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 Автором статті розглядається процес становлення мистецької галузі в контексті впрова-
дження нового освітнього державного стандарту. 

 The article is devoted to process of development the brunch of arts education in context of establishing 
the new state standard of education. 

 Сучасний стан художньо-естетичної освіти в 
Україні є певним віддзеркаленням рівня суспіль-
ного розвитку. Ставлення до “несерйозних” дис-
циплін розкриває рівень відношення Держави до 
Людини. Досліджуючи концепції мистецького 
розвитку та освітні програми дисциплін естетич-
ного циклу, можливо дійти висновку щодо існу-
вання стереотипу загального розвитку учня – 
майбутнього громадянина, якого повинна вида-
ти школа “на гора”. Так, домінування в освітніх 
програмах тих чи інших дисциплін доводить – 
кого замовляє Держава: солдата, бухгалтера, 
науковця... Якщо у шкільному часі знайдено 
місце і для мистецтва, то є ознакою турботи 
Держави не тільки про свої прагматичні перспе-
ктиви, але й про стан духовного здоров’я майбу-
тніх громадян.  

 Мета даної статті – прослідкувати розвиток 
художньо-естетичної галузі у контексті руху до 
інтегрованого поліхудожнього розвитку. Історич-
ний ракурс розглядання даного процесу дає мож-
ливість порівняти підхід до викладання мистець-
ких дисциплін у різні періоди складання галузі. 

 Здатність людини до відчуття “прекрасного” 
є тією рисою, що відокремлює та уособлює люд-
ську істоту у світі. Ця здатність не є притаман-
ною людині як вроджена властивість, до того ж, 
шкала та амплітуда естетичних почуттів досить 
індивідуальна і залежить від багатьох складо-
вих. Проблема виникнення, розвитку та реаліза-

ції естетичних почуттів, які з’являються у спіл-
куванні з природою та творами мистецтва, є на-
ріжною для художньо-естетичної галузі. Голо-
вним завданням естетичного виховання є розви-
нення почуття прекрасного, активація та транс-
формування цього почуття з метою впливу на 
формування характеру, смаку, симпатій, поведі-
нки дитини. Естетичне виховання сприяє стано-
вленню цілісної особистості, апелюючи не тіль-
ки до чуттєво-емоційної сфери дитини, але і до 
інтелектуальної, надаючи нову інформацію, роз-
ширяючи кругозір, збагачуючи тезаурус.  

 Перш ніж зупинитися на сучасній вітчизня-
ній концепції естетичного виховання, слід звер-
нутися до історії загальної мистецької освіти. 
Вже у 20-ті роки починає закладатися теорети-
ко-методологічна основа викладання мистець-
ких дисциплін у загальній школі. Питання про 
викладання, виховний вплив, можливості мисте-
цтва у справі формування особистості знайшли 
відбиток у працях П.П.Блонського, Н.Я.Брю-
сової, Н.К.Крупської, А.В.Луначарського, 
С.Т.Шацького, Б.В.Асаф’єва та ін. [1]. Саме у 
20-ті роки вперше виникає питання про можли-
вість та необхідність викладання комплексу ми-
стецтв. У цей час складається дві теоретичні 
ланки художньо-естетичного виховання – 
“академічна”(викладання окремих мистецьких 
предметів) та “культурологічна” (поєднання цих 
предметів з метою розкриття суті мистецтва). 
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 У 50-60-ті роки у працях Н.А.Ветлугіної, 
Л.С.Виготського, Г.В.Лабунської, Б.Т.Лихачова, 
Д.Б.Кабалевського, Б.М.Теплова, Б.П.Юсова 
висуваються ідеї різнобічного розвитку творчо-
го потенціалу дітей засобами мистецтва. Почи-
нає розвиватись та отримує теоретичне підґрун-
тя ланка інтегрованого художнього виховання. 
Однак об’єктивна картина співвідношення на-
вчальних предметів та їх динаміка свідчать про 
стійке панування “точної” галузі, у порівнянні з 
природничими та гуманітарними, щодо предме-
тів художньо-естетичного циклу, і ця освітня 
галузь тривалий час знаходилась у пригніченому 
становищі. Розподілення навчального часу свід-
чить про соціальне замовлення на певний тип 
громадянина, який повинна виховати школа. 
Нехтування мистецтвом як “несерйозною” галу-
ззю доводить те, що суспільство не потребує 
всебічно розвиненої та здатної на глибокі почут-
тя особистості.  

