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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТЕОРІЇ ХУДОЖНЬОГО 

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 
 

У сучасній психолого-педагогічній науці ствердилися установки, які є 
вихідними для концепцій виховання школярів засобами мистецтва. До їх 
числа належить положення про провідну роль виховання і навчання в 
розвитку дитини, оскільки саме цілеспрямований педагогічний вплив сприяє 
залучення школярів до світу мистецтва, до духовно-творчої діяльності, яка 
розвиває мислення, здібності, активізує моральний потенціал особистості 
(Л.С.Виготський, А.В.Запорожець, А.Н.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, 
Л.І.Рувинський та ін.) 

Основні теоретико-методолгічні дослідження системи “мистецтво-діти” 
пов’язані з достатньо спеціалізованою галуззю педагогіки – з теорією 
естетичного виховання (Ю.Б.Борєв, А.І.Буров, Н.І.Киященко, 
Є.В.Квятковський, В.А.Разумний, В.О.Сухомлинський, С.Т.Шацький та ін.). 

У працях названої галузі істотне місце посідають методологічні пошуки 
статусу естетичного виховання у загальній системі виховання і статусу 
мистецтва в самому естетичному вихованні. Дослідження цього кола питань 
розкривають, насамперед, соціально-педагогічний зміст естетичного 
виховання. Виходячи з визнання універсального характеру естетичної 
свідомості, автори роблять висновок про те, що естетичне ставлення є 
проявом загальних властивостей людської психіки і пронизує будь-яку 
людську діяльність (А.І.Буров, Е.В.Ільєнков, Н.І.Киященко, К.І.Лейзеров та 
ін.). Звідси випливає, що естетичне виховання розвиває не які-небудь 
специфічні властивості дитини, а “всезагальну, універсальну людську 
здатність”, яка “плекає силу творчої уяви” і дає змогу перетворювати світ “за 
законами краси” [2, 222]. 

На основі цього широкого методологічного посилання було зроблено 
спроби сконструювати систему естетичного виховання, в якій мистецтво 
розглядалося як одне з багатьох засобів естетичного освоєння дійсності, як 
посередник комунікації, вплив якого сприяє актуалізації художнього 
потенціалу особистості (А.І.Буров, Б.Т.Ліхачов та ін.). Реалізація такої 
системи пов’язана з такою внутрішньою будовою: 

а) підсистема дисциплін художнього циклу; 
б) підсистема всіх інших природничо-математичних та гуманітарних 

дисциплін; 
в) підсистема суспільно-повноцінної трудової діяльності; 
г) підсистема цілеспрямованої позакласної та позашкільної роботи [2, 

21-22]. Саме завдяки цьому ствердилося положення: естетичне виховання не 
зводиться до художнього впливу, його засоби різноманітні, а мистецтво – 
лише одне з них. 



Отже, у спрямованості досліджень цього напряму відчувається 
філософське протиріччя про співвідношення понять “естетична культура” та 
“художня культура”. Багато авторів приходить до висновку, що мистецтво 
“як художня культура є лише частиною естетичної культури, частина 
важлива, вагома, але така, що охоплює лише одну сферу людської діяльності 
та її результати. Естетична ж культура не лише охоплює  всі сфери і види 
діяльності людей, але й створюється у всіх видах праці, результати яких 
узагальнюються у наукових теоріях” [4,14]. Саме цим, визнаючи провідну 
роль мистецтва в системі естетичного виховання, багато дослідників не 
віддають пріоритету вихованню засобами мистецтва [4,384].  

Щодо педагогічної інтерпретації художньої культури, то існує дві її 
особливості: 

1) різні виміри цього феномена взаємопов’язані; 
2) цілеспрямоване осмислення її особистісного аспекту, аналіз тих 

механізмів (соціологічних, загальнопедагогічних, психологічних, 
мистецтвознавчих), які дають змогу підростаючому поколінню 
залучатися до різних видів художньої діяльності. 

