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УКРАЇНСЬКЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО У ЗМІСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ГАЛУЗІ „ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА” 
 

В умовах національно-культурного відродження України перед 
загальною середньою освітою постали нові завдання. Відповідно до них 
розроблено державний стандарт загальної середньої освіти в Україні, що 
визначає головні освітні галузі, однією з яких є „Художня культура”. 

Як зазначено у загальній характеристиці цієї галузі, головною метою її 
вивчення є „пробудження особистісно-позитивного ставлення до цінностей 
мистецтва і розвиток естетичної та загальної культури учнів за допомогою 
набуття конкретних знань та вмінь, необхідних для повноцінного 
сприймання, розуміння і відтворення художніх образів, а також розвиток 
здатності до самореалізації в художньо-творчій діяльності і 
самовдосконалення через мистецтво” (Державний стандарт загальної 
середньої освіти в Україні. „Художня культура”. – Київ: Видавництво 
„Генеза”, 1997, С.14-15). 

Однією з головних змістових ліній даної освітньої галузі є 
образотворче (візуальне, пластичне) мистецтво, що охоплює такі види 
художньої творчості, як живопис, графіка, скульптура, архітектура, 
декоративно-ужиткове мистецтво. На відміну від традиційного викладання 
образотворчого мистецтва в середній школі, в якому переважає 
праксіологічний компонент освіти (тобто безпосередня художня діяльність, 
творче самовираження учнів), курс з художньої культури акцентує значення і 
перцептивно-аксіологічного компонента (сприймання, аналіз-інтерпретація, 
естетична оцінка), а також гносеологічного (знання про мистецтво, його 
історію, закономірності існування). 

У межах цієї галузі передбачається введення навчального предмета 
„Художня культура України” у 8-9 класах середньої школи. З трьох 
універсальних компонентів освіти визначальними для нього є саме 
гносеологічний компонент. У зв’язку з цим постає завдання розробки його 
науково-методичного забезпечення, визначення його змісту, структури, 
створення навчального посібника, підготовки методичних матеріалів для 
учнів і вчителів. 

Історія образотворчого мистецтва та архітектури України охоплює 
величезний обсяг інформації про становлення, розвиток, форми існування 
найрізноманітніших його видів, жанрів, стилів, напрямів від найдавніших 
часів до наших днів. Здобутки мистецтвознавчої науки надають широкі 
можливості для їх використання у навчально-виховному процесі 
загальноосвітньої школи, а також інших закладів освіти. 

Обмежена кількість часу, відведеного на викладання курсу „Художня 
культура України” в школі (1 година на тиждень) ставить перед педагогами 
завдання відбору навчального матеріалу, визначення найбільш пріоритетних, 



значущих, характерних творів мистецтва певних періодів, стилів, напрямів, 
персоналій митців тощо, враховуючи при цьому можливості емоційно-
особистісного сприйняття їх учнями. На ниві цієї діяльності викладачам 
надається велика можливість для власного творчого прояву у застосуванні 
різноманітних педагогічних методів, використанні ілюстративного матеріалу. 

Важливо, щоб в учнів склалося цілісне уявлення про неперервний хід 
розвитку української культури впродовж багатьох століть, про її 
неповторність та самобутність на тлі культур інших народів і, разом з тим, її 
належність до вселюдського культурного поступу. Також важливо визначити 
головні тенденції мистецтва кожної епохи, виявити те найбільш вагоме, що 
не повинно загубитися під час навчально-виховного процесу. 

У зв’язку з вищеозначеними завданнями розглянемо образотворче 
мистецтво України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст., яке складає 
частину навчального матеріалу інтегрованого предмета „Художня культура 
України” для 8 класу загальноосвітньої школи. На початку його викладання 
важливо підкреслити, що українське мистецтво є результатом неперервного 
розвитку художньої культури на наших землях. Джерелом для вивчення 
витоків образотворчого мистецтва служать знахідки археологічних розкопок. 
Найприкметніші з них в Україні – пам’ятки Мізинської стоянки та 
Кам’яної могили. Серед перших привертають увагу умовні, узагальнено 
трактовані статуетки жінок з кістки та каменю (втілення образу матері-
прародительки), орнаментовані прикраси, знаряддя праці, перший у світі 
зразок меандрового орнаменту, найдавніші у Східній Європі залишки 
кольорових зображень. Другі являють собою майже тисячу відбитих у 
рельєфі зображень тварин, що використовувалися у мисливській магії. 
Ознайомлення зі зразками первісного мистецтва допоможе учням дійти 
висновку про те, що мистецтво існує стільки, скільки існує й сама людина, 
що воно невід’ємний супутник її життєдіяльності і є дзеркалом її світогляду. 