 У 40-60-ті роки художньо-естетичний цикл 
репрезентовано двома предметами: співами та 
малюванням. Завдання, що висуваються у про-
грамах, мають прикладний характер. Так, у галу-
зі “співи”, пізніше – “музика та співи”, голо-
вною метою проголошується: “...надати навичок 
хорового співу у роботі над диханням, звукодо-
буванням, дикцією, ансамблем та строєм, а та-
кож основам нотної грамоти” (1940 р.). Пізніше 
спрямованість освітніх задач набуває більш 
культурологічного сенсу: “підняти загальний 
культурний рівень та розширити музичний кру-
гозір дітей, прищепити зацікавленість та любов 
до музики”. У 1943 році вже розрізняють насту-
пні види діяльності: хоровий спів, ознайомлення 
з музичною літературою, вивчення музичної 
грамоти та рухи під музику. 

 Програма початкової школи з малювання 
(1940 р., Наркомпрос РСФСР) мала головною 
метою: “...надання вмінь та навичок, які необ-
хідні для грамотного відображення оточуючих 
предметів...” , або “виховання активного сприй-
няття навколишньої дійсності, вміння бачити, 
спостерігати, передавати свої спостереження в 
образотворчій формі. Навчання основам образо-
творчої грамоти, вмінню відтворити простір та 
об’єм...” Наукове обґрунтування цьому напрям-
ку було надано у програмі В.С.Кузіна та 
М.М.Ростовцева. У період 40-60-х років дисцип-
ліна “малювання” має суто утилітарно-
прикладний характер та сприймається як пер-
винна політехнічна підготовка учнів. Освоєння 
школярами “графічної грамоти”, техніки зобра-
ження оточуючих об’єктів було проголошено 
головним завданням впровадження предмету. У 
70-ті роки назву предмету “малювання” зміню-
ють на “образотворче мистецтво”, але освітні 
задачі та принципи не зазнають суттєвих змін. 
Головна мета – “досягнення координації зору та 

руки у малюванні з натури пласких та об’ємних 
предметів, геометричних фігур, їх комбінацій з 
урахуванням законів лінійної перспективи”.   

 Загальною ознакою обох напрямків худож-
ньо-естетичного розвитку школярів (музичного 
та образотворчого) було те, що принципи та ме-
тоди спеціального навчання, характерні для суто 
професійної підготовки музиканта або художни-
ка, були застосовані у навчальній практиці зага-
льноосвітньої школи. 

 Наступним етапом у справі розвитку мисте-
цької освіти стають 70-ті роки. У цей час радян-
ська педагогіка виходить на новий рівень теоре-
тичного та методичного осмислення проблеми 
формування особистості дитини. Поступове вті-
лення ідеї гуманізації освіти реалізується у змі-
нах відносно предметів художньо-естетичного 
циклу, як до засобу узагальнення культурного 
спадку народу та органічного поєднання вихо-
вання, навчання та розвитку дитини засобами 
мистецтва. 

 У 1979 році в НДІ художнього виховання 
АПН СРСР було розроблено нову типову про-
граму з музики. Програму було підготовлено 
колективом наукових співробітників лабораторії 
музики та танцю, що спиралися на дослідження 
Б.В.Асаф’єва, Д.Б.Кабалевського, С.Т. та 
В.Н.Шацьких, Н.А.Гродзенської, О.А.Апрак-
сіної та інших. Головним завданням програми 
було досягнення комплексності у підході до ви-
ховання та навчання учнів.  