У психолого-педагогічній літературі немає єдиного трактування 
художньої культури особистості. У багатьох дослідженнях її розглядають як 
одну із властивостей людської психіки. Наприклад, достатньо поширеним є 
аналіз художньої культури як здатності, вираженої в умінні розуміти 
мистецтво, насолоджуватися ним, активно брати участь у художній творчості 
(С.І.Ростова); трактування художньої культури особистості як творчої 
здібності характерна для Б.М.Теплова; прояв художньої культури в художніх 
інтересах досліджував Б.С.Мейлах.  

Рівень усвідомленості категорії художньої культури є відображенням 
загальних уявлень про художнє виховання та про роль мистецтва у школі. 
Тому в багатьох дослідженнях проблеми формування художньої культури 
особистості проводиться аналіз різноманітних функцій мистецтва у його 
впливові на людину. Наприклад, у соціолого-педагогічних працях художня 
культура особистості розглядається з позицій реальних і потенційних 
функцій художніх творів (виховної, пізнавальної, конструктивної, ціннісно-
орієнтаційної, комунікативної, гедоністичної, катарсичної та ін.), які 
сприяють залученню особистості до соціокультурних процесів (Г.З.Апресян, 
М.С.Левшина, М.С.Каган, Ю.У.Фохт-Бабушкін, В.Б.Чурбанов та ін.). 

Дослідження процесів впливу мистецтва на особистість школяра, на 
нашу думку, має пов’язуватися із самою природою мистецтва, тобто з 
діалектичною єдністю його змісту і форми. З цього випливає, що аналіз 
художньої культури особистості доцільно проводити у трьох площинах: 
духовно-змістовній, функціональній, морфологічній. 

1.Духовно-змістовна площина художньої культури школяра. 
Привласнення школярем сукупності цінностей художньої культури визначає 
міру його духовного розвитку, гуманізації, рівня інтелігентності 
(Г.П.Шевченко). Духовно-змістовна основа художньої культури слугує 
могутнім джерелом морального становлення дітей.  



У багатьох сучасних дослідженнях духовність розглядається як 
інтегрована властивість особистості, яка проявляється у потребах творити  
відповідно до ідеалів істини, добра, краси і є показником “рівня почуттів..., 
здатності до співчування і милосердя [5, 23]. Формування духовності – це 
осягнення загальнолюдських моральних установок, які найглибше і 
найповніше відображені у творах мистецтва. 

2. Функціональна площина художньої культури школяра. 
Культурологічний підхід до проблеми формування художньої культури 
особистості школяра засобами образотворчого мистецтва складався протягом 
багатьох десятиліть. Починаючи з Алпатова, Кандинського, Кибрика, 
Малевича, Фаворського та інших художників, поступово генерувалися 
наукові ідеї інтерпретації композиційної культури у візуальних мистецтвах 
(Є.В.Шорохов, М.М.Волков, Є.В.Волкова, Н.В.Єсипов та ін). На цій основі 
виникли сучасні дослідження композиційної культури у педагогічному 
трактуванні. Серед них виділимо праці Л.В.Бичкової, В.Б.Григорьєвої, 
Ю.Г.Легенького, М.О.Пічкура та ін. Важливою у розвитку цього напряму є 
робота М.О.Пічкура, у якій автор встановлює співвідношення понять 
“художня культура” і “композиційна діяльність” і приходить до висновку, що 
композиційна діяльність є визначальним компонентом художньої культури 
особистості, тобто вихідним утворенням, з якого починається особистісна 
художня культура [6,133].   

3. Морфологічна площина художньої культури школяра. Використання 
різних видів мистецтв у навчальному процесі загальноосвітньої школи 
достатньо ґрунтовно підкріплено дослідженнями в галузі психології 
художніх здібностей. Л.С.Виготський показав нерівнозначність інтересу 
дітей до різних видів мистецтв у різних вікових групах [3]. Поділяючи цю 
точку зору, Б.Г.Ананьєв встановив, що кожному віковому періоду відповідає 
провідний тип художньої діяльності, який є вираженням здібностей до 
хореографії, музики, малювання тощо [1, 236-239]. Більшість дослідників 
вважає, що обмеження художнього виховання актуальним для певного віку 
видом мистецтва призводить до зниження загальних показників художнього 
розвитку, а повноцінність формування особистості залежить від залученості 
до різних видів мистецтв у їхній комплексній взаємодії. 

