїх днів працював над рельєфами 
“Брами до пекла”.

сєров валентин олександрович (1865–1911) – росій ський 
живописець і графік. Особливу відомість, популярність принесли 
йому відзначені особливою свіжістю, багатством колориту картини 
“Дівчинка з персиками”, “Дівчина, освітлена сонцем”. У портре-
тах своїх сучасників досягає особливої гостроти характеристик, 
великої сили соціального узагальнення.

сковорода Григорій савич (1722–1794) – україн ський 
філософ – просвітитель, поет, педагог. Естетичні та художні 
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 погляди – невід’ємний компонент його “осердеченої” моральної 
філософії, всебічної культурно-просвітни цької діяльності. Його 
творчість – своєрідний філософ сько –художній синтез, у якому 
виражено намагання образно представити світ ідей, досягнути гар-
монії думки і художньої виразності. Вважав, що філософію і мис-
тецтво зближує зацікавленість в осягненні таємниць люд ського 
духу, морального самооновлення особистості, спрямованість у май-
бутнє. Для нього бути філософом – “бути пророком”. Відповідно, 
найважливіше завдання “пророчих муз” – передбачати майбутнє. 
У художній творчості відстоював єдність краси і добра. 

скрябін олександр Миколайович (1872–1915) – росій ський 
композитор, піаніст, педагог. Вважав, що митець, як мікрокосм, 
може впливати на макрокосм держави і навіть усієї світобудови. 
Його музика відобразила бунтар ський дух свого часу, передчуття 
революційних змін. У ній поєдналися вольовий порив, напруже-
на динамічна експресія, героїчна радість, одухотворена ліричність. 
Для його творчості характерне тяжіння до синтезу мистецтв та 
єдності різних способів вираження. Він став справжнім новатором 
у сфері музичної виразності та жанрового різноманіття (впрова-
джує в музичну матерію ефекти світла й кольору).

соловйов володимир сергійович (1853–1900) – росій-
ський філософ і богослов, поет, публіцист і критик. Основні праці 
з викладом естетичних поглядів: “ Філософ ські начала цілісного 
знання” (1877), “ Три промови в пам’ять Достоєв ського” (1881–
1883), “Краса в природі” (1889), “ Загальний смисл мистецтва” 
(1890), “Перший крок до позитивної естетики” (1895), вірші, 
п’єси.

станіслав ський (алексєєв) констянтин сергійович (1863–
1938) – росій ський театральний діяч, актор, режисер, педагог, 
теоретик театру. Засновник і керівник (разом з В. Немировичем-
Данченком) Москов ського художнього театру (1898). Як ре-
форматор театру, йшов шляхом розвитку психологічного реалізму 
в сценічному мистецтві, утвер джуючи основане на “органічних 
законах природи, правди і художньої краси” мистецтво пережи-
вання, тобто вимагав від актора не імітації, а справжнього пере-
втілення в момент виконав ської творчості.

стреллер джор джо (1921–1997) – видатний італій ський 
театральний діяч, режисер, критик. У його творчості гармоній-
но поєдналися декілька ліній європей ської театральної культури: 
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 традиції італій ської комедії дель-арте, мистецтво театру психоло-
гічного реалізму та естетики епічного театру. Завжди прагнути 
творити такий театр, який міг би змінити світ, – таке творче кредо 
цього митця. Він і творив такий театр за законами поезії і краси. 

сухомлин ський василь олександрович (1918–1970) – ви-
датний педагог, член-кореспондент АПН СРСР (1968). Автор 
30-ти книг і понад 500 статей педагогічної проблематики. Осо-
бливу увагу приділяв гуманістичному вихованню дітей, проблемам 
їх розумового, морально-естетичного розвитку, розробляв питан-
ня вдосконалення педагогічної майстерності. Найголовніші праці: 
“Праця і моральне виховання” (1962), “Моральні заповіді дитин-
ства і юності” (1966), “Серце віддаю дітям” (1969), “Жива вода 
криниці” (1970), “Наро дження громадянина” (1970) та ін.

тагор рабіндранат (1861–1941) – індій ський письменник – 
гуманіст, філософ, публіцист, педагог, музикант, художник. Ла-
уреат Нобелів ської премії 1913 р. за поетичний цикл “Жертовні 
пісні”.

тілліх пауль (1886–1965) – німе цько-американ ський тео-
лог і філософ. На його думку, духовна драма сучасної людини – 
у втраті абсолютних цінностей, у втраті Бога. Сама ж “люди-
на – не відповідь, людина – це питання”. Автор таких праць: 
“Теологія культури”, “Хто я такий”, “Мужність бути” та ін. 

толстой лев Миколайович (1828–1910) – росій ський пись-
менник, мислитель, публіцист, теоретик мистецтва. Правда – ви-
значальний принцип його етико-естетичних пошуків. У трактаті 
“Що таке мистецтво?” (1897–1898) та ряді інших робіт (листи, 
щоденники, статті) визначає мистецтво як діяльність, покликану 
об’єднувати людей, допомагати народові здійснювати свої праг-
нення, ідеали. Бачить його природу в тому, що “через рухи, лінії, 
барви, звуки, образи, виражені словами” митець, “заражає” реци-
пієнтів мистецтва. Ефект такого “зараження” (достоїнство мисте-
цтва) ставить у залежність від трьох умов: новизни змісту (“новий 
погляд на світ”, “нові сторони життя”), досконалість художньої 
форми, щирості ставлення митця до зображуваного, справжності 
його почуттів. Причому ці умови забезпечать гідність твору тіль-
ки тоді, коли поєднання митця і тих, хто сприймає мистецтво, 
відбува ється в тому, що “важливе і потрібне для людей”. 

ушин ський костянтин дмитрович (1823–1871) – видат-
ний педагог, основоположник української наукової педагогіки й 
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 народної школи. У запропонованій ним педагогічній системі важ-
ливе місце посідає вчення про мету виховання, що трактувалося 
ним як підготовка людини до життя і праці, формуванні почуття 
обов’язку перед народом. Обстоював думку, що кожний народ 
має право мати школу рідною мовою. Створив цілісну систему 
дидактики. Визначив шляхи і засоби навчання, яке розвиває, був 
поборником класно-урочної системи навчання, врахування вікових 
і психологічних особливосте й дітей. Надавав важливого значення 
ролі школи і особливо особистості вчителя (педагога) у навчально-
виховному процесі. 

Фауст – герой німе цьких народних легенд і творів світової 
літератури й мистецтва, символ люд ського прагнення до пізнання 
світу. Його прототип – доктор Йоганес Фауст (1480–1540), 
бродячий астролог. Про спілку Фауста з дияволом (Мефісто-
фелем) уперше розказано в народній книзі “Історія про доктора 
Фауста” (1587). Всесвітньо відомі твори: “Фауст” Й. В. Ґете, 
однойменна опера Ш.Гуно, “Доктор Фаустус” Т. Манна.

Франко іван Якович (1856–1916) – україн ський поет, дра-
матург, прозаїк, учений і мислитель. Залишив багату художню, 
науково-теоретичну, літературно-критичну спадщину. Як естетик 
розглядав основні категорії естетики, особливо прекрасне, пробле-
ми специфіки художньої творчості (“Із секретів поетичної творчос-
ті” (1898–1899). Відзначав важливість психологічних дослі джень 
у царині художньої творчості. Критикуючи теорії “Мистецтва для 
мистецтва”, обстоював ідеї зв’язку мистецтва з життям. Йому 
належать цінні думки з питань художньої майстерності, стилю, 
форми, мови, композиції, глибокі характеристики явищ світового 
мистецтва.

Фромм еріх (1900–1980) – американ ський психолог і со-
ціолог. Через інтерпретацію міфів і творів художньої літератури, їх 
соціокультурний контекст прагнув осмислити проблему сутності та 
існування людини. Вважав, що справжню основу люд ського буття 
становить любов, оскільки вона, як і саме життя, є мистецтво, а в 
світі немає нічого важливішого від мистецтва. 

Шаляпін Федір іванович (1873–1938) – росій ський оперний 
співак (бас). Народний артист Республіки (1918). Представник 
росій ського реалістичного виконав ського мистецтва. З 1922 р. – 
за кордоном. Серед його найкращих партій – Борис (“Борис Го-
дунов” М. П. Мусорг ського), Мефістофель (“Фауст” Ш. Гуно 
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і “Мефістофель А. Бойто), Мельник (“Русалка” О. Даргомиж-
ського), Іван Грозний (“Псковитянка” М. Рим ського-Корсакова), 
Сусанін (“Іван Сусанін” М. Глінки). 

Шевче́нко тара́с Григо́рович (1814–1861) – україн ський 
поет, драматург, прозаїк, художник (живописець, гравер), громад-
ський діяч, філософ, політик, фольклорист, етнограф, історик. Ра-
зом з іншими кращими мисте цькими представниками спричинився 
до створення національної школи мистецтв. Автор картин: “Апол-
лон Бельведер ський”, “Геракліт”, “Архітектурні барельєфи”, 
“Маска Фортунати” (олівець). Шевченко брав участь у розписі 
Великого театру як підмайстер-рисувальник. Виконав композицію 
“Олександр Македон ський виявляє довір’я своєму лікареві Філіп-
пу” (акварель, туш, перо). Намалював: “Смерть Олега – князя 
Древлян ського” (туш), “Смерть Віргінії” (акварель, туш), “Смерть 
Богдана Хмельни цького” (туш, перо і пензель); “Геркулес Фар-
незький”, “Аполліно” – копія, рисунки для розпису Великого 
театру в Петербурзі, “Маска Лаокоона”, “Слідок із скульптурно-
го твору Мікелан джело”, “Голова Люція Вера”, “Голова Генія”; 
“Анатомічна фігура”; “Германік”; “Фавн, що танцює”.

Шиллер ЙоганнФрідріх (1759–1805) – німе цький поет, 
драматург, естетик. Розглядав мистецтво як засіб формування 
гармонійної особистості, яка вільно творить добро. Вважав, що 
мистецтво допомагає людині набути свободи. Репрезентант ігро-
вої концепції мистецтва. Основні теоретичні праці: “Філософ ські 
листи” (1786), “Про грацію і гідність” (1793), “Про естетичне 
виховання людини” (1793), “Про наївну і сентиментальну поезію” 
(1796). 

Шміт Федір іванович (1877–1937) – мистецтвознавець, 
дійсний член АН УРСР (з 1921 р.). З 1912 р. – професор 
Харків ського університету, завідувач музейної секції Всеукраїн-
ського комітету охорони пам’ятників старовини Наркомосу УРСР 
(1919–1920), голова Археологічної комісії та інших установ 
ВУАН. У 1921–1924 рр. працював у Архітектурному інституті 
в м. Київ. З 1924 р. – професор Ленінград ського університету 
і директор Державного інституту мистецтв. Це видатний дослід-
ник архітектури й малярства Візантії, балкан ських країн, країн 
Близького Сходу та, зокрема, Київ ської держави. 

Щербакі ́в ський дани́ло Михайлович (1877–1927) – україн-
ський етнограф, археолог, музейний діяч, дослідник україн ського 
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народного мистецтва, дійсний член НТШ. У 1910–1927 роках – 
завідувач історико-побутових та етнографічних (згодом народно-
го мистецтва) відділів у Київ ському історичному музеї; збагатив 
зібрання музею на близько 30 000 експонатів. Досвід музей-
ної справи здобув, відвідавши Москву, Львів, Відень, Берлін, 
Дрезден, Мюнхен, Прагу, Краків, Венецію, Верону. Співтворець 
Україн ської державної академії мистецтв (1917), її вчений секре-
тар і з 1918 р. – почесний член. З 1917 р. був професором і чи-
тав курс україн ського народного мистецтва та історії україн ського 
мистецтва у новостворених Україн ській державній академії мис-
тецтв (а згодом – у Київ ському художному інституті, що виник 
на її місці), Археологічному, Фребелів ському, Архітектурному ін-
ститутах. Керував мистецтвознавчими семінарами при Всеукраїн-
ському історичному музеї ім. Шевченка в Києві.

юнґ карл Густав (1875–1961) – швейцар ський психолог, за-
сновник глибинної психології – “Аналітичної психології”. Виходив 
з трактування “лібідо” (на відміну від З. Фройда) як психічної 
енергії взагалі. Постулював у психіці людини окрім індивідуаль-
ного несвідомого – колективне несвідоме, зміст якого складають 
загальнолюд ські першообрази – архетипи (напр. образ матері-
землі, героя, мудрого старця, демона і т.п.), динаміка яких лежить 
в основі міфів, символіці мистецтва, сновидіннях і т.п. Архетипи 
недоступні безпосередньому сприйняттю й усвідомлюються через 
їх проекцію на зовнішні об’єкти.

юринець володимир (1891–1937) – філософ, публіцист, 
поет, літературний і мисте цький критик. Дійсний член АН УРСР 
(1929). Навчався у Львів ському, Віден ському, Берлін ському, 
Паризькому університетах. Закінчив інститут Червоної професури 
в Москві й там таки був професором Москов ського університету. 
З 1925 року завідувач кафедри Україн ського інституту марксизму-
ленінізму в Харкові. Керував філософ сько-соціологічними дослі-
дженнями. Найяскравішим виявився у працях з естетики та 
філософії культури. Автор критичних розвідок про М. Яцківа, 
Г. Сковороду, Лесю Українку, В. Сосюру, М. Хвильового та ін. 
У монографії “Павло Тичина. Спроба критичної аналізи” пору-
шив низку естетико-культурологічних та історіософ ських проблем 
художньої творчості. Репресований і знищений за обвинуваченням 
у “буржуазному націоналізмі”. 



терМінолоГіЧниЙ покажЧик1

академізм (з фр. academisme) – в образотворчому мистецтві 
напрям, що склався в художних академіях XVI–XIX ст., який 
характеризу ється дотриманням зовнішніх форм класичного мисте-
цтва античності і Ренесансу, пропагандуванням умовних ідеалізо-
ваних образів, міфологічних сюжетів, абстрагованих норм краси.

античний стиль (з лат. Antiquus – древній) – (VIII ст. до 
н. е.– V ст. н. е.) відображає твори художньої культури Старо-
давньої Греції та Стародавнього Риму; відзнача ється домінуванням 
принципу геометричної пропорційності, динаміки та симетричності, 
основу якого становлять естетичні поняття міри, гармонії та краси.

антураж – (з фр. entourage – оправа, entour – навколо, 
tour – окружність) – сукупність навколишніх умов, зовнішнього 
вигляду, підкреслено стильних та виразних виявів матеріальної 
культури певної епохи, народу, соціального середовища.

артрок (з анг. art-rock – мисте цький, художній рок) – на-
прям рок-музики, музичною основою якого є суміш елементів 
 джазу, електронної та академічної музики, з часом трансформував-
ся у різні напрями прогресив-року (гурти “Pink Floyd”, “Camel” 
“Yes”, “Genesis”,).

артефакт (з лат. artefactum – штучно створене) – термін 
запозичений з археології для підкреслення відмінності художнього 
твору як результату люд ської діяльності від об’єкта природи, що 
створений спеціально для функціонування в системі мистецтва. 