 В основу типової програми було покладено 
експериментальну програму з музики, яку роз-
робив Д.Б.Кабалевський. Творча група 
(Д.Б.Кабалевський, І.В.Кадобнова, В.О.Усачова, 
Л.В.Школяр) запропонувала концепцію розвит-
ку музичної культури як складової духовної 
культури учнів, що спиралась, насамперед, на 
ідею вивчення закономірностей впливу музич-
ного мистецтва на розвиток особистості дитини 
та зв’язку цього впливу із життєвою реальністю 
людини. Маючи на увазі існування музики як 
освітньої дисципліни і стале відношення до ви-
кладання цього предмету, як до технологічно-
додаткового у ланці загальноосвітніх дисциплін, 
виникла необхідність пошуків у руслі нових 
принципів щодо змісту уроку музики, розробки 
методів, адекватних ідеї впливу мистецтва на 
світ дитини [2]. Структурну основу концепції 
Д.Б.Кабалевського утворюють три головні жан-
рові сфери музики – “три кити” – пісня, танець і 
марш, що дає можливість для встановлення різ-
номанітних зв’язків музики з усіма історичними 
проявами життєвої ланки людського існування. 
Музика виступає не лише засобом пізнання сус-
пільства, але і перетворює історичні або раціо-
нальні події на акти та стан, що людина спромо-
жна осягнути особисто, через власні почуття, 
емоції. 
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 Експериментальна програма “Музика” ви-
явила себе здатною на практичне застосування, 
вона мала та має розповсюдження вже понад 25 
років, на базі цієї програми були створені дочір-
ні регіональні програми з музичного мистецтва, 
наприклад, програма з музики О.Я.Ростов-
ського, яка нині є діючою державною програ-
мою з “Музики” в Україні. Але слід зазначити, 
що сам Д.Б.Кабалевський був незадоволеним 
станом викладання музики, а саме тим, що всу-
переч появі нової програми, яка мала вивести 
предмет на якісно новий рівень, технологія вті-
лення її не зазнала певних змін ще з 40-50-х ро-
ків. Необхідність подолання розбіжностей між 
метою – викладання мистецтва засобами мисте-
цтва та способами реалізації, що відповідають 
як меті, так і специфіці предмету, адекватними 
природі мистецтва, постала також і перед твор-
чим колективом, що створив програму з іншого 
предмету художньо-естетичного циклу – 
“Образотворче мистецтво”. 

 У 1976 році НДІ художнього виховання 
АПН СРСР була затверджена програма 
“Образотворче мистецтво та художня праця” 
автора Б.В.Неменського. Головною метою про-
грами було “...формування в учнів художньої 
культури як невід’ємної складової духовної 
культури” [3]. Загальна задача мала розв’язання 
у двох взаємопов’язаних аспектах: 

 – захоплення мистецтвом – перший етап 
художнього розвитку (“...неможливо сформува-
ти потребу постійного звертання до творів мис-
тецтва поза захопленістю, зацікавленістю, зако-
ханістю ним” – Б.В.Неменський); 

 – художній розвиток. Даний етап, за думкою 
автора, передбачав своєрідну тріаду елементів: 
розуміння змісту мистецтва, опанування мови 
мистецтва, творчість – останній елемент тріади, 
а також своєрідний синтез попередніх, тому що 
поза творчістю неможливо поєднати зміст мис-
тецтва з його мовою. 

Особливістю програми є те, що її структура 
утворює єдину систему взаємопов’язаних тем-
блоків, що охоплюють весь шкільний період (10 
років). 

 Оскільки програма є інтегрованою, то фор-
ми діяльності відповідають обраним інтегрантам 
– образотворчому мистецтву як домінуючому та 
художній праці, а також є відбиттям існуючих 
форм художнього мислення: конструктивного, 
зображального та декоративного. Тобто пропо-
нуються наступні види діяльності: малювання у 
різних техніках, конструювання з різних матері-
алів, ліплення, декоративно-дизайнерська діяль-
ність (прикрашання). Всі ці звичні для дітей за-
няття, до речі, відомі усім первісним народам, 
найдавніші форми художньої діяльності людст-
ва мають функцію залучення до мистецтва як 
особливої форми життєдіяльності людини. Бага-

торічне успішне застосування програми 
Б.В.Неменського “Образотворче мистецтво та 
художня праця” у загальноосвітній школі стало 
якісно новим рівнем розвитку художньо-
естетичного навчання. Ідейна спільність із концеп-
цією Д.Б.Кабалевського полягає у відношенні до 
мистецтва як до живого цілісного організму, що 
має органічно вплинути на особистість дитини. 
Ідейне кредо Б.В.Неменського може бути цілком 
віднесено до суті концепції Д.Б.Кабалевського:      
“…не навыки, не история искусства являются для 
нас предметом изучения. Это лишь средства. 
Предмет изучения – связи искусства с жизнью 
человека, социальные, нравственно-эстетические 
функции искусства в жизни” [2]. 

 Наступним етапом становлення художньо-
естетичної освіти та виховання стала концепція 
поліхудожнього розвитку учнів Б.П.Юсова.  