Важливим явищем, яке не можна оминути під час розгляду стародавніх 
суспільств на теренах України, була славнозвісна Трипільська культура. 
Археологічні знахідки (залишки жител та настінних розписів, глиняні моделі 
жител, знаряддя праці, посуд, прикраси, фігурки жінок, звірів, птахів) 
свідчать про високі естетичні якості мистецтва цієї найстаршої хліборобської 
цивілізації, про глибокий символізм, що відображає багаті космогонічні та 
міфологічні уявлення його творців. 

Великий інтерес в учнів, поза сумнівами, викличуть пам’ятки 
скіфського мистецтва, що розвивалося в Північному Причорномор’ї у 
тісному взаємозв’язку з культурою грецьких міст-колоній (Ольвія, 
Пантікапей, Херсонес та ін.). Реалістичні сценки зі скіфського життя, 
представлені на виробах декоративно-ужиткового мистецтва, а особливо на 
знаменитій пекторалі з Товстої могили, вражають неперевершеною 
майстерністю виконання та бездоганним художнім смаком. З них можна 
багато дізнатися про зовнішній вигляд скіфів, їх зброю, одяг, побут та звичаї. 

Виховання любові та шани до українського народного мистецтва буде 
більш ефективним за умови, що школярі отримають знання про його витоки. 



Вони сягають культури східнослов’янських племен дохристиянської епохи. 
Найзначніші з археологічних культур тієї доби – Зарубинецька та 
Черняхівська – пов’язуються дослідниками з могутнім племінним 
об’єднанням антів. Високого рівня розвитку набула у них дерев’яна 
архітектура – оборонні, житлові, культові споруди. Багате і різноманітне 
декоративно-ужиткове мистецтво – кераміка, дрібна пластика, прикраси, 
художнє оздоблення одягу та ін. – увібрало в себе традиції попередніх часів. 
Орнаментальні мотиви – знаки неба, сонця, землі, води, „світового дерева” – 
пов’язані з прадавніми космогонічними уявленнями, розкривають поетичний 
духовний світ тогочасної людини. Вони збереглися в українському 
народному мистецтві, використовуються у наш час. 

За свідченнями середньовічних письменників, у східних слов’ян 
існували настінний живопис і скульптура. Поодинокі скульптури 
язичницьких богів дійшли до наших днів. Найбільш відома з цих пам’яток – 
так званий Збруцький Світовид. У ньому втілилися уявлення 
високорозвиненої політеїстичної релігії наших пращурів про поділ Всесвіту 
на три світи: горішній – небесний, середній – земний, нижній – підземний, 
що тісно пов’язані між собою. Дохристиянська культура східних слов’ян, у 
якій чільне місце посідало образотворче мистецтво, накопичила в собі 
величезний духовний і творчий потенціал. Вона стала тим родючим ґрунтом, 
на якому розквітла могутня культура наступної епохи. 

Ознайомлюючи учнів з мистецтвом Київської Русі, слід підкреслити 
епохальне значення прийняття християнства. Воно дало могутній поштовх 
небаченому якісному прориву на один з вищих культурних рівнів у 
загальноосвітньому світовому вимірі. За дивовижно короткий час опановано 
принципово нові мистецькі явища: храмову муровану архітектуру, 
монументальний живопис (мозаїка та фрески), іконопис. Запозичені з Візантії 
нові форми мистецтва з перших своїх кроків на українській землі зазнали 
творчих змін та переосмислення, пішли шляхом власного розвитку, поклали 
початок новим, місцевим архітектурним та живописним школам. 