архітектура – вид візуального (образотворчого) мистецтва, 
завданням якого є проектування, зведення будівель і споруд, що 
гармонійно формують просторове середовище людини.

1 Див. повнішу інформацію: Ростислав Шмагало, Ірина Гнатишин. 
Словник педагогіки художньої культури та менеджменту мистецтва: 
терміни, поняття, дефініції. – Л.: ЛНАМ, 2012. – 160 с. – 1000 
термінів. (Див. також каталог www.itm.lnam.at.ua).
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Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти осо-
би, яка на основі повної загальної середньої освіти або неповної 
вищої освіти, або(та) освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціаль-
ні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта діяльності (праці), 
достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт), що перед-
бачені для первинних посад з певного виду економічної діяльності, 
на експлуатаційному рівні професійної діяльності.

Бароко (з італ. barocco – вигадливий, дивний) – основний 
стильовий напрям у європей ському мистецтві кінця ХVI – се-
редини XVIII ст. Відрізня ється тяжінням до урочистості, величі, 
пишноти та помпезності. Йому властиві контрастність, напруже-
ність та динамічність образів. В архітектурі стиль бароко відрізня-
ється просторовим розмахом, плавністю й складним порівнянням 
криволінійних форм, злиттям об’ємів у динамічну масу, багату на 
скульптурний декор.

Бібліоте́ка (з гр. βιβλιον – книжка і θηκη – сховище, скри-
ня) – культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друко-
ваних і рукописних матеріалів, провадить їх опрацювання і відо-
браження у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збере-
ження і обслуговування ними читачів.

вища освіта – рівень освіти, який здобува є особа у вищому 
навчальному закладі в результаті послідовного, системного та ці-
леспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунту-
ється на повній загальній середній освіті й завершу ється здобут-
тям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

вищий навчальний заклад – освітній, освітньо-науковий 
заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про 
освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні 
програми вищої освіти за певними освітньо-кваліфікаційними рів-
нями.

Галузь (у мистецтві) – сукупність усіх творчо-виробничих 
одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних 
видах практичної (виробничої) діяльності.

Галузь знань – група напрямів підготовки, споріднених за 
ознакою спільності узагальнених структур діяльності.

Гармонія (з гр. αρμο νία – співзвуччя, згода, протилежність 
хаосу) – філософ сько-естетична категорія для означення високого 
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рівня впорядкованого різноманіття, оптимальна взаємовідповід-
ність різного в складі цілого, яка відповідає критеріям доскона-
лості, краси.

Геній художній (з лат. genius – геній, дух, охоронець) – най-
вища ступінь творчої обдарованості, художнього таланту. Людина, 
наділена цим даром, створює новий світ думки і форми. Її нова-
ційна творчість має універсально-цілісний характер, вирізня ється 
глибиною, самобутністю і непроминальною естетичною цінністю.

Героїчний стоїцизм – етико-естетична категорія на означення 
моральної цінності вчинків, дій окремої особи чи суспільства в ціло-
му задля прогресу, які вимагають особливої віддачі моральних, ін-
телектуальних, фізичних зусиль, мужності, відваги, самопожертви.

Гімн (з гр. δμνοσ.)– урочиста пісня, символ чогось (держави, 
установи, роду діяльності тощо).

Гіперреалізм (фотореалізм) – напрям в образотворчому мис-
тецтві наприкінці ХХ ст., що поєднує граничну натуральність об-
разів з ефектами їх драматичного відчуження. Живопис і графіка 
часто уподібнюються фотографії, скульптура являє собою натура-
лістично тоновані зліпки живих фігур.

Гліптотека (з гр. – вирізаний, сховище) – зібрання творів 
скульптури; музей скульптури.

Готичний стиль (з лат. Gothi – готи) – художній стиль 
(ХІІ – ХIV ст.), пов’язаний з життям міста як центру середньо-
вічної культури. Готична архітектура відрізня ється підкресленою 
спрямованістю в небо, стрілчастими арками, каркасними конструк-
ціями, гігант ськими ажурними баштами; величезними стрілчатими 
вікнами з багатоколірними вітражами. У готичній архітектурі зни-
кають настінні мозаїки та фрески, натомість споруди прикраша-
ються химерно вигнутими скульптурними зображеннями та склад-
ним орнаментом.

Графіка – вид образотворчого мистецтва, головним виражаль-
ним засобом якого є рисунок, в основі якого лежать точка, лінія, 
штрих і пляма. Включає в себе всі різновиди рисунка і гравюри.

Громадян ська компетентність – здатність людини активно, 
відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з ме-
тою розвитку демократичного суспільства

Гуманізм (з лат. уhumanus – людяний) – визнання цінності 
людини як особистості, її права на вільний розвиток і прояв своїх 
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здібностей, утвер дження блага людини як критерію оцінки су-
спільних відносин. 

декоративноужиткове мистецтво – вид візуального мисте-
цтва, що спрямоване на створення і оздоблення художніх виробів, 
що мають практичне і естетичне призначення у суспільному і при-
ватному побуті.

декорація – художнє або архітектурне зображення місця дії 
у сценічних виставах.

дизайн (з анг. Design – замисел, проект, рисунок, креслен-
ня) – термін для означення різного виду проектної діяльності, 
що має на меті формування естетичних і функціональних якостей 
предметного середовища; художнє конструювання предметів побу-
ту, формування гармонійного предметного середовища, створеного 
засобами промислового виробництва для забезпечення найкращих 
умов праці, побуту та відпочинку людей.

дія – одиниця діяльності, що не розклада ється на більш про-
сті, внаслідок якої досяга ється конкретна усвідомлена мета.

діяльність (діяльність людини) – динамічна система взаємо-
дій людини із навколишнім світом, в якій вона досягає свідомо 
поставлених цілей, що з’являються внаслідок виникнення у неї 
певних потреб.

духовна культура – система понять, світоглядних ідей та 
духовних цінностей, які притаманні конкретній особі, культурно-
історичній спільноті або людству в цілому, що формує та задо-
вольняє їхні інтелектуальні та емоційні потреби.

емпатія (з гр. έν – в + гр. πάθος – страждання, співпере-
живання) – спосіб розуміння емоційних станів інших людей при 
сприйнятті об’єктів і явищ природного світу та творів мистецтва 
через вчування і співпереживання. Поняття введене в науковий 
обіг у 1909 р. американ ським психологом Е. Тетченером, який 
узагальнив в ньому близькі за змістом концепції, симпатії і спів-
переживання (Юм, Шопенґауер та ін.) з концепціями вчуван-
ня Р.Фішера, Г. Лотце, Т. Ліппса та ін. Об’єктивною осно-
вою емпатичної реакції сучасна психологічна наука вважає процес 
моторно-кінестатичної ідентифікації – неусвідомленого уподібнен-
ня м’язових і тонусних станів суб’єкта виражальним особливостям 
об’єкта сприймання.

епігони (з гр. – потомок) – позбавлені творчої самостійності 
послідовники певного художнього напряму; вторинні митці, які 
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повторюють у своїх творах уже опрацьовані художні особливості 
творчості. Похо дження терміна пов’язане з гре цькою міфологі-
єю – потомки арго ських вождів, які довершили те, що не вдалося 
здійснити їхнім батькам, а саме, підкорити Фіви.

естетика (з грец. αισθη τικός – чуттєвий) – філософ ська наука 
про прекрасне в його конкретних формах, яка вивчає “закони кра-
си”, естетичне сприйняття і пізнання світу як вищої форми твор-
чості. Термін ввів німе цький філософ О. Баумгартен у ХVІІІ ст. 
для означення науки про чуттєве пізнання. Нині наявний розвиток 
так званої “нової естетики”, нейроестетики та ін.

етика (з гр. ήυος – звичай) – філософ ська наука, об’єктом 
вивчення якої є мораль. Етика визначає місце моралі в системі 
суспільних відносин, аналізує її природу та внут рішню структуру, 
вивчає її походження, історичний розвиток моральності, теоретич-
но обґрунтовує ту чи іншу її систему. 

жанр у мистецтві – різновид художнього твору, що склався 
історично. Тип твору мистецтва, що має стійкі ознаки щодо пред-
мета відтворення, змісту, структури, засобів виразності, способів 
виконання тощо.

живопис – вид образотворчого мистецтва, головним вира-
жальним засобом якого є колір, що відтворює дійсність за допо-
могою фарб.

Засоби масової інформації (ЗМі), масмедіа (Mass media) – 
преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, кінематограф, 
звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити 
і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефон-
ні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Всім цим засобам притаманні 
якості, що їх об’єднують, – звернення до масової аудиторії, до-
ступність багатьом людям, корпоративний характер виробництва 
і розповсю дження інформації.

Золотий перетин (золота пропорція, гармонійний поділ) – по-
діл відрізка АС на дві частини у такий спосіб, що більша його 
частина АВ відноситься до меншої ВС так, як весь відрізок АС 
відноситься до АВ (тобто, АВ : ВС=АС : АВ. Приблизно це 
відношення рівне 5:3, точніше 8 : 5 і т. п.) Принципи золото-
го перетину використовують в архітектурі та в образотворчому 
мистецтві. Термін ввів Леонардо да Вінчі. Італій ський математик 
Лука Пачолі в трактаті “Про божественну пропорцію” писав, що 
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правилу золотого перетину підпорядковуються всі земні предмети, 
які претендують бути прекрасними.

ідеал (з фр. ideal, грец. idea – ідея) – зразок, щось доско-
нале, вища мета прагнень; ідеальний образ, що визначає спосіб 
мислення й діяльності людини чи суспільства.

ідеологія – поняття, за посередництвом якого означу ється 
сукупність ідей, міфів, політичних гасел, програмних  документів 
партій, філософ ських концепцій; не будучи релігійною за суттю, 
ідеологія орієнтована на люд ські практичні інтереси і ставить за 
мету маніпулювання та управління людьми шляхом впливу на їхню 
свідомість.

Здатність –психічний та фізичний стан індивіда, спроможний 
виконувати певний вид продуктивної діяльності.

Здібність – особливості індивіда, що є суб’єктивними умова-
ми успішного здійснення певного виду продуктивної діяльності.

Здібності пов’язані із загальною орієнтованістю особи, з її на-
хилом до тієї чи іншої діяльності.

Зміст вищої освіти – зумовлена цілями та потребами су-
спільства система знань, умінь, навичок, професійних, світоглядних 
і громадян ських якостей особи, що повинна формувати в процесі 
навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, 
техніки, технології, культури та мистецтва.

Зміст навчання – структура, зміст і обсяг навчальної інфор-
мації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої 
освіти і певної кваліфікації.

калокагатія (з грец. κα λο καγαθία – гарний і добрий) – одне 
з центральних понять античної естетики, що означає гармонійне 
поєднання зовнішніх (фізичних) і внутрішніх (духовних) чеснот 
і є умовою краси індивіда та ідеалу виховання.

канон (норма) – твердо встановлене правило, усталена норма.
картинна галерея, або пінакотека – приміщення з декілько-

ма залами, де зберігають і демонструють картини художників.
катарсис (з гр. κάθα ρσις – очищення) – термін античної 

естетики для означення сутнісного моменту естетичного впливу 
мистецтва на людину. За Аристотелем, катарсичний вплив, зо-
крема трагедії, полягає в тому, що через співпереживання і страх 
відбува ється очищення від афектів.
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кваліфікація – здатність працівника виконувати конкретні за-
вдання та обов’язки в межах певного виду діяльності.

кітч (кіч) – явище масової культури, її найнижчий пласт, 
синонім стереотипного псевдомистецтва, позбавленого художньо-
естетичної цінності і перевантаженого примітивними, розраховани-
ми на  зовнішній ефект, деталями. Етимологія слова містить кілька 
версій: 1) від нім. музичного жаргону поч.. ХХ ст. – kitsch – 
“халтура”; 2) від нім. vеrkitchen – здешевлювати; 3) від анг. 
for kitchen – для кухні, тобто предмети дешевого смаку, негідні 
кращого застосування.

класицизм (з англ. classicism, з лат. classicus – зразковий) – 
напрям у європей ському мистецтві XVI – початку ХІХ ст., най-
визначнішою рисою якого є звернення до античного мистецтва 
та художніх традицій епохи Відро дження. Йому притаманне на-
магання знайти емоційну рівновагу засобами використання переві-
рених часом класичних форм, де виразно проглядає прагнення до 
простоти, ясності та логічності художнього образу.

кло́нда́йк (з англ. klondike) – район золотоносних розсипів 
на південному заході Канади, в басейні річок Клондайк і Юкон. 
Головний населений пункт – м. Доусон-Сіті. У переносному зна-
чені –  джерело цікавої, збагачувальної інформації.

ключова компетентність – спеціально структурований комп-
лекс якостей особистості, що дає змогу ефективно брати участь 
у різних життєвих сферах діяльності і належить до загальногалу-
зевого змісту освітніх стандартів.

ключова компетенція – об’єктивна категорія, що фіксує 
суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, на-
вичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяль-
ності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадян ська, 
здоров’язбережувальна, соціальна компетентність та компетент-
ність з питань інформаційно-комунікаційних технологій).

компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного 
процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-
підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопред-
метна і предметна.

компетентність – набута у процесі навчання інтегрована 
здатність особистості, яка склада ється із знань, досвіду, цінностей 
і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
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компетенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, нави-
чок, ставлень у певній сфері діяльності людини.

комунікативна компетентність – здатність особистості за-
стосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи вза-
ємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички 
роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.

компроміс – згода з ким-небудь з опонентів у чомусь, що 
досяга ється взаємними по́ступками. 

комп’ютерна графіка – це сфера мисте цької діяльності, в якій 
комп’ютер використову ється для створення, обробки та синтезу 
зображень, отриманих з реального світу (зображення, яке створю-
ється у комп’ютерній графіці – перетворю ється, оцифрову ється, 
обробля ється і відобража ється з використанням обчислювальної 
техніки за допомогою апаратних і програмних засобів).

контроль якості вищої освіти – система заходів, які здійснює 
третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особис-
тості випускника вищого навчального закладу, та їх порівняння 
з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим 
цілям вищої освіти.

корифей (з гр. κορυ φαĩος – глава, вождь, провідник) – 
у давньогре цькому театрі – провідник хору, обов’язком якого 
було керувати хором під час вистави або виступати від імені хору. 
Йому належать репліки в діалозі з акторами. В Новий час – про-
відний артист кордебалету. У переносному значенні – особа, яка 
користу ється найбільшим авторитетом. 

краса – одна з універсальних форм буття світу в люд ській 
свідомості, що розкриває естетичний смисл явищ, їх зовнішні або 
внутрішні якості, які викликають відчуття приємності, насолоди, 
задоволення. Вищим ступенем краси, вираженням її сутнісного 
естетичного начала, є прекрасне.

критика художня (з гр. – мистецтво оцінювати) – вид літе-
ратурної творчості, який полягає у визначенні й оцінці художніх 
явищ. 

