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ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕСТЕТИЧНОГО  
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

Питання естетичного розвитку особистості значно актуалізуються на 
сучасному етапі розбудови української державності, оскільки тісно пов’язані 
з колом проблем формування “нової” особистості – творчо активної, здатної 
до самовдосконалення. В числених філософсько-естетичних, психолого-
педагогічних, мистецтвознавчих, соціологічних дослідженнях останніх років 
(Б.Брилін, О.Гавеля, В.Дряпіка, І.Зязюн, А.Комарова, Д.Леонтьєв, 
Г.Локарєва, Л.Масол, Н.Миропольська, І.Петова, А.Обертинська, О.Олексюк, 
О.Оніщенко, В.Панченко, О.Рудницька, О.Суська, О.Сухомлинська, І.Юдкін, 
Ю.Юцевич та ін.) все частіше звертається увага на суттєві зміни, що 
відбуваються в художньо – інформативному оточенні ( полі, просторі), в 
якому особистість формується, і відзначається зростання залежності між його 
впливом та її естетичним розвитком. В Концепції художньо – естетичного 
виховання школярів (4) йдеться про загострення протиріччя між 
розширенням меж цього простору, фактичним стиранням грані між художнім 
і антихудожнім та посиленням його дії на свідомість та емоційну сферу в 
зв’язку із “створенням аудіо – візуальної індустрії планетарного масштабу”. 
В результаті “вивільнюються” з - під педагогічного керування позиції тієї 
частки масової культури, “оцінка якої виходить за межі естетичного 
значення, бо вона завжди пов’язана з проблемою реального …впливу” 
[5,183]. Зрозуміло, що естетичний розвиток, який завжди миттєво реагує на 
соціокультурнізміни, впливають і мас-медіа. Саме тому (це підкреслює і 
Програма художньо-естетичного виховання школярів [6], яка конкретизує 
положення Концепції) гостро постає проблема взаємодії особистості з 
реально існуючим художнім простором.  У зв’язку з цим необхідним є 
виявлення взаємозв’язків між його складовими, з’ясування можливих шляхів 
коригування його дії на школяра, означення стратегії гармонізації 
особистості в ньому як одного з його повноправних творців, визначення ролі 
школи як системоутворюючого елемента в організаційно-змістовій системі 
художнього простору, здатного вирішити всі попередні питання. 

Художній простір, в якому формується особистість, досить 
різноманітне, складне і системне явище, яке умовно характеризується 
щонайменше трьома взаємопов’язаними чинникими: 1)власне мистецтво – 
митці та результати їхньої діяльності – художні твори у розмаїтті видів та 
жанрів, включаючи інтерпретацію виконавцями. Інакше, це художні цінності, 
які народжуються, зберігаються, відтворюються установами культури та 
мистецтва – музеями, театрами, кінотеатрами, філармоніями тощо; 2) 
“трансляція”, опосередкування, регулювання взаємодіії творів з реципієнтом, 
тобто численні організаційні форми “донесення” мистецтва до глядача – 
слухача. Крім установ культури, для школяра важливу роль відіграють також 
школа, позашкільні заклади, сім’я; 3) взаємозв’язок між творами та 



реципієнтом, а також між формами опосередкування та тими, кому вони 
адресовані. Цей взаємозв’язок може бути різним за своїм змістовим 
наповненням: характеризуватися тісною взаємодією особистості з певним 
колом творів лише найближчого художнього оточення або, навпаки, бути 
“відкритим” у потребах особистості охопити якнайширше макропростір; 
взаємозв’язок може демонструвати так звану автономність чинників, їх 
існування немов самих по собі – творів мистецтва для обмеженої частини 
суспільства та певної частини аудиторії, яка залишається “несприятливою”, 
духовно “закритою” для впливу художніх цінностей. Форми 
опосередкування взаємозв’язку також можуть відрізнятися за характером 
стосунків їх організаторів – “провідників” мистецтва до масової аудиторії та 
самої аудиторії, тобто відбуватися на засадах рівноправної дискусії, 
діалогічного спілкування або директивного “нав’язування”. 

Отже, сьогодні визначальним для художньо – естетичного і ширше – 
духовного розвитку особистості виступає зміст взаємовідносин “мистецтво – 
його “транслятор” – реципієнт”. В якому ж місці великого соціокультурного 
простору знаходиться підростаюча особистість? 