У 1990 році в Луганську вийшли рекоменда-
ції до розробки комплексних програм з мистецт-
ва для шкільних та позашкільних занять 
“Взаємодія та інтеграція мистецтв у поліхудож-
ньому розвитку школярів” під загальною редак-
цією Г.Г.Шевченко та Б.П.Юсова [4]. Співавто-
ри мали за мету створення єдиної системи худо-
жнього розвитку учнів загальноосвітньої школи. 
У цій праці було започатковано новий термін – 
“поліхудожнє виховання”, що пояснювався як 
своєрідна форма залучення учнів до мистецтва. 
На думку авторів, “поліхудожній підхід” дозво-
ляв надати уявлення про витоки художньої дія-
льності, отримати навики сприйняття та посиль-
ного відтворення зразків мистецтва різних видів, 
різницю від “монохудожнього” підходу, де на-
вчання будується як система освоєння окремого 
виду художньої діяльності. За концепцією пе-
редбачалось викладання декількох видів мистец-
тва водночас, наприклад: літературна діяльність 
(навички виразного мовлення), музична діяль-
ність (музикування та імпровізація), образотвор-
ча діяльність (малювання та дизайн), кінодіяль-
ність тощо. Реалізація подібних програм, на ду-
мку авторів, дозволить комплексно використати 
результати різноманітної художньої діяльності у 
справі формування “...розумової культури люди-
ни у єдності з її природними здібностями” [5]. 

 Концепція Б.П.Юсова стала прикладом нового 
підходу до дослідження проблем культурного роз-
витку особистості. Вона базувалася на дослідженні 
проблеми у школах України та Росії, світових над-
баннях у галузі художньо-естетичного виховання 
та на багатолітніх особистих спостереженнях. Ве-
лику цінність, на нашу думку, має розробка основ 
технології інтегрованого поліхудожнього розвитку 
учнів у процесі поєднання навчальної, позакласної 
та факультативної роботи у ЗОШ.  

 Новим етапом розвитку художньо-естетич-
ної галузі стала навчальна дисципліна “Світова 
художня культура”, програму якої було затвер-
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джено Міністерством освіти РСФСР у 1978 році. 
Автор програми – Л.М.Предтеченська, загальна 
редакція Д.Б.Кабалевського. Основою для скла-
дання програми стала концепція викладання 
мистецтва у ЗОШ Д.Б.Кабалевського. 

 Перша експериментальна програма з СХК 
була розрахована на учнів старших класів. Мета 
появи нового предмету – сприяти формуванню 
особистості дитини комплексним поєднанням 
зусиль різних видів мистецтва. Продовжуючи 
основну ідею концепції Д.Б.Кабалевського – 
“довести життєвий зв’язок мистецтва з люди-
ною”, Л.М.Предтеченська у своєї програмі пере-
носить акцент з музичного мистецтва на взаємо-
зв’язок, генетичну спорідненість видів мистецт-
ва взагалі та на дослідження взаємовпливу істо-
ричних особливостей, суспільного руху та роз-
витку художньої культури як продукту духовної 
життєдіяльності цивілізації. 

 Провідним принципом побудування програ-
ми є інтеграція – “...курс СХК передбачає ком-
плексне та синхронне вивчення вітчизняної та 
зарубіжної культури та різні види мистецтва: 
література, образотворче мистецтво, музика, 
кіномистецтво” [6]. 

 Головною метою програми проголошено: 
збагачення духовного світу учнів, сприяння ро-
зумінню мистецтва, надання знань, що потребує 
це розуміння (інформація про мову мистецтва, 
закономірності створення художнього образу). 

 Програма з СХК Л.М.Предтеченської стала 
першою у СРСР програмою загальної культуро-
логічної спрямованості. Слід зазначити, що ве-
лике розповсюдження та підтримку цієї дисцип-
ліни було отримано в Україні.  

 У 1990 році було затверджено програму з 
СХК автора О.П.Щолокової. 

Структурно вона є дуже близькою до попере-
днього російського аналогу. Спільними рисами є 
також історично-хронологічний принцип побу-
дови тематизму, інтернаціональний розподіл 
матеріалу, але в програмі О.П.Щолокової є сут-
тєва відмінність від попередньої – вона орієнто-
вана на весь шкільний період (1-11класи). Ме-
тою створення програми для молодшої школи 
було прагнення до цілісного охоплення, форму-
вання спадкоємності, наступності у залученні до 
мистецтва усіх вікових шкільних категорій шко-
лярства. Різноманітні форми діяльності – слу-
хання музики, малювання, декоративне вироб-
ництво дозволяють відтворити сферу синкретич-
ного художньо-естетичного існування дитини. 
Залучення відповідної тематики (казкової, міфо-
логічної, фольклорної) дає можливість учням 
проявити себе у сфері драматичного мистецтва, 
гри, що є найбільш природним проявом діяльно-
сті дитини молодшого віку [7].  