імпресіонізм (з фр. impression – враження) –напрям у мисте-
цтві ХІХ – початку ХХ століття, що ґрунтується на принципі безпо-
середньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань. Імпре-
сіоністи намагаються у своїх творах відтворити шляхетні, витончені 
особисті враження та спостереження мінливих миттєвих відчуттів 
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і переживань, природу, схопити мінливі ефекти світла і поділитися 
власними почуттями зі спостерігачем твору, вплинути на нього.

імпровізація – створення твору у вільній формі, неспланована 
заздалегіть творча дія.

індивідуальний стиль – сукупність художніх особливостей, 
індивідуальної манери, властивих творчості митців, подеколи окре-
мому періоду їх творчості.

інсталяція (з англ. installation – установка) – створена мит-
цем просторова композиція з різноманітних елементів – побутових 
предметів, промислових виробів і матеріалів, природних об’єктів, 
текстової або візуальної інформації.

лейтмотив (з нім. leitmotiv – провідний мотив) – термін за-
позичений з музики. У ХІХ ст. його ввів Р. Вагнер. Вжива ється 
у різних значеннях – як конкретний образ, що проходить че-
рез усю творчість митця, або окремий твір (мотив), що постійно 
повторю ється; як багаторазово згадувана деталь, слово, які є клю-
човими для розкриття замислу творчості.

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, 
яка на основі базової вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рів-
ня бакалавр або повної вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст за відповідним напрямом підготовки здобула пов ну 
вищу освіту, спеціальні вміння та знання, достатні для виконання 
завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру, що перед-
бачені для первинних посад з певного виду економічної діяльності, 
на дослідни цькому рівні професійної діяльності. 

Матеріальна культура – сукупність усіх матеріальних ціннос-
тей, надбаних певною культурою (людства, окремого народу чи 
регіону), яка створює і задає рівень життя суспільства, формує 
матеріальні запити людей і пропонує технічні засоби їх задово-
лення.

Менталітет (з лат. mentalis – розумовий) – духовна основа 
людини, спосіб мислення, світосприйняття, властивий як індивідо-
ві, так і групі людей. Поняття утвердилося в інтелектуальній сфері 
як поправка ХХ ст. до просвітни цького ототожнення свідомості 
з розумом. Вжива ється для характеристики національних особли-
востей народів, їхніх культур. Відображає глибинні структури цих 
культур, історично і соціально вкорінені у свідомості та поведінці 
багатьох поколінь, об’єднуючи в собі різні історичні епохи в роз-
витку цих національних культур.
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Метафора (з гр. – перенесення) – спосіб естетичного світо-
сприймання і засіб образного вираження в мистецтві, в основі 
яких перенесення значень одного предмета на інший при усвідом-
ленні їхніх відмінностей.

Метафізичність у мистецтві – надання переваги самозагли-
бленості та філософічності у мисте цькому відображенні буття.

Методологія – вчення про структуру, логічну організацію, ме-
тоди та засоби будь-якої діяльності. Методологія мисте цької осві-
ти визнача ється як система знань про вихідні положення, осно-
ву та структуру мисте цьких теорій, принципи підходу та способи 
одержання нових знань і адекватно відображає безперервні змі-
ни художньо-творчої дійсності. Загальні методологічні принципи 
(об’єктивності, науковості, системності, цілеспрямованого пошуку, 
свободи вибору та ін.) використовуються і в мисте цькій освіті, 
трансформуючись в окремі специфічні методологічні підходи.

Мімезис (з гр. µίµήσις – наслідування, відтворення) – осно-
вний принцип творчої діяльності людини в античній естетиці. За 
Аристотелем, це може бути й адекватне відображення дійсності 
(зображення речей такими, “якими вони були або є”), і діяльність 
творчої уяви (зображення їх такими, “як про них говорять і дума-
ють”), та ідеалізацію дійсності (зображення їх такими,”якими вони 
повинні бути). Залежно від творчого завдання художник може сві-
домо ідеалізувати, возвеличувати своїх героїв (як це робить трагіч-
ний поет), або представити їх у смішному, непривабливому вигляді 
(що властиве для авторів комедії), або зобразити їх у звичайному 
вигляді. Мета мімезису в мистецтві набути знань і розбудити почут-
тя задоволення від споглядання, відтворення і пізнання предмета. 

Мильна опера (з анг. soаp – мило, opera) – сентиментальний 
твір (часто телесеріал) про проблеми кохання, сімейні стосунки, 
виховання дітей. Зародилось як радіо- і телепередачі перед Другою 
світовою війною в США і початково була розрахована на домо-
господарок, які слухали і дивились їх одночасно з пранням, приби-
ранням, готуванням їжі тощо (звідси назва). Згідно з іншою версі-
єю перші такі передачі фінансувала компанія з виробництва мила.

Мистецтво – форма суспільної свідомості, особлий рід духовно-
практичного освоєння світу, до якого відносять такі різновиди 
творчої діяльності як література, музика, живопис, графіка, скуль-
птура, архітектура, театр та ін. – специфічні художньо-образні 
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форми відображення дійсності, які містять духовний зміст і в соці-
альному функціонуванні впрова джують, вносять його в культуру. 

У широкому значенні це будь-яка форма практичної діяльності, 
що здійсню ється вправно, досконало в технологічному, а часто й 
в естетичному сенсі. Ця багатозначність терміна – вираження іс-
торичної еволюції естетичної свідомості  людства.  Початково форми 
художньої творчості, ремесла та всякого вміння визначалися гре-
цьким словом “techne”, лат. “ars”. З часом стала усвідомлюватися 
суттєва відмінність художньої творчості від інших сфер практичної 
діяльності, розуміння того, що мистецтво задовольняє універсаль-
ну потребу людини – сприйняття навколишньої дійсності в роз-
винутих формах люд ської чуттєвості (тобто специфічно люд ської 
здатності естетичного сприйняття явищ, фактів, людей, подій світу 
через розвинуту творчу уяву).

Мисте цька школа – це стійкий механізм реалізації зображаль-
ної грамоти за допомогою формальних і неформальних правил, 
принципів, норм та організації, покликаний збагатити людину зна-
ннями видів мистецтв та галузей художньої діяльності, озброїти її 
вміннями та навичками, необхідними для духовного, професійного 
та творчого саморозвитку у створенні, розповсю дженні та вивчен-
ні художніх цінностей. У широкому вжитку поняття “мисте цька 
школа” найчастіше виступає як певний навчальний заклад або 
напрям у мистецтві, побудований на основі організаційно-творчих 
принципів, поглядів, традицій. 

Міжпредметна компетентність – здатність учня, студента  
застосувати щодо міжпредметного кола проблем знання, вміння, 
навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного 
кола навчальних предметів і предметних галузей.

Міжпредметні естетичні компетентності – здатність орієн-
туватися в різних сферах життєдіяльності, що форму ється під час 
опанування різних видів мистецтва. Предметними мисте цькими 
компетентностями, у тому числі музичними, образотворчими, хо-
реографічними, театральними, екранними, є здатність до пізна-
вальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва.

Модернізм (з італ. modernismo – “сучасна течія”; з лат. 
modernus – “сучасний”) – сукупність течій та напрямів у мисте-
цтві з кінця ХІХ ст., для яких є характерним намагання утвердити 
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нові нетрадиційні начала у мистецтві з безперервним оновленням 
художніх форм та умовністю стилю. 

течії та напрями модернізму:
Кубiзм
Кубізм немов руйнував предмети на площині, зводячи їх 

форму до простих геометричних фігур чи розкладаючи їх на 
площини. Художники-кубісти прагнули проникнути за обо-
лонку речей, зрозуміти їх потаємну сутність.

Фовiзм
Іронічне прізвисько “диких” критика дала молодим живо-

писцям на паризькому Осінньому салоні в 1905 р. Для фовізму 
характерні: підвищена світлість, агресивна насиченість, ви-
разність кольору, організація художнього простору лише за 
допомогою кольору, відсутність традиційного світлотіньового 
моделювання. Прагнення гармонізації виразних і декоративних 
засобів у єдиній композиції з метою зробити видимими по-
чуття і настрої, які, здавалося б, побачити не можна. 

Футуризм
Футуристи захоплювалися можливостями сучасної науки 

й техніки, успіх прогресу людства вбачали в розвитку машин-
ної цивілізації. 

Авангардизм
У 20–30 роки ХХ ст. на зміну модернізму прийшов аван-

гардизм. Авангардисти заперечували традиційні напрями й 
стилі, не визнавали вічних цінностей.

З рядів авангардистів вийшло чимало художників і тео-
ретиків, які стали засновниками нових напрямів в сучасно-
му образотворчому мистецтві, літературі й музиці, дизайні.

Примiтивiзм
Характеризу ється спрощеними “примітивними” формами 

творчості (див. с. 217).
Супрематизм
Остання ступінь розриву з дійсністю, представники цього 

напряму вважали, що квадрат є формою, у вищому розумінні 
вільною від будь-якого змісту.

Символiзм
Містить ознаки стилю, що виникли на основі психіки де-

кадентства, паралельних ознак алегорії, архетипу і міфу, дії 
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 механізмів міфотворчості і художньо-продуктивного мислення. 
Нині С. трактується як перехідна стадія між пізнім роман-
тизмом, декадентським мистецтвом до модернізму. В Україні 
модернізм і символізм склалися в так званий національно-
романтичний напрям, що спирався на героїчне билинне мину-
ле, народні казки й пісні. 

Експресiонiзм
Реалістичне мистецтво ХХ ст. часто використовувало до-

сягнення і прийоми інших, нереалістичних художніх напрямів. 
Абстракцiонiзм
Як напрямок виник в 1910-і рр. у процесі розшарування ку-

бізму, експресіонізму, футуризму. З 20-х років ХХ ст. митців 
більше цікавив внутрішній світ людини, спроби передати ко-
льором те, що неможливо побачити й відчути. З’являються 
твори, які відмовляються від реальних образів, – абстракції. 
Абстрактний живопис бачить світ як накопичення кольоро-
вих плям і неоформлених контурів, які під дією таланту іноді 
перетворю ються в гармонію. Під час 2-ї світової війни стала 
відома школа абстрактного експресіонізму, а в 1950-і сформу-
вався ташизм (“безформенне мистецтво”), що закликав до 
“чистого психічного автоматизму”.

Дадаїзм
Авангардист ська художня течія, виникла в Німеччині на 

початку ХХ ст. у середовищі анархічної інтелігенції. Дадаїс-
ти заперечували всі концепції мистецтва, що існували раніше. 
В своїх картинах вони часто використовували нетрадиційні 
елементи, реальні предмети, іноді імітували наївне мисте-
цтво первісної людини чи дитячі малюнки. Дадаїзм не мав 
загальної художньої або естетичної програми, це була квінте-
сенція бунту і протесту, що знайшли вираження в епатаж-
них формах, які часто були за межами художності. 

У 60-ті роки ХХ ст. поділ на живопис, скульптуру і архі-
тектуру став поступово зникати, художники роблять спро-
би змінити саме поняття “витвір мистецтва”.

Музейна педагогіка – нова галузь педагогічної науки, що роз-
глядає музей як освітню систему, інтегрує в собі музеєзнавство, 
психологію, соціальну педагогіку та педагогіку дозвілля, створена 
на основі науково-практичної діяльності й має на меті передачу 
культурно-освітнього досвіду в умовах музейного середовища.
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Музейний педагог – це кваліфікований спеціаліст, який бере 
участь у створенні експозицій, розробляє та проводить програм-
ні роботи з відвідувачами, шукає нові форми і методи діалогу 
з дітьми, здійснює соціально-психологічні дослі дження музейної 
аудиторії, формує комунікативне середовище за допомогою нових 
інтерактивних освітніх технологій у музеї.

Мораль – система поглядів, уявлень, норм та оцінок, що ре-
гулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація по-
ложень якої забезпечується громадським осудом та іманентним 
імперативом соціального індивіда. На думку філософа Джеремі 
Бентам, “мораль – це вчення про мистецтво направляти дії людей 
таким чином, аби виробляти найбільшу суму щастя”. Мораль має 
соціально-груповий характер: мораль сім’ї, мораль соціальної гру-
пи, класова мораль та ін.

навички – уміння дії, що викону ється внаслідок здійснення 
певної діяльності, які завдяки численним повторенням стають ав-
томатичними і виконуються без свідомого контролю.

навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) – пе-
дагогічно адаптована система понять про явища, закономірнос-
ті, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або 
сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного 
рівня сформованості у тих, хто навча ється певної сукупності умінь 
і навичок.

навчальний план – складник стандартів вищої освіти ви-
щих навчальних закладів, яка розробля ється на основі освітньо-
професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки 
і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та 
час вивчення навчальних дисциплін (практик). Види навчальних 
занять та терміни їх проведення, а також форми проведення під-
сумкового контролю.

напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій 
освіті – група спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти 
та професійної підготовки.

народна культура – найдавніша і основоположна субкуль-
тура, що виникає на перших етапах становлення будь-якої етніч-
ної спільноти, пов’язана із самоідентифікацією певного народу та 
відрізня ється яскраво вираженими народними традиціями у стерео-
типах соціальної поведінки, буденних уявленнях, виборі культур-
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них еталонів і соціальних норм, які трансформуються у спеціальні 
форми дозвілля та аматор ської художньо-творчої діяльності.

наука – специфічна форма духовного виробництва творчої 
та інтелектуальної діяльності людей, яка скерована на отримання 
істинних знань про світ (природу, суспільство, мислення) та від-
криття його об’єктивних законів для передбачення тенденцій його 
розвитку на основі добору та систематизації фактів, їх критичного 
аналізу та синтезу знань, їх узагальнень для побудови причинно-
наслідкових зв’язків з метою прогнозування.

новий роман (“антироман”) – різновид французької 
модерністсь кої прози 50–60-х рр. ХХ ст., який культивував без-
пристрасне дослі дження особливих, загальнозначущих, але безли-
ких зрізів життя (“магми підсвідомості” в Н. Саррот, “речовізму” 
в А. Роб-Гріє), поро джених відчу дженням і конформізмом. 

нонфініто (з італ. non-finito – незакінчене) – художній при-
йом, що ґрунтується на активній образній взаємодії предметного 
зображення і безпредметної порожнечі (вільної зони полотна чи 
паперу, необробленої маси скульптурного матеріалу). Серед кла-
сичних прикладів – далекосхідний пейзаж тушшю з його  туманною 
 далиною або деякі твори Мікелеан джело, де форми лише частково 
“визволяються” з камінної товщі). Цей прийом особливо пошире-
ний у сучасному абстрактному мистецтві. 

ноосфера (з гр. – розум, куля) – дослівно мисляча оболон-
ка, сфера розуму. За В. Вернад ським це вища стадія розвитку 
біосфери Землі, пов’язана з тим етапом розвитку людства, коли 
його розумна діяльність стає визначальним фактором розвитку 
глобальної біосоціальної системи.

норма – сукупність формальних і неформальних вимог, що 
регулюють певні дії та поведінку суб’єктів системи вищої освіти 
та учасників освітян ського процесу.