Пам’яток архітектури та мистецтва княжої доби збереглося в Україні 
порівняно небагато. Кожна з них – безцінний національний скарб. Та є серед 
них одна, що ніби втілила в собі образ епохи – Софіївський собор у Києві 
(1037 р.). Це довершений зразок синтезу мистецтв архітектури та 
монументального живопису, що в органічному поєднанні художніх форм 
висловлюють цілий комплекс ідей: торжество християнства, могутність 
держави та княжої влади, перемогу над ворогами, небесне покровительство 
Русі, догмати християнської віри. Школярам також буде цікаво дізнатися, що 
в архітектурі та оздобленні інтер’єрів Софії Київської використано 
принципово новаторські художні засоби, не відомі Візантії, які з’явилися 
вперше в Україні-Русі. Це, зокрема, багатокупольність (храм має 13 бань), 
поєднання мозаїк з фресковими розписами. 

Знайомство з мистецтвом княжої доби відкриває високодуховний світ 
іконопису, найбільшим центром якого був Київ. Величезне значення 
християнського живопису пролягає у двох напрямах: 



1. з його допомогою всі верстви населення дістали змогу залучатися до 
істин християнського віровчення; 

2. через нього культура княжої доби перейняла традиції античного 
мистецтва, хоча і трансформовані візантійською естетикою згідно з 
ідеями християнства. 

Ще одна яскрава сторінка художньої культури княжої доби – 
книжкова мініатюра. Для оформлення рукописних книг того часу властиве 
застосування барвистого соковитого орнаменту, заставок та ініціалів. 
Іконографія образів на мініатюрах відповідала загальноприйнятим 
візантійським схемам з їх аристократичною вишуканістю. В той же час їх 
стилістичне трактування віддзеркалило місцеві естетичні смаки. Великий 
вплив на книжкову мініатюру мало ювелірне мистецтво перегородчастої 
емалі. Яскравим прикладом цього виду художньої творчості є мініатюри 
Остромирового та Пересопницького Євангелій, Трирський псалтир. 

Високого рівня розвитку досягло декоративно-ужиткове, зокрема, 
ювелірне мистецтво. Руські майстри досконало володіли техніками зерні, 
скані, черні, перегородчастої емалі тощо. Їх вироби, виконані у своєрідному 
художньому стилі, відносяться до шедеврів світового рівня. Деякі їх 
технологічні прийоми втрачені і не розгадані донині. 

Татаро-монгольська навала ХІІІ ст. завдала українській культурі 
величезних втрат, але все ж продовжувала розвиватися. Культурні 
досягнення Київської Русі та народні традиції були тими життєдайними 
джерелами, що допомогли їй вистояти в часи литовсько-польського 
поневолення. Культурний центр України в цей час перемістився до 
Галицько-Волинського князівства, що менше від інших постраждало від 
нашестя. 

Оскільки муроване будівництво через економічні причини занепало, 
особливої ваги набула народна дерев’яна архітектура. Дерев’яні церкви не 
дуже підходили для фрескових розписів, внаслідок чого почалося 
формування іконостасу, куди поступово перейшли ті сюжети, що раніше 
розгорталися на стінах. 

У ХІV – ХVІ ст. у Галицько-Волинському князівстві мистецтво 
іконопису набуває справжнього розквіту. Розвивається своя українська 
національна школа з лише їй притаманними рисами. Поступово в живопис та 
інші види мистецтва проникають ознаки Ренесансу, що проявляються у 
зростаючому інтересі до реального життя: природи, побуту, оформлення 
інтер’єрів, одягу тощо. 

У зв’язку з частими набігами татар виникла необхідність в оборонних 
спорудах, більш надійних, ніж традиційні дерев’яні. На просторах України, 
особливо на Поділлі та Волині, постають грандіозні кам’яні фортеці 
(Меджибіж, Хотин, Кам’янець-Подільський, Острог, Луцьк). Вони і в наш 
час вражають своєю монументальною величчю. 