На перший погляд, в останнє десятиріччя зовнішня ситуація в 
художньому оточенні дитини значно покращилась: з’явилось чимало нових 
цікавих музичних колективів, театрів, розширилися репертуарні горизонти, 
активізувалось життя виставкових центрів, широка дорога відкрита 
експериментам та пошукам, повертаються із забуття старі імена, 
народжуються нові таланти, проходять численні мистецькі фестивалі 
професійного та аматорського мистецтва в усіх жанрах, в тому числі і дитячі. 
Але з іншого боку, виникла ситуація, яка викликає і тривогу. За висловом 
Д.О.Леонтьєва, “мистецтво…,“продавши” душу засобам тиражування і 
масової комунікації, увійшло до нашого побуту. Репродукції шедеврів 
живопису можна побачити на стінах будівель, у журналах, на коробках 
парфумів, цукерок, цигарок… Художня література використовується як засіб, 
який допомагає скоротити час в очікуванні чогось або в дорозі. Музика стає 
загальним фоном,абсолютно скрізь переважає “антуражне ” слухання музики 
під час виконання інших завдань” [2,43]. 

Готовність особистості бути повноправним членом і творцем простору 
відображається у реальному стані її спілкування з мистецтвом. Показовим в 
цьому плані слід вважати змістове наповнення школярем свого дозвілля – як 
тієї частки життя, що позбавлена будь-якого педагогічного втручання й 
контролю: саме тут і виявляються цінності. Найбільш уразливою аудиторією 
з даної точки зору є підлітки та юнацтво – тобто ті, чиї життєві позиції 
перебувають у процесі активного становлення і потребують особливо 
обережного торкання з боку суспільства. Як відомо, на цьому віковому етапі, 
як ніколи, набуває сили вплив оточуючого середовища на мислення, 
інтереси, потреби. Дозвілля молодших школярів, зокрема участь у художній 
творчості, як правило, поки що визначається поглядами сім’ї. 

Серед усіх мистецтв найбільш щільно заповнює вільний час школярів 
музика. Причому, починаючи з молодшого шкільного віку, її вага у дозвіллі 



зростає: якщо у дітей 10-11 років з музичною діяльністю ще конкурує 
образотворче мистецтво (найчастіше), а також кіно, театр, цирк, хореографія, 
то в характеристиках власного дозвілля 14-15-річними кіно (відео) значно 
поступається музиці, а слова “образотворче мистецтво”, “театр” зникають 
взагалі. Навіть для третини учнів шкіл естетичного виховання з великих міст 
протягом усього терміну навчання знайомство з живописними полотнами 
часто обмежується переглядом альбомів репродукцій та прогулянками по 
вуличних святкових вернісажах ( наприклад, Андріївським узвозом в Києві). 

Цікаво, що самі школярі музиці у власному дозвіллі відводять не перше, 
а третє-четверте місце (після “прогулянок з друзями”, телебаченням та відео, 
комп’ютерних ігор). Тобто підлітки, юнацтво слухають її не тільки 
спеціально, відводячи для цього певний час, а і наче не помічаючи, як 
постійний супровід свого життя – в транспорті, під час читання книжок, 
підготування уроків! Приваблює музика “сучасна” – “популярна”, 
розважальна, “масова”, на жаль, часто низького художнього рівня. До 
класики інколи звертаються близько 2 % юнаків та підлітків, але і для них 
цей пласт не є пріоритетним: сюди входять популярні класичні твори, які 
слухають батьки, або ж які діти вивчають у музичних школах. Народна пісня 
перебуває практично поза інтересами міських школярів. Щодо ситуації 
сприймання, майже половина підлітків та старшокласників віддають 
перевагу великим майданам, стадіонам: “там весело”, “хороший звук”, “там 
можна танцювати, вигукувати, що заманеться”, “на стадіонах спілкуєшся з 
людьми, які мають такі ж інтереси, що і в мене”. Тобто вибір визначається 
потребою у спілкуванні з однолітками, у виникненні почуття задоволення від 
масової “зараженості” ситуацією сприймання, ставленням до музики як до 
ритмічно організуючого начала, підґрунтям для прояву рухової активності. 
Аргументи на користь “домашнього” спілкування з музикою (близько50 %) 
також пов’язані з індивідуальним ставленням до ситуації сприймання: “ніхто 
не заважає”, “вдома спокійно”, “слухаєш, коли захочеш і що хочеш”, “це 
зручно та практично”. Тут певною мірою проглядає вибірковість ставлення 
до музичної інформації, але вона не означає автоматичної відповідності 
естетичним вимогам. 