оп-арт (з англ. optical art – оптичне мистецтво) – нео аван-
гардист ський варіант абстрактного мистецтва (засновник В. Ваза-
реллі). Ритмічні комбінації однорідних геометричних фігур, ліній, 
кольору створюють ілюзію руху; декоративні ефекти оп-арту ви-
користовуються в прикладному і оформитель ському мистецтвах, 
промисловій графіці, плакаті.

освіта – форма суспільнозначущої цілеспрямованої пізнаваль-
ної діяльності людей з метою отримання, поширення або вдоско-
налення знань і культури.
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освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг 
для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа.

освітня технологія – це система засобів, форм і способів орга-
нізації освітньої взаємодії, що забезпечують ефективне управління 
і реалізацію освітнього процесу на основі комплексу цілей і пев-
ним чином сконструйованих інформаційних моделей освоюваної 
реальності – змісту освіти. У документах ЮНЕСКО технологія 
навчання (поняття не є загальноприйнятим у традиційній педаго-
гіці) розгляда ється як системний метод створення, застосування 
і визначення всього навчального процесу викладання і засвоєння 
знань з урахуванням технічних, люд ських ресурсів та їхньої вза-
ємодії. Технологічність навчального процесу полягає в тому, щоб 
зробити навчальний процес повністю керованим.

па ́м’ятка культу́ри – визначна споруда, археологічний об’єкт 
або витвір мистецтва, що є частиною культурного надбання (куль-
турної спадщини) країни, людства загалом (пам’ятка історії, літе-
ратури, мистецтва, мови, права і т. п.) і охороня ється законом.

педагог художньої культури – це професіонал у сфері ви-
вчення, аналізу, популяризації, промоції, передачі традицій ху-
дожньої культури, який має широкий інтелектуальний світогляд, 
розвинену ерудицію, добре орієнту ється в історії і теорії культури, 
вдало поєднує різноманітні педагогічні технології, володіє твор-
чими інтерактивними методиками, вміє здійснювати інформацій-
ний, науково-методичний, педагогічний супровід своєї діяльності, 
оперує основними поняттями з таких галузей науки, як естетика, 
етика, психологія, педагогіка, соціологія, мистецтвознавство та ін.

педагогічна техніка – це вміння організовувати себе, поси-
лювати внутрішнє збу дження і гальмування та зацікавлювати, на-
віювати, надихати і стримувати учнів, студентів; володіти культу-
рою і технікою мовлення, міміки, жестів; виразу обличчя, голосом, 
інтонацією.

пінакотека (з гр. πινα κοθήκη, πίναξ – дошка, картина і θήκη – 
сховище) – місце зберігання, сховище, музей творів мистецтва.

полікультурність – це явище взаємопроникнення, яке містить 
численні різноманітні, але взаємозалежні культурні традиції, що 
часто асоціюються з різними етнічними компонентами, які сприй-
маються носіями різних культурних традицій, не призводячи до 
культурно-етнічної несумісності.
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поліхудожність – це явище взаємопроникнення, взаємодії, 
взаємовпливу різних видів мистецтва та їх проявів.

полістилістика (з гр. – багато і стиль) – навмисне поєднання 
в одному творі мистецтва несумісних або надзвичайно відмінних, 
різнорідних стилістичних елементів.

політика – сфера діяльності, пов’язана із взаєминами між 
різними суспільними верствами, націями та іншими соціальними 
групами. Її основою є проблема завоювання, утримання та вико-
ристання державою влади; участь у справах держави, визначення 
форм, завдань та змісту її діяльності.

предметна компетентність – освоєний учнями у проце-
сі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, 
пов’язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і за-
стосуванням.

предметна компетенція – сукупність знань, умінь та харак-
терних рис у межах конкретного предмета, що дає змогу учневі 
самостійно виконувати певні дії для розв’язання навчальної про-
блеми (задачі, ситуації). Учень, студент має уявлення, знає, розу-
міє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює.

професійна підготовка – здобуття кваліфікації за відповід-
ним напрямом підготовки або спеціальністю.

професіограма – це вичерпний опис особливостей певної про-
фесії, що розкриває зміст професійної праці, а також вимог, які 
вона ставить перед людиною.

процедура діяльності (праці) – технологія (спосіб, метод) 
одержання бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності 
фіксу ється у вигляді програми або алгоритму на певних матері-
альних носіях.

психограма – це психологічний портрет професії та професі-
онала. Термін “психограма” був уведений на початку XX століт-
тя німе цьким психологом В. Штерном, який розробив методику 
складання узагальненого психологічного портрета успішного про-
фесіонала.

постмодернізм (з фр. postmodernisme – після модернізму) – 
новий стиль у мистецтві, що приходить на зміну модернізму в 60–
70-х рр. ХХ ст. Ідейною основою постмодернізму стають втрата 
ідеологічних ілюзій щодо можливості осягнення та систематизації 
світу, реальним у якому вважа ється лише варіювання та співісну-
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вання усіх форм буття. Тому характерною рисою постмодернізму 
є поєднання в межах одного твору стилів, образних мотивів та 
прийомів, запозичених від різних епох, регіонів та культур.Тер-
мін з’явився в роботі Р. Панквіца “Криза європей ської культури” 
(1917) для означення нового періоду в розвитку західної цивілізації. 
Поширення набув завдяки праці Ч. Дженкса “Мова постмодерніст-
ської архітектури”. Постмодерніст ське мислення відмовля ється від 
“тотальних” тенденцій минулого, від ідеї розвитку суспільства по 
висхідній лінії. В культурі – змішання різних принципів і сти-
лів, поширення ірраціональних ідей і рухів, відмова від ієрархії 
культурних цінностей. Постмодерніст ська естетика розриває ці-
лісність світу, монтуючи певний колаж з різносмислових шматків. 
Його ідеал – гра, карнавал. Проголошу ється гасло “відкритого 
 мистецтва”, яке вільно взаємодіє зі старими і новими стилями. 
Самим фактом свого існування постмодернізм доводить, що саме 
культура є нині тією сферою, де відбува ється оновлення людини.

постмодерніст ська чуттєвість – настанова на сприймання 
світу як децентрованого хаосмосу, який поєднує в собі цілісність 
фрагментів, осколків реальності та водночас є впорядкованим і ха-
отичним. За Ж. Дельозом, у хаосмосі “всі явища рівноправні, мож-
ливості однаково байдужі, все однаково випадкове, як і смислова 
ієрархія і субординація”. Через втрату сучасною (постмодерною) 
людиною здатності сприймати світ (космос) як єдиний, наповне-
ний відмінностями та потенційними можливостями простір, він 
сприйма ється фрагментарною реальністю. Тому його треба розгля-
дати як щось мінливе, як те, що “перебуває в постійному станов-
ленні, як те, що завжди “ одне і теж” (Ж. Дельоз) і завжди нове. 

потік свідомості (з англ. stream of consiousness – творчий 
принцип літератури поч. ХХ ст.) Термін запозичено з книги 
“Наукові основи психології” (1890) У Джемса. Як літературний 
прийом – пряме відтворення процесів духовного життя, гранична 
форма внутрішнього монологу, “самозвіт відчуттів”. У літературі 
модернізму стає самовладним методом зображення життя, пре-
тендуючи на повноту ілюзії “присутності”, “співпереживання” при 
передачі психічних станів. Найвідоміші представники: Дж. Джойс, 
В. Вульф, Г. Стайн.

примітивізм – сукупна назва тенденцій у художній культурі 
(головно ХХ ст.), які ґрунтуються на архаїчних,  “примітивних” 
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формах творчості (традиційна творчість народів Африки, Амери-
ки, Океанії, селян ський, мі ський фольклор, самодіяльне “наївне” 
мистецтво). Примітивіст ські тенденції тією чи іншою мірою при-
таманні більшості авангардист ських течій нашого часу (від фовіз-
му до “нових диких”).

пріоритет – надання переваги будь-чому за його значущістю.
професійна культура – різновид культури, пріоритетом функ-

ціонування якого є якісне забезпечення матеріальних та естетичних 
запитів окремих соціальних груп та суспільства в цілому. Осно-
вою професійної культури є адаптивність, майстерність виконання, 
певний прагматизм та тяжіння до створення і пропаганди власних 
або відстоювання усталених естетичних ідеалів та норм.

реалі́зм (з лат. realis – “суттєвий”, “дійсний”, від res – 
“річ”) – стиль і метод у мистецтві, який виник у ХІХ ст., ви-
значальною рисою якого є достовірне зображення навколишньої 
дійсності, показ усіх сфер життя і духовного світу людини такими, 
якими вони є насправді. Реалізм потребує від своїх послідовників 
особливого вишколу і бездоганності, в ньому не можна сховатися 
за спритний прийом.

роман ський стиль (з лат. romanum – рим ський) – стиль 
середньовічного мистецтва у Західній та Центральній Європі, 
розповсю джений у Х–ХІІ ст. В архітектурі характеризу ється 
масивністю, аскетизмом, суворістю, фортечним типом з широким 
застосуванням напівкруглих арок і склепінь, що опираються на 
колони. Тематика Роман ської скульптури та розписів обмежена 
релігійними сюжетами, які виконувалися в умовних експресивних 
формах із широким застосуванням напівказкових сюжетів, у яких 
зображення тварин та рослин брали витоки з народної творчості.

романти́зм (з фр. romantisme) – ідейний рух у літературі, 
науці й мистецтві кінця ХVІІІ – ХІХ ст., напрям, який про-
голосив незалежність митця від канонів та правил у творчості. 
Визначальними для романтизму стали ідеалізм і культ почуттів, 
шукання витоків історичної свідомості минулого, втеча від довко-
лишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє 
чи у фантастику. Його ідеологія спирається на культ індивідуа-
лізму, на підкреслену, загострену увагу людської особистості до 
психологічних проблем її внутрішнього “Я”.
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самість – обов’язкова умова формування митця, його стри-
жень. За К. Юнґом, це головний архетип – потенційний центр 
особистості на відміну від Еґо (“Я”) як центру свідомості. 

сакральна культура (з лат. sacrum, sacro, “священне”, “свя-
те”, “освячене”, “заборонене”) – субкультура, що функціонує 
в певних релігійних культурах та спільнотах, основою яких є іде-
алістичні уявлення про Всесвіт з повним і загальнообов’язковим 
пріоритетом надлюд ського начала над життєдіяльністю людини. 
Конкретизу ється засобами створення священних образів і симво-
лів, що виступають як противага усьому мир ському та світ ському 
і має характер таїнства та відокремленості.

світогляд – це система поглядів на світ і місце людини в ньо-
му, на ставлення людей до навколишньої дійсності і до самих себе, 
а також ідеали, принципи пізнання і діяльності.

світ ська культура – тип культури, в якому надприродне нача-
ло не є пріоритетом у формуванні соціальної поведінки, естетичних 
і етичних принципів, а ґрунтується на раціоналізмі та чуттєвому 
досвіді, виборі культурних еталонів і норм, які трансформуються 
в особливі форми дозвілля та художнього самовираження.

симулякр – термін постмодерніст ської філософії, який озна-
чає зображення, копію того, що насправді не існує. Термін лякр, 
яким раніше позначали просто копію, запровадив у філософію по-
стмодернізму Жан Бодріяр. Він описує це явище, як “дійсність, 
яка приховує той факт, що її немає”.

Там, де Платон бачить дві стадії відображення: правдиве відо-
браження й навмисно спотворене, Бодріяр бачить чотири:

– просте відображення дійсності,
– викривлення дійсності,
– вдавана дійсність,
– симулякр, який взагалі не має жодного відношення до дійсності.
синтез мистецтв – поєднання різних видів мистецтва, що 

мають багатогранний естетичний вплив на вираження єдиного 
ідейно-художнього задуму (синтетичні мистецтва містять у собі 
практично всі види мистецтва, а також використовують численні 
досягнення найрізноманітніших наук та галузей техніки).

сім чудес світу – в сприйнятті античності найпрославлені-
ші здобутки художньої культури: давньоєгипет ські піраміди, храм 
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Артеміди в Ефесі (близько 550 до н. е.); мавзолей в Галікарнасі 
(середина 4-го ст. до н. е.); терасні висячі сади Семираміди у Ва-
вилоні (7 ст. до н. е.); статуї Зевса в Олімпії (близько 430-го до 
н. е.); Геліоса в Родосі (так званий Колос Родо ський) близько 
292–280-го до н. е.; маяк в Александрії (близько 280-го до 
н.е.); з них збереглися лише давньоєгипет ські піраміди. 

соціальне явище – це сукупність фактів, подій, процесів су-
спільного життя як конкретне зовнішнє вираження духовних пріо-
ритетів суспільства, його морально-естетичних цінностей.

соціальна компетентність – здатність особистості продук-
тивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, 
виконувати різні ролі та функції у колективі.

спецефект, спеціальний ефект – технологічний прийом у кі-
нематографу, на телебаченні, в шоу та комп’ютерних іграх, який 
застосову ється для підсилення візуального сприйняття сцен, які 
не можуть бути відзнятими звичайними засобами. Розрізняють 
дві групи спецефектів: візуальні (оптичні ефекти та використання 
можливостей комп’ютерної графіки) та механічні (моделювання, пі-
ротехніка і технічні пристрої, звукові ефекти та спеціальний грим). 

спеціалізація за спеціальністю – категорія, що характеризує 
відмінності окремих завдань діяльності фахівця за ознаками різ-
ниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов діяльності в межах 
спеціалізації. Ці окремі завдання характерні для відносно невели-
ких груп фахівців у межах спеціальності.

спеціальність – категорія, що характеризує:
•  у сфері освіти – спрямованість і зміст навчання при підго-

товці фахівців (визнача ється через узагальнений об’єкт діяльності 
або виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відобра-
жає вид його діяльності й сферу застосування праці);

•  у сфері праці – особливості спрямованості й специфіку ро-
боти в межах професії (зміст завдань професійної діяльності, що 
відповідають кваліфікації).

стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти) – 
сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, навчання, 
засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін 
навчання.

стилізація – зумисне імітування художнього стилю, що є ха-
рактерним для будь-якого автора, жанру, течії, напряму, для мис-
тецтва і культури певного соціального середовища, народу, епохи.
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стилізація в образотворчому мистецтві – процес спрощення 
зображення предмета за формою та кольором на основі відбору 
його найвиразніших рис.

стиль (з лат. stylos – палочка для письма) – структурна 
єдність образної системи і прийомів художньої виразності, поро-
джена практикою розвитку мистецтва. Термін вжива ється для 
характеристики епох, художніх напрямів та індивідуальної мане-
ри художника. Стиль часто є елементом зв’язку в синтезі мис-
тецтв, набуваючи найбільшого ступеня органічності й цілісності 
(готика, бароко, класицизм). Як відносна самостійність може за 
певних умов існувати довше, ніж соціально-культурна ситуація, 
що породила його. 

Починаючи з епохи Відро дження, все більшого значення на-
буває індивідуальність митця, звідси, відповідно, термін почина-
ють вживати для означення індивідуальних особливостей творчості 
митця. 