 Наступним етапом у справі становлення ес-
тетичної освіти в Україні стала програма 

“Мистецтво”, затверджена у 2002 році. Пропо-
нування координації двох головних естетичних 
дисциплін єдиною програмою, що має забезпе-
чити формування основ цілісної художньої кар-
тини світу, та розширення художнього обрію 
дитини стало головною смислоутворюючою та 
формобудуючою рисою даної програми. Авто-
рський колектив (Л.Масол, О.Бєлкіна, В.Ра-
гозіна та ін.) визначили наступні завдання:  

 – освітні – засвоєння початкових мистець-
ких знань, уявлень та понять про елементи мов 
мистецтва; 

 – виховні – виховання естетичного ставлен-
ня до дійсності, світоглядних уявлень та цінніс-
них орієнтацій, виховання художнього смаку, 
особистісного ставлення до мистецтва, потреби 
до художньо-творчого самовдосконалення; 

 – завдання розвитку – розвинення художніх 
та загальних здібностей, стимулювання худож-
ньо-образного мислення, уяви та інтуїції, фор-
мування універсальних якостей творчої особис-
тості. 

Виділення двох домінантних ліній, які поєд-
нуються у поліцентричній інтеграції на основах 
рівнозначності для розв’язання світоглядних 
питань. 

Осягнення їхньої ідейної та тематичної спі-
льності та розуміння різності мовних засобів 
кожного з інтегрантів – у цьому полягає головна 
ідея програми. Ідейна спорідненість різних видів 
мистецтва зумовлює єдину тематичну структуру 
програми “Мистецтво”, логіку поєднання навча-
льно-художнього матеріалу в цілісні блоки – 
серії занять. Засвоєння мистецьких знань – не 
самоціль курсу, а технологічний засіб “вивчення 
мови” , який дозволить згодом розуміти загаль-
ний зміст творів мистецтва. 

 Програма “Мистецтво” розрахована на чоти-
ри роки (молодшу школу), містить наступні те-
ми: “Абетка мистецтв”, “ Краса довкілля у мис-
тецтві”, “ Образ людини у мистецтві”, “ Світ у 
мистецьких шедеврах”. Надання первинних 
знань в галузі “Мистецтво” проводиться парале-
льно – у порівнянні елементів музичної та обра-
зотворчих мов (звук – крапка, мелодія – кольо-
рова лінія, характер мелодії – характер лінії, 
характер та настрій в музиці та в образотворчо-
му мистецтві, лад – кольорова гама, жанр, фор-
ма, ритм, композиція тощо). 

 Експериментально-практичні дослідження в 
галузі художньо-естетичного розвитку створили 
умови для перегляду загальної освітньої концеп-
ції. Перегляд та необхідність у перебудові, рух у 
напрямку гуманізації та гуманітаризації освіти 
школи знайшли підтвердження в ідеях провід-
них вчених, теоретиків та практиків педагогіки. 
Останнім часом створена концепція загальної 
мистецької освіти, яка була розроблена відповід-
но до Закону України “ Про загальну та середню 
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освіту”. Методологічним підґрунтям цієї конце-
пції стали загальні положення про 12-річну шко-
лу (“Концепція загальної середньої освіти”), які 
виходять з Національної доктрини розвитку 
освіти в Україні. Автор концепції – Л.М.Масол 
[8]. Головною метою мистецької освіти автор 
вважає виховання в учнях ціннісного ставлення 
до дійсності та мистецтва, розвиток художньої 
свідомості та компетентності, здатності до само-
реалізації. Аналіз концепції Л.М.Масол дозволяє 
дійти наступних висновків:  

− сучасна мистецька освіта повинна відпові-
дати вимогам суспільства на виховання 
громадянина, який має гуманістичний, 
антропоцентричний погляд на події, що 
розгортаються у суспільстві;  

− осягнення проблем глобалізації має гар-
монійно поєднуватися із усвідомленням 
власної етнічної та регіональної причет-
ності; 

− мистецька освіта повинна користуватися 
досягненнями та засобами медіа-куль-
тури, які мають великий вплив на свідо-
мість та є звичними і природними джере-
лами інформації для сучасних школярів; 

− осягнення кращих зразків світової культу-
ри повинно носити не інформативно-
повчальний характер, а відповідати за-
вданню всебічного (інтелектуального, 
емоційного, морального та практичного) 
розвитку особистості дитини;  

− мистецька освіта повинна мати інтеграти-
вний характер та бути спроможною тема-
тично відповідати ідейній спрямованості 
загальноосвітньої тенденції; 

− мистецька освіта повинна бути неперерв-
ною та охоплювати весь шкільний період 
з урахуванням варіативної складової, а 
також системи позакласних та позашкіль-
них занять; 

− мистецька освіта має складатися на полі-
культурних та поліхудожніх засадах, діа-
лектично догоджуючи існуючі культурні 
та мистецькі зв’язки, які є ознакою сього-
дення. 