У теорії художнього виховання взаємодія мистецтв розглядається на 
основі дидактичного принципу міжпредметних зв’язків. Як правило, 
міжпредметні зв’язки аналізуються у двох аспектах, саме: 1) як взаємодія між 
уроками мистецтв; 2) як деякі елементарні можливості використання 
мистецтва на уроках з основ наук. Передумовою здійснення міжпредметних 
зв’язків у теорії художнього виховання є: педагогічні принципи, наукові 
теорії, категорії у поняттях, характерні для науки і мистецтва. Теорії, 
притаманні мистецтвознавчим наукам. Поняття, характерні для деяких видів 
суміжних мистецтв. Об’єднання декількох мистецтв для розв’язання 
загальних завдань на уроці, у позаурочній та позашкільній роботі. У 
відповідності до цього міжпредметні зв’язки здійснюються на рівні загальних 
принципів навчання, на рівні єдиної системи понять з мистецтва і на рівні 



типології уроків. Реалізація їх вимагає відповідності програм художнього 
циклу та комплексного використання мистецтв. 

Цю проблему сучасні теоретики художнього виховання намагаються 
розв’язати на основі введення у практику загальноосвітньої школи нового 
курсу “Художня культура”, що викладатиметься з 1 по 12 класи. 

Проте, такий досвід не має фундаментальних традицій у вітчизняній 
педагогіці. Теоретичні та методичні розробки засвідчують про можливості 
самих різноманітних підходів до художнього виховання. Так, у працях 
останніх років неодноразово підкреслюється серйозний характер 
суперечностей, що виникають у ланці “мистецтво – діти”. На нашу думку, ці 
суперечності виникають через відсутність стрункої системи художнього 
виховання школярів та у зв’язку зі специфікою сучасної художньої культури, 
а саме: 

- суперечність між науково-технічними досягненнями та слабкою 
зацікавленістю і мізерними матеріальними можливостями у використанні 
цих досягнень в урочній, у позакласній та позашкільній роботі (відсутність 
новітньої аудіо-, відео- та комп’ютерної техніки для обслуговування уроків 
мистецтва); 

- суперечність між наявними можливостями спілкування з художніми 
цінностями (музеї, виставки тощо) та відсутність у більшості шкіл (особливо 
сільських) позакласної і позашкільної роботи з художнього виховання; 

- суперечність між теоретичними установками педагогіки, яка орієнтує 
школярів на осягнення шедеврів світового мистецтва, і відсутністю потреб у 
більшості школярів у спілкуванні з творами мистецтв; 

- суперечність між динамічним поширенням засобів масової 
комунікації і зростанням пасивного сприйняття школярами творів мистецтва, 
зниженням інтересу до участі в художній самодіяльності, в інших видах 
творчої діяльності. 

Завершуючи аналіз культурологічних процесів в сучасному художньому 
вихованні, спробуємо сформулювати положення, які, на наш погляд, повинні 
сприяти подальшому розвиткові зазначених тенденцій. 

1.Вдосконаленню системи художнього виховання школярів повинна 
сприяти розробка інноваційних технологій навчання. 

2.Зміст предметів художнього циклу має ґрунтуватися на принципі 
композиційної довершеності творів мистецтва, що вивчаються. 

3.Культурологічний підхід до уроків художнього циклу передбачає 
опору на аналіз змістовної і формальної сторін творів мистецтв на основі 
універсальних принципів композиції. 

4.Втілення художньої культури в зміст предметів художнього циклу 
залежить від форм і методів навчання, які розвивають творчі здібності, 
фантазію та інтелект дитини, піднімають на вищий щабель їхню 
композиційну діяльність. 

5.Культурологічна основа мистецької освіти вимагає відповідної 
організації навчальних дисциплін на основі міжпредметних зв’язків. 
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