стиль епохи – певний етап в історії художньої культури, 
який вирізня ється цілісною художньою системою, що охоплює 
різні види мистецтва.

субкультура (з лат. sub – біля, поблизу і cultur – обробіток, 
виховання, освіта) – тип культури, що ґрунтується на системі 
цінностей, усталених моделях поведінки, стилю життя певної со-
ціальної групи, що вирізня ється в межах панівної культури.

творчі напрями та течії у мистецтві – естетичні категорії, які 
визначають принципову спорідненість художніх явищ упродовж 
певного часу або в межах певного творчого угруповання.

техніка (з давньогр. τεχνικόσ від τέχνη – мистецтво, майстер-
ність, уміння) – одна з форм творчої діяльності людини з метою 
створення сукупності засобів, механізмів та пристроїв, що не існу-
ють у природі та виготовляються для звільнення людини від ви-
конання фізично важкої або рутинної (одноманітної) роботи і до-
помагають їй у створенні матеріальних та культурних цінностей.

уміння – здатність людини виконувати певні дії (під час здій-
снення тієї чи іншої діяльності) на основі відповідних знань.

Фахіве ́ць – спеціаліст, професіонал, майстер (рос. мастер, 
англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann m) – людина, яка 
володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, 
що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер 
своєї справи.
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Художній образ – специфічна для мистецтва форма відо-
браження дійсності та вираження думок і почуттів митця, втілена 
у створеному ним творі в тій чи іншій матеріальній формі (плас-
тичній, звуковій, словесній, жесто-мімічній) і відтворена уявою 
того, хто сприймає мистецтво (реципієнта), тобто слухача, гля-
дача, читача. Відображаючи ті чи інші явища дійсності, худож-
ній образ несе в собі цілісно-духовний зміст, у якому органічно 
злито емоційне та інтелектуальне ставлення до світу. Способом 
 сприйняття художнього образу є не тільки споглядання (слухан-
ня), а й переживання, що і є мірилом ставлення до мистецтва та 
рівня його художності. 

Художня культура – це одна зі спеціалізованих сфер культу-
ри, що функціонально вирішує завдання інтелектуально-чуттєвого 
відображення дійсності в художніх образах, а також різні аспекти 
забезпечення цієї діяльності. 

Шедевр (фр. chef-d’oeuvre – зразково-досконалий твір) – до-
сконалий твір мистецтва, видовище внутрішньої гармонії (Геґель), 
яке досяга ється тоді, коли зміст художній, а форма змістовна; 
вершинні досягнення мистецтва, що характеризуються адекватніс-
тю естетичних ідей, глибини задуму художника та його втілення 
у твір мистецтва.

Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик сис-
теми вищої освіти та її складників, яка визначає її здатність за-
довольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або 
(та) суспільства.

Якість особистості випускника вищого навчального закла
ду – цілісна сукупність характеристик особистості, що визна-
чає зміст соціально значущих і професійно важливих властивостей 
особи, яка закінчує вищий навчальний заклад.
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освіта. – 1997. – № 1. – С. 12-22. 



254	 Додаток	А

Соронович О. Календарний план-конспект з образотвор-410. 
чого мистецтва (5 клас) / О. Соронович // Мистецтво та осві-
та. – 1997. – № 2. – С. 12-25. 

Сікора М., Павлишина Т. У пошуках веселкових барв / 411. 
М. Сікора, Т. Павлишина // Мистецтво та освіта. – 1998. – 
№ 3. – С. 17-18. 

Федорова Н. Культурологічні курси у школі-лабораторії 412. 
АПН України / Н. Федорова // Мистецтво та освіта. – 1998. – 
№ 3. – С. 36-37. 

Шевнюк О. Дидактичні тести в курсі “Україн ська та за-413. 
рубіжна культура” у вищій школі / О. Шевнюк // Мистецтво та 
освіта. – 2001. – № 2. – С. 52-56.

Монографії, посібники, словники та наукові видання, 
створені за участю та редакцією авторів1 

Всеукраїн ський освітньо-мисте цький журнал “Артклас”: 414. 
ілюстрований каталог. – 100 шедеврів мистецтва України ХІХ–
ХХІ ст. – № 1 – Львів: ВД Артклас, 2011. – 100 іл.

Всеукраїн ський освітньо-мисте цький посібник “Художня 415. 
культура”. – № 1-2. – Львів: ВД Артклас, 2009. – 65 с.

Вісник ЛНАМ. Спецвипуск 4: матеріали Міжнародної 416. 
конференції “Мисте цька освіта в культурній політиці держави 
ХХІ ст”. / редактори-упорядники: Р. Шмагало, О. Дацко. – 
Львів: ЛНАМ, 2007. – 351 с.: іл.

Вісник ЛНАМ. Спецвипуск 5: матеріали Всеукраїн ської 417. 
конференції “Художній метал в Україні: минуле, сучасне, майбут-
нє” / редактори-упорядники: Р. Шмагало, Е.Сидор. – Львів: 
ЛНАМ, 2008. – 168 с.: іл.

Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т 1 / За-418. 
паско Я. (керівник автор ського колективу), І. Голод, В. Білик, 

1 Докладнішу інформацію див.: Бібліографічний каталог наукових та 
мистецьких видань ювілейної виставки до 65-ти річчя Львівської на-
ціональної академії мистецтв. – ЛНАМ, 2011. – 18 ст. (Див. каталог 
www.itm.lnam.at.ua) 
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Я. Кравченко, С. Лупій, В. Любченко, І. Мельник, О. Чарнов-
ський, Р. Шмагало. – Львів: Афіша, 2000. – 364 с.: 316 іл. 

Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 2 / За-419. 
паско Я. (керівник автор ського колективу), І. Голод, В. Білик, 
Я. Кравченко, С. Лупій, В. Любченко, І. Мельник, О. Чарнов-
ський, Р. Шмагало. – Львів: Афіша, 2000. – 400 с.: 279 іл. 

Зарубіжна архітектура: посібник для вчителів зарубіжної 420. 
художньої культури, історії, образотворчого мистецтва. ЗНЗ сту-
дентів архітектурних та художніх спеціальностей вузів. – Ч. 1. – 
Львів: ВД Артклас,  2011. – 96 с. 

Зарубіжня художня культура: посібник для вчителів 421. 
ЗНЗ. Науково-методичні та дидактичні школи. Ч. 2. – Львів: 
ВД Артклас, 2011. – 96 с.

Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: 422. 
Україн ська теоретична думка ХХ ст. Антологія. / упоряд. 
Р. Яців. – Ч. 1. – Львів: ЛНАМ; Інститут народознавства 
НАН України, 2012. – 232 с.: іл.

Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: 423. 
Україн ська теоретична думка ХХ ст. Антологія / упоряд. 
Р. Яців. – Ч. 2. – Львів: ЛНАМ; Інститут народознавства 
НАН України, 2012. – 832 с.: іл.

Матеріали Всеукраїн ської конференції “Сучасне народ-424. 
не мистецтво України: теорія і реальність”. – Львів: Україн ські 
технології, 2002. – 80 с. 

Матеріали Всеукраїн ської конференції “Художній 425. 
метал в Україні: минуле, сучасне, майбутнє” / Редактори-
упорядники: Р. Шмагало, Е. Сидор. – Львів: ЛНАМ, 
2008. – 168 с.: іл.

Мисте цька школа напередодні ІІІ-го тисячоліття // Ві-426. 
сник Львів ської академії мистецтв: зб. наукових праць / за ред. 
Р. Шмагала. – Спецвипуск. – Львів, 1999. – 264 с.

Мистецтвознавство України: зб. наукових праць. – 427. 
Львів: Афіша, 2011. – 424 с.: іл. 

Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового 428. 
мистецтва / Я. Запаско (керівник автор ського колективу), І. Го-
лод, В. Білик, С. Лупій, Г. Стельмащук, Р. Шмагало. – К.: 
ІСДО, 1995. – 320 с. 
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Рукотвір: мистецтвознавчі дослі дження і візії. – Львів: 429. 
ЛНАМ, 2010. – 283 с. 

Словник педагогіки художньої культури та мене джменту 430. 
мистецтва: терміни, поняття, дефініції / Р. Шмагало, І. Гнати-
шин. – Львів: ЛНАМ, 2012. – 160 с. 

Сучасний музей: між скарбницею та підприємством: 431. 
матеріали  Міжнародної конференції (Чернівці, 8-10 жовтня 
2006 року) / упор. та наук. редактор З. Мазурик. – Львів: 
ВНТЛ-Класика, 2008.

Україн сько-китай ський словник термінів мистецтва / 432. 
укладачі П. Ляшкевич, Су Юєчуань. – Львів: ЛНАМ, 2011. – 
44 с. 

Факультет історії та теорії мистецтв Львів ської академії 433. 
мистецтв: навчально-методичний довідник / за ред. Р. ІІІмага-
ла. – Львів: Україн ські технології, 2000. – 87 с.

Художня культура України: посібник-хрестоматія (об-434. 
разотворче мистецтво від найдавніших часів до XVIII ст.) для 
вчителів ЗНЗ та студентів ВНЗ. – Ч. 1. – Львів: ВД Артклас, 
2010. – 168 с.

Художня культура України: посібник-хрестоматія (теа-435. 
тральне, музичне та мистецтво кіно України) для вчителів ЗНЗ та 
студентів ВНЗ. – Ч 3. – Львів: ВД Артклас, 2010 – 128 с.

Художня культура європей ських країн: посібник для вчи-436. 
телів ЗНЗ, студентів ВНЗ. – 11 клас. Науково-методичні та 
дидактичні матеріали. – Ч. 1. – Львів: ВД Артклас, 2011. – 
104 с.

Художня культура: навчальний посібник для вчителів 437. 
ЗНЗ. Матеріали для проведення уроків предмета “Художня 
культура”. 9 клас. – Львів: ВД Артклас, 2009. – іл.

Шмагало Р. На перехресті Європи та віку / Р. Шма-438. 
гало, Д. Бойцов, І. Кодлубай, О. Нога. – Львів: Україн ські 
технології, 1996. – 276 с.: іл.

Шмагало Р. Мисте цька освіта в Україні середини XІX – 439. 
середини XX ст.: структурування, методологія, художні позиції / 
Р. Шмагало. – Львів: Україн ські технології, 2005. – 528 с., 742 іл.

Шмагало Р. Між Сходом і Заходом. Кераміка Галичини 440. 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті міжнародних зв’язків. 
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Контакти і взаємовпливи / Р. Шмагало, О. Нога. – Львів, 
1994. – 120 с.

Шмагало Р. Т. Образотворче мистецтво для загальноос-441. 
вітніх навчальних закладів (програма для 1 класу) / Ж. Марчук, 
І. Вачкова, О. Чорний, М. Гнатюк; керівник творчого колек-
тиву Р. Шмагало // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 1. – 
С. 8-14.

Шмагало Р. Т. Образотворче мистецтво для загальноос-442. 
вітніх навчальних закладів (програма для 2 класу) / Ж. Марчук, 
І. Вачкова, О. Чорний, М. Гнатюк; керівник творчого колек-
тиву Р. Шмагало // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 2. – 
С. 6-10.

Шмагало Р. Т. Образотворче мистецтво для загальноос-443. 
вітніх навчальних закладів (програма для 3 класу) / Ж. Марчук, 
І. Вачкова, О. Чорний, М. Гнатюк; керівник творчого колек-
тиву Р. Шмагало // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 3. – 
С. 7-10.

Шмагало Р. Словник митців-педагогів України та з Укра-444. 
їни у світі (1850-1950-і рр.) / Р. Шмагало. – Львів: Україн ські 
технології, 2002. – 144 с. 



додаток Б

особливості викладання курсу “естетика” 

Запитання, що винос яться на іспит (залік) з курсу “естетика”

1.  Предмет і завдання естетики.
2.  Роль естетики в духовній культурі суспільства.
3.  Проблеми розвитку естетики в світлі ідей національного куль-

турного відро дження.
4.  Заро дження естетичних теорій у Стародавній Греції (міфологія 

і естетика, Гомер, Гесіод).
5.  Естетика піфагорійців.
6.  Естетика Геракліта Ефе ського та Демокріта.
7.  Естетика Платона.
8.  Естетика Аристотеля.
9.  Естетика Стародавнього Риму (Лукрецій Кар, Горацій, Ци-

церон).
10.  Вчення Псевдо-Лонгін про піднесене.
11.  Смил мистецтва у візантій ській культурі.
12.  Естетична свідомість Київ ської Русі.
13.  Естетика епохи Ренесансу.
14.  Естетичні принципи мистецтва класицизму.
15.  Проблеми естетики у Києво-Могилян ській академії.
16.  Естетичні ідеї епохи Просвітництва.
17.  Естетичні засади мистецтва романтизму.
18.  Естетична концепція І. Канта.
19.  Естетичне вчення Г. В. Геґеля 
20.  Г. Лессінґ “Лаокоон або про межі живопису і поезії”.
21.  Естетичні ідеї Дені Дідро (“Трактат про прекрасне”, “Салон 

1761 р.”, “ Дослі дження про живопис”, “Парадокс про актора”).
22.  Проблеми творчості в естетиці Джамбатіста Віко.
23.  О.Баумгартен і його роль у становленні естетики як науки. 
24.  Україн ська естетична думка ХІХ ст.
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25.  Іван Франко і проблема естетичного.
26.  Тарас Шевченко й категорія прекрасного.
27.  Леся Українка про покликання митця і завдання мистецтва.
28.  О. Довженко про естетичний ідеал митця.
29.  А. Шопенгауер про природу генія.
30.  Естетичні позиції Ф. Ніцше.
31.  Естетика екзистенціалізму (К. Ясперс, Ж. П. Сартр, А. Камю).
32.  Феноменологічна естетика (Е. Ґуссерль, Р. Інґарден).
33.  Естетика неотомізму (Ж. Марітен, Е. Жільсен).
34.  Модернізм як “революція у мистецтві”.
35.  Естетика постмодернізму.
36.  Прекрасне: класичне трактування і сучасна криза ідеалів.
37.  Прекрасне і потворне.
38.  Проблема трагічного в історії естетики.
39.  Естетичний смисл катарсису.
40.  Комічне і сміхова культура.
41.  Художня творчість як вид естетичної діяльності.
42.  Мімезисна теорія мистецтва.
43.  Видово-жанрова структура мистецтва.
44.  Мистецтво “елітарне” та “масове” (за Х. Ортегою-і-Ґассе-

том).
45.  Дадаїзм як початок дилеми “мистецтво–антимистецтво”.
46.  Т. Адорно про авангардне мистецтво як альтернативу від-

чуженню людини в сучасному світі.
47.  Художня практика постмодернізму.
48.  Естетичні принципи сюрреалізму. 
49.  Мистецтво й естетика жахливого.
50.  Деконструкція як творчий принцип.
51.  Духовне в мистецтві (за В. Кандин ським).
52.  Проблема абсурду в мистецтві.
53. Комічне та його жанрові особливості.
54.  Естетичні категорії нон-класики.
55.  Тіло, тілесність і його інтенції в сучасному арт-сере довищі.
56.  Мистецтво: класичне, авангардне, андеґраунд.
57.  Модернізм: естетичний аналіз окремих напрямків (на вибір: 

фовізм, кубізм, експресіонізм, конструктивізм, абстракціонізм).
58.  Естетичні засади імпресіонізму.
59.  Естетичні принципи реалістичного мистецтва.
60.  Діалектика змісту і форми у мистецтві.
61.  Художній образ –серцевина мистецтва.
62.  Роль естетичного ідеалу в мистецтві.
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63.  Творчий процес і його особливості в мистецтві.
64.  Роль раціонального та ірраціонального в художній творчості.
65.  Аристотель “Поетика”.
66.  Фрідріх Шиллер “Листи про естетичне виховання людини”.
67.  Концепт народної творчості в естетиці Г. Ґердера.
68.  Вчення І. Канта про геній.
69.  Категорії піднесене і низьке та їх трансформації в сучасному 

художньому просторі.
70.  Естетичне виховання: шляхи, засоби, методи.
71.  Творчий потенціал особистості митця.
72.  Національне і загальнолюд ське в мистецтві.
73.  Універсалії в мистецтві.
74.  Естетична культура як суттєва властивість людини. 
75.  Роль емпатії в побудові художнього твору та його сприй-

нятті.
76.  Роль діячів мистецтва в національному самоствер дженні 

україн ців.
77.  Шляхи та засоби формування культури естетичного сприй-

мання творів мистецтва.
78.  Традиції та новації в мистецтві.
79.  Нова мова мистецтва – нове розуміння світу.
80.  Ікона як естетичний феномен.
81.  Естетичні аспекти дизайнер ської творчості.
82.  Поліфункціональність мистецтва в суспільстві.
83.  Мистецтво: автор ська дефініція студента.