Після княжої доби час другого могутнього культурного піднесення в 
Україні припав на ХVІІ – ХVІІІ ст. Визначальним для нього стало унікальне 
явище, що дістало назву „українського (або козацького) бароко”. Вивчення 



творів мистецтва цього стилю допоможе сучасній молоді відчути загальний 
дух тієї епохи – оптимістичний, життєствердний, сповнений величезної 
творчої енергії. 

Нового розквіту у той час зазнала кам’яна архітектура, на яку суттєво 
впливали традиції народного дерев’яного зодчества. Відбудовуються – вже у 
новому стилі – зруйновані собори та церкви епохи Київської Русі. Київ 
повернув собі значення провідного культурного центру України. Інтенсивне 
будівництво відбувалося на Лівобережжі, де поряд з кам’яними зводилися 
грандіозні дерев’яні храми. Композиційної та стильової завершеності досяг 
іконостас, що перетворився у величезну монументально-живописно-
декоративну стіну. Світські мотиви все більше завойовують іконопис, у 
якому реалістичне світлотіньове моделювання поєднується з площинною 
декоративністю. З’являються світські жанри живопису, зокрема портрет. В 
системі барокової архітектури, зокрема на Правобережжі та в Галичині, 
набуває розквіту скульптура. Особливою любов’ю серед українського народу 
користувалися характерні зображення „козака Мамая” – втілення народного 
ідеалу, наділеного як мужністю та гідністю, так і гумором та кмітливістю. З 
поширенням книгодрукування бурхливого розвитку зазнала гравюра. 
Складні багатофігурні композиції насичені символічними та алегоричними 
образами. Українське мистецтво гравюри було передовим у Східній Європі 
ХVІІ – ХVІІІ ст. 

Ліквідація в другій половині ХVІІІ ст. козацтва та української 
автономії, наступ русифікації в усіх сферах життя підірвали розвиток 
самобутньої української національної культури. В архітектурі та 
образотворчому мистецтві насаджувалися принципи холодного академічного 
мистецтва. Відсутність власних світських художніх навчальних закладів 
примушувала талановиту українську молодь від’їжджати на навчання до 
новоствореної Санкт-Петербурзької Академії мистецтв. Деякі з них – 
А.Лосенко, Д.Левицький, В.Боровиковський та ін. назавжди залишилися в 
Росії, віддали свій творчий геній цій країні. В Україну прийшов стиль 
класицизм, визначальний для художнього мислення кінця ХVІІІ ст. – 
початку ХІХ ст. З найбільшою повнотою він утілився в архітектурі палацово-
паркових ансамблів, адміністративних установ, навчальних закладів, 
житлових споруд.  

Відкриваючи світ мистецтва ХІХ ст., необхідно особливу увагу 
приділити творчості Т.Г.Шевченка – основоположника демократичного 
напрямку в мистецтві. Образотворча спадщина Кобзаря представлена 
портретами, пейзажами, жанровими творами. Високого рівні майстерності 
він досяг в опануванні технікою акварелі, вніс великий вклад у розвиток 
гравюри, за що наприкінці життя отримав звання академіка. Центральною в 
його творчості була тема України, її природи, історії, народу. 

Художня творчість Т.Г.Шевченка вплинула на подальший розвиток 
українського образотворчого мистецтва, дала могутній поштовх до 
пробудження національної самосвідомості. Українська тематика стала 
провідною для наступного покоління митців: В.Орловського, 



С.Васильківського, С.Світославського, М.Пимоненка, П.Левченка та ін. 
Українське мистецтво набуло чітко визначеного національного характеру і 
звучання. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що 
образотворче мистецтво в Україні ХІХ ст. розвивалося під знаком реалізму, 
який пройшов стадії від академізму, романтизму та сентименталізму на 
початку століття до імпресіонізму, експресіонізму та модерну в його кінці. 
Відбувався пошук нової художньої мови, прагнення до все більш вільного 
індивідуального самовираження творця. Художня культура продовжила свій 
поступальний хід під впливом нових тенденцій. Вони наприкінці ХІХ ст. 
заклали той вектор розвитку мистецтва, що визначив характер наступної 
епохи – ХХ століття. 
 