Через некероване (або кероване “ринком”) поширення відеопродукції, 
зміст телепередач, рекламу стихійний вплив особливої активності набуває 
також у сфері кіномистецтва, дещо меншої – образотворчого ( зосередженого 
в музеях). Хоча і в останньому спостерігається певна активізація 
“стихійності” завдяки виставкам – продажам, що відбуваються просто 
вулиці, розвитку мережі приватних салонів. З боку театру глядач менше, ніж 
у сфері інших мистецтв, відчуває вплив некерованої інформації. Театр, на 
щастя, не звучить постійним для вуха звуковим фоном. І все ж таки, в умовах 
“кіч- культури”, яка не потребує спеціальних зусиль, щоб заповнити побут, 
дозвілля, театр значно поступається можливостями “зустрітися” з глядачем. 
Хоча б тому, що для цього необхідні вольові зусилля: зробити вибір, знайти 
час, купити квиток тощо. У такій “відмежованості” театру можна розпізнати і 
своєрідну захищеність дитячого театрального сприймання від спотвореності. 



Але тут ми також зіткнемось з багатьма проблемами. Сучасні школярі все 
рідше приходять до глядацького залу за власним бажанням і все менше– з 
батьками. В уявленні глядачів різного віку плутаються види й жанри театру – 
драма, опера, оперета, мюзикл, балет. До театру вони відносять естрадне 
шоу, цирк. Імена видатних театральних акторів, – вітчизняних в тому числі, – 
відомі завдяки роботам митців в кіно або як ведучих програм телебачення. 
Але і серед телепередач школярам буває важко виокремити не тільки 
театральні за тематикою, а і просто мистецькі. До їх переліку часто 
потрапляють просто “улюблені”, наприклад, “Золотий гусак”, “3 х 4”, 
“Прихована камера”, “Біла ворона”, “Мелорама”, “Поле чудес”, “Перший 
мільйон”, Biz TV, “Смак”, рідше – “Про тварин”, “Уікенд”. 

Крім аналізу “стихійної” інформації, яка бере участь у формуванні 
ціннісних позицій особистості, пояснення орієнтування юної людини в 
сучасному художньому просторі легко здійснити, спираючись на естетико – 
мистецтвознавчу концепцію, запропоновану Г.В.Локарєвою [3]. Твір 
мистецтва як цілісний образ Світу виступає певною художньо-
інформаційною системою; він містить кілька типів інформації, ніби 
адресованих різним типам реципієнтів, серед яких пізнавальний, 
інтелектуальний, психологічний, емоційно-енергетичний, особистісно-
авторський, прагматичний та інші. На наш погляд, сприйняття як здобуття 
певного типу інформації, залежить не тільки від особливостей твору, але і від 
характеристик особистості, світогляду, що виявляє себе в цінностях, зокрема 
від гармонійності “приймання” різних типів інформації як системи, оскільки 
вибірковість сприймання може бути по-різному спрямованою. Наведені вище 
дані свідчать про абсолютне переважання у сприйнятті школярів 
прагматичної інформації, яка начебто має прикрашати дозвілля, приносити 
естетичну насолоду, розважати, але досягає такого рівня прагматизму, що 
виходить за межі "художньої". Однією з причин виникнення подібної 
ситуації, яка стоїть на заваді дійсно естетичному розвиткові особистості, і є 
зростання ваги стихійного входження в художній простір внаслідок 
надзвичайно активного прогресу в сфері інформаційних технологій. З одного 
боку, це – об’єктивне явище в історичному розвитку мистецтва, зокрема 
музичного, яке ще Б.В.Асаф’єв визначав як “переінтонування”, 
“інтонаційний словник епохи”, розуміючи під ним оновлення своєрідного 
фонду “музичного мовлення”, що закономірно “переосмислюється від епохи 
до епохи в зв’язку з тим, що традиція слухового сприйняття спіткається з 
новими ідейно-емоційними устремліннями” [1]. Але з іншого, результатом 
дії звукового та зорового фону, який апелює до розважального “типу” 
реципієнта, є і формування відповідних потреб. Якщо ж говорити про 
стихійність впливу “серйозного” мистецтва з глибокою філософською 
основою, втіленим у ньому соціально значущим змістом, відзначимо 
небезпеку неадекватного сприймання і спотвореної оцінки навіть мистецьких 
шедеврів – саме через неправильно організовану спрямованість їх в уявленні 
реципієнтів лише на виконання тієї ж розважальної функції (“класичним” 
прикладом цього вже стали сумнозвісні мультиплікаційні черепашки з 



іменами геніїв епохи Відродження, або класичні мелодії, використані в 
мобільних телефонах, персонажі знаменитих полотен, що “оживають” у 
телерекламі тощо). 