перелік тематичних заходів

1.  Морально-естетичні пошуки сучасної україн ської літератури 
і мистецтва.

2.  Світовий художній процес у контексті морально-естетичних ко-
ординат.

3.  Краса як морально-естетичний феномен.
4.  “Мати чи бути” як вічна проблема ціннісних орієнтацій особи.
5.  Мистецтво і мораль.
6.  Мистецтво і політика: діалектика взаємозв’язку.
7.  Іван Франко про морально-естетичні орієнтири особистості.
8.  Любов до рідної землі –  джерело творчого натхнення митця.
9.  “Екологія душі” – морально-естетичний дороговказ художніх 

пошуків сучасності.
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10.  “Людина – це вибір себе у цьому світі (за творами Ж.-П. Сар-
тра”.

11.  Митець-жнець чи тільки трудівник?
12.  Митець-вічний бунтар (за творами Альбера Камю).
13.  Моральний обов’язок діяча мистецтва перед суспільством.
14.  Казка як втілення морально-естетичних цінностей.
15.  Україна як вияв любові і болю у творчості В. Симоненка.
16.  Леся Українка про покликання і роль митця в суспільстві. 
17.  Сакральне ставлення до життя – моральний імператив сучас ності.
18.  Мистецтво як гуманістична пам’ять людства в етико-

естетичних поглядах Лесі Українки.
19.  Життя і творчість Т. Шевченка і проблеми гуманізму.
20.  Людина і світ її морально-естетичних цінностей у творчості 

Ліни Костенко.
21.  Гуманізм – основа геніальності митця.
22.  Інтелігенція та інтелігентність: етико-естетичні аспекти.
23.  Духовність як екзистенціальна проблема.
24.  Митець як совість епохи.
25.  Мистецтво у системі національної ментальності.
26.  Феномен україн ського рушника.
27.  Моральне самовизначення як проблема історії художньої 

культури людства.
28.  Любов як відповідь на проблему люд ського існування 

(Е. Фромм “Мистецтво любові” та світова лірична поезія).
29.  Моральна відповідальність особи в системі “людина-природа” 

(за творами сучасних письменників).
30.  Висока мода як естетичний феномен.
31.  Міфопоетичний космос україн ського фольклору.
32.  Естетика жахливого в сучасному художньому просторі: за 

і проти.
33.  Тема софійності та онтологічного оптимізму в україн ському 

фольклорі.
34.  Образ козака Мамая: міфологічні уявлення та сучасні мисте-

цькі інтерпретації.
35.  Шоу-культура як компонент сучасної цивілізації та її сенс.
36.  Трагічне та його трансформації у мистецтві модернізму та 

постмодернізму.
37.  Комічне і сміхова культура людства.
38. Масове й елітарне в сучасному художньому просторі.
39.  Феномен постмодернізму (здобутки і втрати).
40.  Художня творчість як одкровення.
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41.  Класична музика і музичний авангард.
42.  Некласична естетика – феномен художньої культури ХХ – 

ХХІ ст.
43.  Місце і роль естетичних поглядів у світогляді митця та їх 

вплив на художню якість творів мистецтва.

анкета

1.  Чи допоміг вам курс “Естетика” у морально-естетичних пошу-
ках, духовному збагаченні?

2.   Чи вважаєте за доцільне викладання курсу естетики у вищому 
навчальному закладі?

3.  Чи дозволили б ви собі прослухати курс естетики, якби це був 
факультатив?

4.  Що б ви хотіли порадити викладачеві з метою поліпшення 
ефективності викладання курсу естетики?

5.  Ви готуєтеся до семінар ських занять з естетики, тому що:
•  потрібно складати залік (іспит);
•  вам цікаво;
•  хочете розширити горизонт свого світосприймання?;
•  прагнете збагатити свій духовний світ;
•  хочете отримати “автомат”;
•  не готуєтеся;
•  інші відповіді.

6.  Чи вірите ви в: Бога, людину, науку, прогрес, любов тощо?
7.  Чи краса здатна врятувати світ?
8.  Де минуло ваше дитинство? Чи вплинуло це в подальшому на 

естетику вашого світосприймання, світовідношення?
9.  Ваша стать (чи відображається особливість чоловічого (маску-

лінного) і жіночого (фемінного) на світосприйнятті та, відпо-
відно, на вашій творчості?

10.  Чи характер взаємин у вашому навчальному закладі відпові-
дає уявленням про культуру відносин (особливо її естетичний 
компонент)?

11.  Чи є україноцентризм обов’язковою і переконливою рисою 
вашого характеру?

12.  Чи вплинули знання з естетики на формування вас як спеціа-
ліста, фахівця своєї справи?
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анкета

1.  Який зміст ви вкладаєте в поняття “постмодернізм”? Коли він 
виник? Що це – серйозне і перспективне явище художньої 
культури чи лише мода, чергове захоплення, помилка?

2.  Якими соціальними і художніми причинами викликана поява 
постмодернізму?

3.  Виокремлюють певні визначальні особливості постмодернізму. 
Ваше ставлення до таких з них:
•  пріоритет “ігрового начала” в художній творчості;
•   акцентована поліваріантність, волюнтаризм у ставленні до 

культурних традицій, у тому числі й до класичних, негація їх;
•  змішування художніх мов, стилів, жанрів;
•  цитатність як художній принцип;
•  гіперболізована іронічність, скептицизм;
•  зацікавлення поетичним абсурдом, пародією, гротеском;
•  зближення, переплетення елітарної і масової культури;
•  розмитість автор ського начала;
•   тісний зв’язок з розвитком найновіших засобів комунікації, 

з комп’ютерними технологіями?
4.  Якими ви бачите особливості постмодернізму в Україні? Це, 

можливо:
•  підвищена політизованість;
•  орієнтування на інтелектуальну еліту;
•  яскраво виражений генетичний зв’язок з модернізмом;
•  акцентований песимізм;

5.  Які художні твори зарубіжного мистецтва вважаєте найпро-
мовистішими в царині постмодернізму?

6.  Які художні твори україн ських митців є суголосними з пост мо-
дерніст ською естетикою?

7.  Чи вважаєте себе особисто причетним (причетною) до естети-
ки постмодернізму? Якщо “так” , то в чому це виража ється?

8.  Чи йде на зміну постмодернізмові якийсь новий чи видозміне-
ний пост-постмодернізм? Якщо “так”, то в чому проявля ється 
ця відмінність?

9.  Ваш прогноз стосовно історичної долі постмодернізму.
10.  Постмодернізм (здобутки чи втрати з погляду творця худож-

них цінностей і реципієнта мистецтва).
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Методологічна модель професійної підготовки 
педагогів художньої культури та мистецтва

вимоги до знань і вмінь педагога художньої  
культури та мистецтва  

(Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристки)

Бакалавр з напряму “Художня культура” повинен знати:
– основні теорії та концепції в галузі гуманітарних і мисте ць-

ких наук, методи використання цих наук у різних видах професій-
ної діяльності;

– етичні, моральні і правові норми, які регулюють відносини 
між людьми, ставлення людини до навколишнього середовища;

– основи фундаментальних професійних навичок для продо-
вження навчання за фахом;

– явища й процеси історії і теорії культури та мистецтва;
– закони композиції і художньої форми; 
– специфіку викладання художньої культури, її синтетичну 

природу, що включає різноманітні види і жанри художньої ді-
яльності;

– сучасні освітні технології, форми та методи роботи під час 
викладання предмета;

– сучасні засоби комунікацій та інформації.

Бакалавр з напряму “Художня культура” повинен уміти:
– використовувати набуті знання для вирішення завдань своєї 

професійної діяльності;
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– позиціювати себе у полікультурному просторі, міжкультур-
ній комунікації;

– володіти навичками проведення уроків, новими педагогічни-
ми техніками і технологіями;

– користуватися комп’ютерною технікою для виявлення й об-
робки  джерельних даних;

– вести культурно-просвітни цьку роботу, пропагувати худож-
ню культуру та сприяти розвиткові культурного потенціалу народу;

– використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні 
прийоми для викладання педагогічних та мисте цьких дисциплін 
у середніх навчальних і професійно-технічних закладах;

– використовувати отримані знання, навички і вміння в мето-
дології художньо-педагогічної і науково-методичної діяльності;

– мати достатню фахову підготовку для самостійної побудови 
та використання в практичній діяльності різних методик щодо ана-
лізу явищ та процесів історії і теорії культури.

професіограма педагога  
художньої культури та мистецтва  

(складена на основі професіограм і професіокарт основних 
професій Державного центру зайнятості Міністерства праці 
України. Затвер джена Інститутом інноваційних технологій 

і змісту освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України 16 вересня 2011 року)

і. Загальні дані про професію

1. Загальна характеристика професії. 
Педагог художньої культури – це спеціаліст у сфері вивчення, 

популяризації, промоції, передачі традицій художньої культури, 
який має широкий інтелектуальний світогляд, розвинену мистець-
ку ерудицію, знання з історії й теорії культури та мистецтва, 
вдало поєднує різноманітні педагогічні технології, володіє творчи-
ми інтерактивними методиками, здійснює інформаційний, науково-
методичний, педагогічний супровід своєї діяльності, оперує основ-
ними поняттями з таких галузей науки, як естетика, етика, пси-
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хологія, педагогіка, культурологія, соціологія, мистецтвознавство, 
історія і теорія мистецтва, історія і теорія культури, методика ви-
кладання художньої культури, музейна педагогіка, культурна по-
літика, мене джмент мистецтва, маркетинг у сфері культури, між-
культурна комунікація та ін.

2. Завдання дисципліни “Художня культура”:
–  збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування 

культури почуттів, пробу дження особистісно позитивного 
ставлення до мисте цьких цінностей;

–  опанування учнями художньо-практичними вміннями та на-
вичками, формування комплексу художніх компетенцій, що 
забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та 
вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

–  розуміння учнями зв’язків мистецтва з природнім, соціаль-
ним, духовним і культурним середовищем життєдіяльності 
людини, усвідомлення власної причетності до художніх тра-
дицій свого народу з одночасним розумінням особливостей 
інших національних картин світу;

–  формування міжкультурної комунікації;
–  виховання культури міжнаціонального спілкування через 

вивчення художніх традицій народів різних країн;
–  морально-духовне виховання.

3. нормативноправова документація, на основі якої ведеть
ся робота з викладання дисципліни “Художня культура”:

–  Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХI 
століття”, 1994 р.);

–  Державна програма “Вчитель” (2002 р.)
–  Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

(затвер джено Постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 р. № 1392)

–  Державний стандарт базової і повної загальної середньої 
освіти (затвер джено Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14.01.2004 р. № 24)

–  Державний стандарт початкової школи (затвер джений По-
становою КМУ від 20 квітня 2011 р. № 462)

–  Закон України “Про освіту” (1991 р.) , “Про вищу освіту” 
(2002 р.)



Додаток	В	 267

–  Комплексна програма формування художньо-естетичної 
культури учнів ЗНЗ (2002 р.)

–  Комплексна програма художньо-естетичного виховання 
у ЗНЗ та позашкільних навчальних закладах. Автори: Ма-
сол Л., Ганнусенко Н., Комаров ська О., Ничкало С., Оні-
щенко О., Рогозіна В. (2004 р.)

–  Конституція України (1996 р. зі змінами впродовж 1997–
2010 рр.)

–  Конституція України (ст. 41)
–  Концепція громадян ського виховання особистості (2000 р.)
–  Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) 

(затвер джено Постановою Колегії МОН України та Пре-
зидією АПН України № 12/5-2 від 22.11.2001)

–  Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній 
школі, нова редакція якої затвер джена наказом МОН від 
11.09.2009 № 854.

–  Концепція художньо-естетичного виховання у загальноос-
вітніх закладах Автор: Масол Л. (Інститут проблем ви-
ховання) 2004 р.

–  Національна державна комплексна програма естетичного 
виховання (1994 р.).

–  Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ сто-
літті (2001 р.)

–   Національна стратегія розвитку освіти України на 2012–
2021 роки (2012 р.)

–  План дій щодо покращення якості художньо-естетичної 
освіти на 2009–2012 рр. (2009 р.) – наказ МОН України 
№ 524 від 16. 06. 09р. (п. 4.3)

–  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 10–11 
класи. “Художня культура. Естетика” (академічний рівень, 
профільний рівень, рівень стандарту) Укладачі: Л. Масол, 
Н. Мирополь ська, О. Оніщенко (2010 р.)

–  Художньо-естетичний цикл. Програми для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5–11 класи (2005 р.)



268	 Додаток	В

іі. соціальноекономічна  
характеристика професії

№ 
з/п

 основні структурні 
компоненти Зміст

1 Галузь
(шифр галузі 0101) Педагогіка

2 Напрям підготовки Професійна освіта (за профілем)
3 Потреба в кадрах Постійна
4 Географія професії Широка
5 Сфера застосування 

професійних знань
Дошкільні навчальні заклади, середні за-
гальноосвітні навчальні заклади, школи-
інтернати, середні спеціалізовані навчальні 
заклади, позашкільні навчальні заклади, 
приватні школи, школи мистецтв, спеціалі-
зовані мисте цькі курси, музеї, галереї, твор-
чі індустрії, заклади сфери культури, вищі 
мисте цькі навчальні заклади, вищі педаго-
гічні навчальні заклади, академії мистецтв.

