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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ МУЗИКИ 

 

Світ мистецтва надзвичайно багатий, складний і різноманітній. 

Кожен його вид має численні різновиди, роди, жанри тощо. В одному 
випадку твір мистецтва постає перед нами як матеріальний предмет, 
звернений до зорового сприймання (скульптура, картина, будівля), в 
іншому – як розгорнутий у часі процес (словесний або музичний), ще в 
іншому – як дія, що відбувається в просторі й часі (танець, спектакль, 
кінофільм). 

«Мистецтво – це час і простір, в якому живе людського духу. Як 

гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу людини. 
Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає людське в людині, підносить 
себе до прекрасного, переживає насолоду», – писав В. Сухомлинський 

[1, с. 95]. 
Тому ставлення до мистецтва – показник духовності особистості. 
З найдавніших часів внутрішня єдність мистецтва є основною 

тенденцією розвитку художньої культури. Усі види мистецтва споріднені й 

покликані до життя потребами людей – естетичними, пізнавальними, 
комунікативними, виховними тощо. Немає мистецтва головного або 

другорядного. 

Жоден вид мистецтва не може бути змінений іншим, а всі разом вони 
утворюють динамічну систему, єдиний організм із загальними 

закономірностями. Різні види мистецтва не тільки не відокремлені одне від 
одного, а навпаки, тісно пов’язані між собою й знання одного з них 

допомагає глибшому сприйманню й розумінню іншого. 

Усі види мистецтва народжуються з єдиного джерела-реального 
життя. Кожен мистецький твір має сюжет, в якому автор за допомогою 

різних мистецьких засобів передає свій задум. Але між різними видами 

мистецтва може існувати не тільки сюжетний зв’язок, а й внутрішній – 

творчий, життєвий. 
Ідея взаємозв’язку мистецтв, яка ґрунтується на цілісності 

сприймання навколишнього світу та творів мистецтва, має стати однією з 
провідних у музичному навчанні та вихованні школярів. 

Взаємодія різних видів мистецтва у навчальному процесі – це не 
просто додаткове залучення на уроці одного виду мистецтва матеріалу 
іншого або ілюстрування одного виду мистецтва іншим [2, с. 73]. 

Співдружність різних видів мистецтва буде доцільною і дійсно 

творчою лише тоді, коли кожен вид мистецтва збереже свою специфіку, 
свою форму художнього мислення. Коли ж ця специфіка не враховується, 
то взаємодія мистецтв порушується і втрачає педагогічну доцільність. 

Проводячи паралелі з іншими видами мистецтва, не слід 

перетворювати музику в ілюстрацію до якоїсь картини чи літературного 
твору. 

Використовуючи літературу й твори образотворчого мистецтва, 



вчителю не слід забувати, що він проводить саме урок музики, а література 
і образотворче мистецтво мають лише збагачувати музичні враження 
школярів, виводячи їх на нові рівні художнього узагальнення [3, с. 104]. 

Завдяки зіставленню музичних творів з творами інших видів 
мистецтва збагачуються уявлення учнів про специфіку музично-образного 

відображення світу, а розгляд зв’язків музики з життям стає глибшим і 
повнішим. 

Отже, взаємозв’язок між видами мистецтва означає не лише 
знаходження внутрішніх зв’язків між музикою, художньою літературою, 

образотворчим мистецтвом, хореографією, театром тощо, а й між цими 

видами мистецтва й життям. 
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