Цікаво, що самі підлітки та юнацтво оцінюють своє мистецьке життя як 
активне, цікаве, насичене захоплюючими подіями, - переважно в тій його 
частині, яка є повністю автономною, знаходиться поза втручанням 
дорослого. Паралельно висловлюють негативну (79%) оцінку того, що 
пропонує школа для організації дозвілля: “нецікаво”, “все застаріло”, 
“вчителі не розуміються на сучасній музиці”, “до кожного свята ми готуємо в 
школі концерти й виставки, але хочеться чогось більш сучасного…” 

Як бачимо, не тільки “високе” мистецтво сьогодні відірване від проблем 
школярів, але й ті, хто виступає його “трансляторами” до них, здебільшого 
відстають від реалій життя, швидкої змінюваності мистецької палітри, темпів 
молоді в реагуванні на ці зміни.Таким чином, постає завдання протиставити 
“стихії” такі способи введення мистецтва в духовний світ молоді, які були б 
спроможні нівелювати, нейтралізувати дію негативних чинників, формуючи 
здатність вибору з естетичних позицій. Один з шляхів – відновлення 
взаємозв’язків між усіма складовими художнього простору, який нині є 
деформованим. На перший погляд, в ньому є все, що має бути: митці, твори 
мистецтва, театри, концертні зали, музеї, засоби масової інформації, тобто – 
ті, хто творить мистецтво, і ті, хто його транслює. Є і глядачі - слухачі, які 
“приймають” те, що їм пропонується! Але дуже сильною є стихійна частина, 
яка впливає, і водночас досить пасивні ті, хто приймає впливи. Кожна ланка 
простору або діє “автономно”, або у взаємозв’язках директивність принижує 
діалог рівноправних учасників. Реальна роль сім’ї в естетичному вихованні 
також змінилася: як свідчать дослідження, більшість сімей пріоритетним 
вважають вибір дітьми “корисних” для майбутнього професійного 
визначення видів діяльності. Тому величезне навантаження сьогодні несе на 
собі школа. Саме школа покликана гармонізувати взаємодію всіх складових 
художнього простору навколо особистості учня і допомогти йому відчути в 
собі потребу і здатність самому впливати на простір. Першою сходинкою має 
стати художній простір школи. 

Найважливішим складником художнього простору школи виступає 
змістова насиченість мистецького життя: різноманітні концерти, 
постановки, конкурси, відвідування театрів, філармоній, естрадних концертів 
і багато інших заходів, цікавих для кожного віку. Але дієвість впливу цих 
заходів значно посилюється, якщо всі учасники активно спілкуються, і 
аналізуючи результати власної творчості, і з приводу побаченого і почутого, 
а також, якщо враження поширюються за межі кола учасників, котрі вже 
залучені до мистецької діяльності. Усвідомлення школярем власної 
спроможності творити простір, впливати на нього відбувається тоді, коли він 
вступає в рівноправний, на засадах взаємоповаги діалог з іншими його 
членами, передусім з митцями, вчителями, батьками, школярами з інших 
навчальних закладів – у спільній підготовці, дискусіях, створенні спільних 
проектів, “зворотньому” зв’язку з діячами культури. В створенні подібної 



комунікавної ситуації вже закладено передумови для “зчеплення” 
загальнолюдських проблем, втілених у художніх образах та емоційно 
прожитих реципієнтом, та проблем самої особистості, що спонукає до 
творчого переосмислення цих проблем, отже –активізує духовно – 
естетичний розвиток. 

У художньому просторі школи існує також предметне оточення 
школярів – інтер‘єр, виставкові стенди, шкільна преса, організація музейної 
справи, оформлення будь – яких шкільних подій як мистецьких, так і 
позамистецьких тощо. Але його не слід розуміти як фоновий чинник 
естетизації шкільного приміщення. Воно починає “естетично діяти” лише 
тоді, коли насичується враженнями, ініціюється та створюється 
безпосередньо школярами і є відображенням мистецької діяльності - 
спілкування з митцями, власної самодіяльності, сприймання, підготовки до 
проведення конкретних заходів. Тоді предметне оточення починає 
відігравати роль передавача різноманітної мистецької інформації і 
стимулятора її естетичного осмислення та подальшого художнього пізнання. 
Тоді воно спонукає і до спілкування навколо мистецтва. 

Отже, обидва чинники – духовно-творчий та художньо-предметний – 
взаємопов’язані, а сам простір, що народився завдяки взаємозв’язкам, – 
явище рухоме, постійно саморозвивається. Якщо виховний процес у школі 
спрямовується на створення моделі такого спілкування, в ньому автоматично 
виникають умови, що допоможуть кожній дитині проявити власну ініціативу, 
фантазію, дієвість, усвідомити ціннісні орієнтири у творенні свого простору 
і зрештою сформуються потреби “виходу” за межі шкільного – у “великий” 
художній простір. З такого погляду, художній простір школи виступає не 
тільки умовою, але й показником перспективності процесу естетичного 
виховання на соціокультурному рівні і потребує цілепрямованих психолого – 
педагогічних досліджень, методичних розробок у визначенні змістового 
наповнення діяльності, пошуків розв’язання організаційних завдань тощо. 
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