6 Форма організації Індивідуальна

ііі. виробнича характеристика професії

№ 
з/п

основні 
структурні 
компоненти

Зміст

1 2 3
1 Місце праці Як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
2 Обладнання Функціональні засоби діяльності людини, дошка, 

крейда, указка, проекційна і звукова апаратура, 
інформаційно-технічні засоби навчання (ІТЗ), 
мультимедійне обладнання, педагогічні програмні 
засоби (ППЗ), телевізор, фліпчарт, проектор, 
екран, фотоапарат та ін.

3 Об’єкт праці Діти дошкільного віку, учні, студенти 
4 Мета навчання Виховання і навчання учнів засобами мистецтва, 

які сприяють адаптації, інтерпретації та інтеграції 
кожної окремої особистості у культурний простір 
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Продовження додатку

1 2 3
5 Основні ви-

робничі опе-
рації

Емоційне сприйняття, пояснення матеріалу, роз-
повідь і показ на конкретних прикладах правил 
поведінки в суспільстві, формування духовно-
ціннісних мотивів поведінки, розвиток творчого 
потенціалу кожного учня, поліхудожнє та полі-
культурне виховання, залучення до культурної 
співучасті, підготовка до міжкультурного діалогу, 
стимулювання до створення нових культурних 
цінностей, проектна діяльність

6 Професійні 
знання, вмін-
ня, навики

повинен знати:
–  свій предмет досконало;
–  методологічні основи і категорії педагогіки, 

психології, культурології, останні новинки 
всіх гуманітарних наук;

–  закономірності соціалізації і розвитку осо-
бистості;

–  історію і теорію класичного мистецтва;
–  специфіку викладання художньої культури, її 

синтетичну природу, що включає різноманіт-
ні види і жанри художньої діяльності;

–  основні форми і методи роботи під час ви-
кладання предмета;

– закони вікового анатомо-фізіологічного і пси-
хічного розвитку дітей, підлітків.
повинен уміти:
–  прищеплювати учням навчальні, практичні 

вміння і навики;
–  формувати, поглиблювати і розширювати 

отримані знання;
–  на основі отриманих знань у яскраво худож-

ній формі створювати оригінальним кожний 
урок;

–  реалізовувати свій художній задум як на 
стандартному уроці, так і в творчому процесі 
створення презентацій, свят і інших театралі-
зованих форм проведення занять;

–  позиціювати себе у полікультурному про-
сторі, міжкультурному діалозі, міжкультурній 
комунікації
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Продовження додатку

1 2 3
6 Професійні 

знання, вмін-
ня, навики

–  здійснювати самоаналіз педагогічних якостей;
–  розширювати межі використання набутого 

естетичного досвіду;
–  використовувати отримані знання, на-

вички і вміння в методології мисте цької 
освіти: у художньо-педагогічній і науково-
методичній діяльності.

повинен володіти:
–  практичними навичками проведення уроків ху-

дожньої культури, різноманітними способами 
забезпечення можливостей художньої вираз-
ності під час сприймання творів мистецтва;

–  прийомами творчого монтажу художнього 
матеріалу різних форм і жанрів;

–  новими технологіями, що застосовуються під 
час проведення уроків;

–  законами композиції і художньої форми;
–  розвиненим естетичним відчуттям;
–  педагогічними, мисте цькими та організацій-

ними здібностями

іV. санітарногігієнічна  
характеристика професії

№ 
з/п

основні струк
турні компоненти Зміст

1 2 3

1 Степінь важкості 
і напруги праці Напружена розумова праця

2 Обмеження за ві-
ком і статтю Обмежень немає

3 Режим праці 
і відпочинку

Робочий день згідно з тижневим навантажен-
ням, необмежений час для позаурочної і ви-
ховної роботи

4 Завантаженість 
аналізаторів

Завантажені зоровий, слуховий, руховий ана-
лізатори
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Продовження додатку

1 2 3

5 Несприятливі 
чинники

Напружена увага, швидка втомлюваність, 
ймовірність психологічних стресів, емоційне 
вигорання

6 Медичні проти-
показання

Туберкульоз, інфекційні і шкірні захворюван-
ня, Віл-інфекція, психічні, нервові, мовні пору-
шення; захворювання, що обмежують рухову 
і пізнавальну активність, сприйняття, здібність 
встановлення міжособистісної комунікації

7 Здоров’я Фізичне, емоційне, ментальне, моральне, со-
ціальне, трансперсональне

V. вимоги професії до психологічних  
особливостей спеціаліста (психограма)

№ 
з/п

основні 
структурні 
компоненти

Зміст

1 2 3
1 Нейродинаміка Підвищені вимоги до врівноваженості, рухливос-

ті і сили психічних процесів
2 Психомото-

рика
Гарна координація рухів, швидкість реакції і при-
йняття рішень

3 Сенсорно-
перцептивна 
сфера

Правильне світлосприймання, звукосприймання, 
орієнтування у просторі, обсяг зорового і слухо-
вого сприймання

4 Пам’ять Добра довільна і оперативна пам’ять
5 Увага Концентрація, переключення і розподіл уваги
6 Мислення Розвинуте наочно-образне, абстрактно-логічне, 

проектне, креативне мислення.
7 Інтелект Розвинутий вербальний, невербальний, техніч-

ний, соціальний, творчий інтелект
8 Емоційно-

вольова сфера
Висока емоційна стійкість, творча педагогічна 
уява, емпатія, гарна вольова регуляція, рефлек-
сія, гнучкість при прийнятті рішень, мобільність 
тощо
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Продовження додатку

1 2 3
9 Рекомендова-

ні методики 
тестування 
при відборі на 
дану посаду

Методика вивчення мотивації навчання у ВНЗ 
Т. Ільїної; методика “Потреба в досягненні” 
(розроблена Ю. Орловим); методика “Вивчен-
ня мотивів навчальної діяльності студентів” (за-
пропонована А. Реаном і В. Якуніним); тест 
“Мотивація професійної діяльності” (методи-
ка К.Замфір у модифікації А.Реан); методика 
“КОЗ – 2” (автори: В. Синяв ський, Б. Федо-
ришин) тощо

10 Тип особис-
тості 

Артистичний тип (висока емоційна чутливість, 
творча уява, образне мислення, багата фантазія, 
пластичність думки, гнучкість і проникливість 
розуму; розвинута інтуїція, практично-художні 
вміння й здібності тощо) 

Vі. вимоги професії до індивідуальних  
особливостей спеціаліста

№ 
з/п

основні 
структурні 
компоненти

Зміст

1 2 3
1 Риси харак-

теру
Уважність, навчуваність, креативність, допитли-
вість, артистичність тощо

2 Якості та 
здіб ності осо-
бистості

–  потреба в систематичному художньому вихо-
ванні, самовихованні та самоосвіті;

–  широкий естетичний та художній світогляд;
–  високорозвинений естетичний ідеал, смак, 

уміння аналізувати;
–  розвинена ерудиція;
–  комунікативність;
–  високий рівень розвитку художньо-творчих 

і педагогічних здібностей
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1 2 3
3 Основні по-

казники про-
фесійної під-
готовки

–  професійне володіння методикою викладання 
свого предмета;

–  глибокі знання з базових педагогічних та 
мисте цьких дисциплін; 

–  уміння зацікавити, координування своєї ро-
боти відповідно до ситуації;

–  творче мислення; вміння подати матеріал ці-
каво і якісно, враховуючи індивідуальні осо-
бливості кожного учня;

–  розуміння та інтерпретація творчого 
операційно-діяльнісного педагогічного про-
цесу;

–  спрямованість на діяльність із формування 
естетичного досвіду;

–  активна співучасть у всіх сферах діяльності;
–  естетичне захоплення через практичну ді-

яльність;
–  стійке прагнення до збагачення власного ес-

тетичного досвіду (інформаційно-когнітивний, 
ціннісно-мотиваційний, операційно-
діяльнісний компоненти)

4 Основні ха-
рактеристики 
для якісного 
викладання 
художньої 
культури

–  уміння здійснювати аналіз-інтерпретацію 
мисте цьких творів та явищ на основі розу-
міння виражальних можливостей різних ви-
дів мистецтв, специфічних засобів, технік та 
прийомів;

–  високий культурний рівень педагога;
–  мисте цька ерудиція;
–  врахування педагогом вікових особливостей 

у процесі професійної діяльності;
–  володіння методикою проектної діяльності;
–  незалежність мислення фахівця художньої 

культури від усталених педагогічних, мисте-
цьких та соціальних стереотипів;

–  емоційна відкритість;
–  емоційна сумісність;
–  педагогічний такт, доброзичливість і неупере-

дженість в оцінних су дженнях
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Продовження додатку

1 2 3
5 Основні ха-

рактеристики 
для якісного 
викладання 
художньої 
культури

–  уміння миттєво реагувати на різноманітні су-
дження учнів, педагогічні ситуації;

–  емоційна привабливість;
–  активна життєва позиція;
–  артистичність, уміння акцентувати увагу на 

головному засобами мисте цької гри, порів-
нянь, логічних наголосів

Vіі. підготовка кадрів

№ 
з/п

основні 
структурні 
компоненти

Зміст

1 Тип навчаль-
ного закладу

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, ВНЗ ІІІ-ІV рівня 
акредитації педагогічного спрямування, ВНЗ 
ІІІ-ІV рівня акредитації мисте цького спрямуван-
ня, перепідготовка при Інститутах післядиплом-
ної педагогічної освіти

2 Термін на-
вчання 4-5 років

3 ОКР Бакалавр, магістр
4 Необхідні зна-

ння з базових 
дисциплін

Педагогіка, психологія, культурологія, естетика, 
етика, художня культура, мистецтвознавство, 
історія і теорія мистецтва, історія і теорія куль-
тури, методика викладання художньої культури, 
музейна педагогіка, культурна політика, мене-
джмент мистецтва, маркетинг у сфері культури, 
міжкультурна комунікація та ін.

5 Перспективи 
росту

Старший учитель; учитель-методист; завуч; за-
відувач лабораторії, кабінету, відділу методики 
викладання предметів художньо-естетичного ци-
клу; керівник методоб’єднання вчителів худож-
ньої культури; методист; науковий співробітник 
лабораторії естетичного виховання; заслужений 
учитель України; відмінник освіти України та ін.
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практичнометодичні рекомендації для 
педагогів художньої культури та мистецтва

Формування педагога художньої культури  
та мистецтва в навчальній діяльності 

традиційне 
навчання

активне навчання

□ Увага на зміст
□ Вчитель-експерт
□ Знати “що”
□ Учень, який реагує пасивно
□ Уроки “запрограмовано”
□ Навчальні завдання нав’язані

□ Акцент на запам’ятовуванні
□ Страх перед помилками
□ Учитель не помиляється
□ Комунікація обмежена 

□ Увага на процес
□ Вчитель-помічник
□ Знати “як”
□ Учень активно здобуває знання
□ Уроки гнучкі
□  Навчальні завдання  

узгоджені / обговорені
□ Акцент на вміннях
□ На помилках вчаться
□ Учитель увесь час вчиться
□ Взаємне навчання 
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Групи 
компетентностей педагога ху
дожньої культури та мистецтва 

Формування
компетентностей

□ Соціальна

□ Полікультурна

□ Комунікативна
□ Інформаційна

□ Саморозвитку і самоосвіти

□  Продуктивної творчої діяль-
ності 

□  Вміння: робити вибір, при-
ймати рішення, брати відпо-
відальність;

□  Оволодіння досягненнями 
культури;

□ Вміння спілкуватися;
□  Вміння добувати і опрацьову-

вати інформацію;
□  Готовність навчатися впро-

довж усього життя;
□  Уміння творчо розв’язувати 

проблеми 
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етапи навчальнопізнавальної діяльності 

1. Ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿
• óÿâëåííÿ
• ñïðèéìàííÿ
• â³ä÷óòòÿ

• Óÿâëåííÿ ïðî çîâí³øí³ îçíàêè 
ïðåäìåòà àáî ÿâèùà

2. Ðîçóì³ííÿ òà óñâ³äîìëåííÿ 
³íôîðìàö³¿
• åëåìåíòàðí³ çâ’ÿçêè
• îêðåì³ åëåìåíòè
• ðîçï³çíàííÿ             

• òðàíñëÿö³ÿ
• ³íòåðïðåòàö³ÿ
• àíòèöèïàö³ÿ 

(ïåðåäáà÷åííÿ, 
ïðîãíîçóâàííÿ)

Ðîçóìîâ³ ä³¿

• Çáåð³ãàííÿ 
³íôîðìàö³¿ â 
ïàì’ÿò³ ç 
íàñòóïíèì 
ñâ³äîìèì 
â³äòâîðåííÿì

3. Çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ³íôîðìàö³¿
ñâ³äîìå ïåðâèííå 1) áàãàòîðàçîâå ïîâòîðåííÿ

ïîòî÷íå 2) áàãàòîðàçîâå âèêîíàííÿ
3) çâåäåííÿ äî ºäèíèõ 

ëîã³÷íèõ îñíîâ 
íåñâ³äîìå çàêð³ïëåííÿ

4. Óçàãàëüíåííÿ òà 
ñèñòåìàòèçàö³ÿ

• îðãàí³çàö³ÿ çíàíü ó ñõåìó
• âèâåäåííÿ ïðèíöèï³â
• çâ’ÿçêè
• ñèñòåìà ïîíÿòü
• ïîíÿòòÿ
• âèçíà÷åííÿ îçíàê 

íàëåæíîñò³ (êëàñèô³êàö³ÿ)

• íàóêîâ³ çíàííÿ (òåîð³¿)
• ïîíÿòòÿ (îïèñóâàëüíèé ìàòåð³àë)
• çàêîíè (ïîÿñíþâàëüíèé ìàòåð³àë)
• ³äå¿ (ïîâ’ÿçóþ÷èé ìàòåð³àë)
• ïðàâèëà (ïðèïèñóâàëüíèé 

ìàòåð³àë)
• ôàêòîëîã³÷íèé ìàòåð³àë
• ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³

5. Ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü

Çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
êîìïåòåíö³é äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ 

ïðîôåñ³éíèõ ïðîáëåì
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Функції педагога художньої культури та мистецтва під 
час проведення уроку

•  організаційна функція включає кілька аспектів: мобілізуючий 
початок уроку, організація і спрямування навчально-виховного 
процесу, планування і прогнозування результатів. Досвідчений 
педагог уміло організовує учнів на “пошук істини”, пришвидшує 
процес пізнання, спонукає школярів до отримання навчальної ін-
формації: залучає в управлінні колективом (учні навчають один 
одного), узго джує зміст навчання з інтересами дітей (учні само-
стійно прагнуть дізнатися про щось нове, цікаве), поєднує склад-
ність навчання з можливостями школярів, створює “ситуацію 
успіху” (учні хочуть закріпити успіх, підтвердити свої знання).

•  інформаційна функція полягає в умінні педагога передати зна-
ння учням відповідно до вікових особливостей. Мова точна, 
образна, емоційна, матеріал логічно побудований.

•  розвивальна функція вчителя спрямована на розвиток у вихо-
ванців творчих здібностей, мисленнєвої діяльності, здатності не 
лише запам’ятовувати, а й узагальнювати, порівнювати, робити 
висновки тощо.

•  комунікативна функція педагога передбачає розширення пізна-
вальних комунікацій до особистісно-розвивального спілкування.

•  дослідни цька функція. В.Сухомлин ський підкреслював, що 
“не можна передати досвід, можна передати ідею”. “Я” вчителя 
визнача ється творчим началом, оригінальністю, винахідливістю. 
Що різноманітніший творчий підхід, то більше учні зацікавлені 
в процесі навчання.

Âèäè âçàºìîä³¿ ïåäàãîãà ³ ó÷íÿ

Ïðèìóñ 
Àâòîðèòàðíå 
êåð³âíèöòâî 

áåç óðàõóâàííÿ 
áàæàíü ó÷íÿ

Ñâîáîäà ä³é
Ó÷èòåëü íå 
âèêîíóº 

îðãàí³çàòîðñüêî¿, 
íàâ÷àëüíî¿, 

âèõîâíî¿ ôóíêö³é

Ñï³âïðàöÿ
Çä³éñíåííÿ â÷èòåëåì 
êåð³âíèöòâà îñâ³òí³ì 
ïðîöåñîì, â îñíîâ³ 

ÿêîãî àâòîðèòåò ó÷èòåëÿ, 
äîáðîçè÷ëèâ³ñòü 
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сучасні освітні технології  
особистіснозорієнтованого навчання

• Òåõíîëîã³ÿ ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ
• Òåõíîëîã³ÿ ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ
• Òåõíîëîã³ÿ ð³âíåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿
• Òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîåêòó
• Òåõíîëîã³ÿ ñèòóàòèâíîãî ìîäåëþâàííÿ
• Òåõíîëîã³ÿ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ
• Òåõíîëîã³ÿ êðåàòèâíîãî ðîçâèòêó

Âðàõîâóþòü ³ ðîçøèðþþòü äîñâ³ä ó÷íÿ

Çàáåçïå÷óþòü “Âåêòîð ðîçâèòêó ó÷íÿ”

²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó

Äèôåðåíö³àö³ÿ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó

Ïðèíöèïè îñîáèñò³ñíî    
çîð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó

Àêòèâíî¿ 
ï³çíàâàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³

Ä³ëîâî¿ 
âçàºìîä³¿

Ðîçâèòêó 
ñàìîñò³éíîñò³

Êîíòðîëþ 
³ îö³íêè

Ñï³âïðàö³

Ïðàêòè÷íîãî ðåàë³çìó Äîâ³ðè ³ ï³äòðèìêè

²íäèâ³äóàëüíîñò³

Òâîð÷îñò³ òà 
óñï³õó
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²íòåðàêòèâí³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ

Â îñíîâ³ 
ñàìîñò³éíà ðîáîòà 

ó÷í³â:
• Òâîð÷à 
• Äîñë³äæåííÿ 
• Çàõèñò ïðîåêòó
• ²íø³

Â îñíîâ³ ãðóïîâà 
ðîáîòà ó÷í³â:

• Àêâàð³óì 
• Êàðóñåëü 
• Ñï³ëüíèé ïðîåêò
• Ñèíòåç äóìîê
• ²íø³

• Ì³êðîôîí 
• Ìîçêîâèé 

øòóðì
• Ìåòîä “Ïðåñ”
• Íàâ÷àþ÷è â÷óñÿ
• Îáåðè ïîçèö³þ

²íäèâ³äóàëüí³ Ïàðí³ Êîîïåðàòèâí³ Ôðîíòàëüí³

Òåõíîëîã³ÿ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ

¥ðóíòóºòüñÿ íà âèõ³äí³é 
îñîáèñò³é ³íôîðìàö³¿

Ïîïåðåäí³ 
çíàííÿ ³ 

äîñâ³ä ó÷íÿ

Çàñâîºííÿ íîâîãî 
³íôîðìàö³éíîãî 

ìàòåð³àëó

Ç³ñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ 
Ïîð³âíÿííÿ ³íôîðìàö³¿
Ôîðìóâàííÿ âëàñíèõ 

ñóäæåíü
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Òåõíîëîã³ÿ ñèòóàòèâíîãî 
ìîäåëþâàííÿ

Âèêëþ÷àº
ìåòîäè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü:
• ïîâ³äîìëåííÿ çíàíü
• çàïàì’ÿòîâóâàííÿ çíàíü
• â³äòâîðåííÿ çíàíü 

Ðîëüîâ³ ³ãðè ²ì³òàö³¿ ²íñöåí³çàö³¿ 

Âêëþ÷àº
ìåòîäè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü

îðãàí³çàö³þ ó÷í³â äëÿ 
ñàìîñò³éíîãî çäîáóâàííÿ çíàíü, 

óì³íü ó ïðîöåñ³ àêòèâíî¿ 
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ñòèìóëÿö³¿

Òåõíîëîã³¿ ð³âíåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿

²íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ
• Âàëüäîðôñüêî¿ ïåäàãîã³êè
• Ìåòîäèêà Ìàð³¿ Ìîíòåññîð³ 

âèêëþ÷àº 
ïîêàðàííÿ

ïåðåäáà÷àº 
â³ðó â òâîð÷³ 
ñèëè äèòèíè

çàïîá³ãàº
àâòîðèòàðèçìó
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презентації досвіду вчителів художньо
естетичного циклу (DVD диск)

презентує автор ський досвід та відеоуроки учасників 
всеукраїн ських конкурсів “учитель року2007” 

(м. Чернівці) та “учитель року2011” (м. кіровоград) 
в номінації “образотворче мистецтво” 

Якісна національна освіта – це, насамперед, висококваліфіко-
ваний педагог, який має всі можливості для самовдосконалення, 
новаторства, творчості. Наша держава докладає всіх зусиль для 
створення таких умов і прикладом цього є Всеукраїн ський конкурс 
“Учитель року” в номінації “Образотворче мистецтво”. 

У конкурсі взяли участь учасники з усіх областей України. 
Перший тур конкурсу включав оцінювання “Матеріалів”, наді-
сланих кожним учасником, та “Презентація досвіду”. Другий етап 
конкурсу являв собою оцінювання членами журі переможців по-
переднього етапу в номінаціях “Майстер-клас”, “Письмова робо-
та” (конспект уроку та методичний малюнок), “Урок у школі”, 
“Самоаналіз уроку” та співбесіда з членами журі, що передбачало 
дискусію з конкурсантами за змістом проблеми, поставленої вчи-
телем на проведеному уроці. Конкурсанти продемонстрували ви-
сокий педагогічний професіоналізм, багатий оригінальний досвід та 
творчі підходи до розв’язання фахових проблем. Окремі проведені 
у школах уроки можна вважати виявом мистецтва педагогічної дії 
та високого мисте цько-педагогічного хисту учасників-переможців. 

Утім, у пропорційному співвідношенні якості щодо головних 
змістових ліній конкурсу (педагогічної та мисте цької), перша сут-
тєво домінувала над другою складовою. Чимало учасників, де-
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монструючи високий рівень педагогічної підготовки, не змогли 
показати високі результати щодо власного та учнів ського рівня 
виконання завдань з образотворчого та декоративно-ужиткового 
мистецтва. Тестування з питань мистецтвознавства та з питань 
загальнокультурного світогляду також виявило низький рівень обі-
знаності окремих конкурсантів. Деяке відставання у сфері знань 
з практики образотворчого мистецтва, мистецтвознавства та за-
гальних культурологічних питань продемонстрували результати 
майстер-класів, уроків та тестових завдань. Вважаємо, що подо-
лати відставання вчителів у цій сфері можна шляхом залучення до 
їхньої підготовки фахівців національних академій мистецтв Украї-
ни у Львові, Києві, Харкові. 

Загалом усі учасники Всеукраїн ського конкурсу “Учитель року” 
в номінації “Образотворче мистецтво” показали глибоку любов до 
своєї професії, вміння якісно формувати естетичну та мисте цьку 
свідомість, художню культуру учнів ської молоді. Вчителі проде-
монстрували розвиток в учнів творчого сприйняття світу поруч 
із власною мисте цько-педагогічною підготовкою. А дже розвиток 
художньої культури кожного українця є єдиноправильним шляхом 
протистояння згубній масовій культурі. Цей розвиток, закріпле-
ний у школі, має стати невід’ємною рисою кожного європейця 
XXI століття, нареченого “Століттям Творчості”.

У відеододатку представлений автор ський досвід лише окре-
мих учителів. З повнішою відеоверсією ви зможете ознайоми-
тися за адресою www.youtube.com/ITMLNAM. Презентований 
матеріал не є єдиноправильним зразком для наслідування та по-
винен оцінюватись аналітично, однак є цінним для подальшого 
поступу мисте цької освіти України загалом та шкільної художньо-
естетичної освіти зокрема і спрямований на допомогу забезпе-
чення методичного супроводу викладання предметів мисте цького 
спрямування. 

проф. Ростислав Шмагало,
доктор мистецтвознавства,
декан факультету ІТМ ЛНАМ, 
заступник голови журі конкурсу (2007 р.),
голова журі (2011 р.).
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Якщо Ви володієте знанням,
дайте іншим запалити від
нього свої світильники.

Т. Фуллер

Зміст відеододатку
1. Презентації конкурсантів Всеукраїн ського конкурсу “Учи-

тель року-2007” та “Учитель року-2011”, проведені у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах (Джогола І. В., Савчук А. В., 
Хухра Н. В., Андрієв ська Л. М., Архіпова А. Є., Вербиченко 
Л. В., Гранов ська О. П., Гримач І. М., Дмитренко О. М., Ду-
бініна С. І., Климова Л. В., Лєдяєва О. П., Лємешева Н. А., 
Сірик В. М., Фочук Г. О., Шевченко Н. Т., Шпилев ська 
О. І., Пундєва О. В., Адаменко Т. А., Черник Г. М., Ланів-
ський М. Д., Пашолка В. М., Тищук Ю. О.

2. Відеоуроки Всеукраїн ського конкурсу “Учитель року-2007” 
та “Учитель року-2011”:

– Савчук Анатолій Васильович, Івано-Франківська область – 
переможець Всеукраїн ського конкурсу “Учитель року-2007”;

– Шлєєнкова Тетяна Миколаївна, Кіровоград ська область – 
переможець Всеукраїн ського конкурсу “Учитель року-2011”;

– Прокопів Наталія Анатоліївна, Волин ська область;
– Вачкова Ірина Богданівна, Львів ська область;
– Лємешева Наталія Андріївна, Черка ська область; 
– Дмитренко Оксана Миколаївна, Чернігів ська область.
– Джогола Ігор Васильович, Львів ська область;
– Лєдаєва Оксана Петрівна, Рівненська;
– Архіпова  Аліна Євгенівна, Миколаївська область;
– Климова Лариса віталіївна, Харківська область;
– Марченко Вікторія Петрівна, Житомирська область;
– Осокіна Людмила Владиславівна, Донецька область;
– Повх Лариса Федорівна, Дніпропетровська область;
– Шевченко Наталя Теодорівна, Тернопільська область;
– Воронов Олександр Володимирович, Луганська область.
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3. Презентація факультету історії і теорії мистецтва Львів ської 
національної академії мистецтв.

докладніше про всеукраїн ський конкурс  
“учитель року” дивіться:

1. Електронний ресурс – сайт Всеукраїн ського конкурсу “Учи-
тель року”. – Режим доступу: http://ur.gov.ua/

2. Когорта найсильніших. Збірка нарисів про переможців 
Всеукраїн ського конкурсу “Учитель року” 1995–2010 рр. – Чер-
нівці: Букрек, 2011. – 228 с. : іл. 

Збірка присвячена 15-річчю Всеукраїн ського конкурсу “Учи-
тель року”, містить матеріали про життєвий шлях і творчі успіхи 
у педагогічній діяльності 75 переможців конкурсу у відповідних 
номінаціях.

3. Перлини Всеукраїн ського конкурсу “Учитель року – 
2011”. – Чернівці: Букрек, 2011. – 352 с. 

Збірка містить матеріали з досвіду роботи переможців та лау-
реатів Всеукраїн ського конкурсу “Учитель року – 2011” в номі-
націях: “Іноземна мова”, “Історія”, “Німе цька мова”, “Початкові 
класи”, “Світова література”, “Образотворче мистецтво”.

4. Електронний ресурс – канал факультету Історії і теорії мис-
тецтва Львів ської національної академії мистецтв. – Режим до-
ступу: http://www.youtube.com/ITMLNAM

Представлений відеофонд Львів ської національної академії 
мистецтв (вибір за категоріями: відеоуроки, презентації досвіду, 
новини мисте цької освіти тощо).



автори навчальнометодичного посібника

Шмагало Ростислав Тарасович – доктор мистецтвознавства, 
професор, декан факультету ІТМ ЛНАМ. 

Покотило Ганна Михайлівна – приват-доцент кафедри гума-
нітарних наук ЛНАМ.

Ляшкевич Петро Андрійович – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри мов і літератури ЛНАМ.

Гнатишин Ірина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, 
викладач кафедри менеджменту ЛНАМ, методист факультету 
ІТМ.

Бей Тетяна Юріївна – молодший науковий співробітник 
НДС ЛНАМ.



абревіатури та скорочення, використані у посібнику

АПН СРСР – Академія педагогічних наук Союзу радянських 
соціалістичних республік
АПН – Академія педагогічних наук
АРМУ – Асоціація революційного мистецтва України
ВНЗ – вищий навчальний заклад
ВУАН – Всеукраїнська академія наук
ВУКОТМИС – Всеукраїн ський комітет образотворчого мистецтва
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
ІТМ – Історії і теорії мистецтва
КІНТ – Краєвий інститут народної творчості
КДІДПМД ім. М. Бойчука – Київський державний інститут 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
КХУ – Київське художнє училище
КХШ – Київська художня школа
ЛДІПДМ – Львівський державний інститут прикладного та 
декоративного мистецтва
ЛНАМ – Львівська національна академія мистецтв
МОНМС – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
НАПН – Національна академія педагогічних наук
НДР – Німецька демократична республіка
НДС – науково-дослідний сектор
НКО – Національний комітет освіти
НТШ – Наукове товариство імені Т. Шевченка
ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика
ОПП – освітньо-професійна програма
РНК – Рада народних комісарів
США – Сполучені Штати Америки
УАМ – Україн ська академія мистецтв
УВУ – Український вільний університет у м. Празі, згодом у 
Мюнхені
УМС – Українська мистецька студія у м. Філадельфії, США
УРСР – Українська радянська соціалістична республіка
ХІШ – художньо-індустріальна промислова школа
ХПШ – Художньо-промислова школа
ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури



Навчальне видання
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ЛЯШКЕВИЧ Петро Андрійович, 
ГНАТИШИН Ірина Леонідівна, 

БЕЙ Тетяна Юріївна
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