Державний стандарт базової та повної зага-
льної середньої освіти, який був затверджено 
02.02.2004 року Міністерством освіти та науки 
України, містить нову галузь – “Естетична куль-
тура”, яка базується на загальній концепції мис-
тецької освіти, що була розглянута вище. Струк-
туру галузі складають дисципліни естетичного 
циклу, що формують інваріатну (обов’язкову 
для вивчення всіма учнями) та варіативну дис-
ципліни (які вивчаються за вибором міської, 
шкільної адміністрації або за бажанням учнів, 
факультативно). 

 Предмети, які входять до інваріантної части-
ни, – “Музичне мистецтво” (1-8 класи), 

“ Образотворче мистецтво” (1-7 класи), 
“Художня культура” (9-11 класи), “Основи есте-
тики” (12 клас). 

 Предмети, які входять до варіативної скла-
дової, – “Хореографія”, “ Дизайн”, “ Медіа-
культура” . 

 Принцип “поліцентричної інтеграції” (Ма-
сол) має реалізуватися у випадку викладання 
курсу “Мистецтво” (1-8 класи), який є синтетич-
ним поєднанням музичного та образотворчого 
мистецтв на засадах “загальної духовно-
світоглядної орієнтації та збагачується елемен-
тами синтетичних мистецтв – хореографії, теат-
ру, кіно”.  

 Якщо звернутися до державних вимог до 
рівня загальноосвітньої підготовки учнів, то ми 
маємо зазначити, що головні види діяльності на 
уроках естетичного циклу не зазнали суттєвих 
змін – сприйняття та оцінювання здобутків віт-
чизняної та світової мистецької спадщини, ово-
лодіння специфічними мистецькими знаннями 
та навичками, але на першому місті постає вмін-
ня інтерпретувати художньо-образний зміст тво-
ру мистецтва, визначення взаємозв’язків із жит-
тям та проведення синестезійних аналогій між 
добутками різних видів мистецтва . Подібне 
культурологічне ставлення до викладання мис-
тецьких дисциплін постає етапним явищем у 
справі художньо-естетичного виховання. 

 Предмети старшої школи – “Художня куль-
тура” та “Основи естетики” є логічним продов-
женням ланки художньо-естетичного виховання 
школярів та змістовно узагальнюють мистецькі 
знання та уявлення, які були надані в молодшій 
та середній школі, при цьому курси “Музичне 
мистецтво” та “Образотворче мистецтво” є про-
педевтичними етапами для наступного культу-
рологічного етапу осягнення галузі. 

 Щодо мистецько-синтетичної змістової лінії, 
яка складається з курсів “Хореографічне мисте-
цтво”, “ Театральне мистецтво”, “ Екранні мисте-
цтва”, то існують наступні державні вимоги до 
опанування цих предметів: 

– “Хореографічне мистецтво” – надання уяв-
лення про хореографію як вид мистецтва. Знан-
ня про основні види танцю та практичне вико-
нання. 

– “Театральне мистецтво” – уявлення про 
специфіку та види театрального мистецтва, ак-
торську та режисерську майстерність. Знання 
основних жанрів драматургії та вміння виражати 
власне ставлення до театральної вистави і воло-
діння основними елементами акторської гри. 

– “Екранні мистецтва” – уявлення про кіно 
як вид мистецтва. Знання основних жанрів кіне-
матографу та телебачення. Уміння висловлювати 
власні судження про екранні художні образи [9].  

 Сучасна естетична освіта в Україні, як і в 
багатьох європейських державах, перестає бути 
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лише навчанням мистецтву, засвоєнням деяких 
художніх навичок та необхідного об’єму інфор-
мації. Зміни у відношенні до естетичної галузі 
відбивають зміни у загальній концепції щодо 
гуманізації та гуманітаризації освіти. Вивчення 
дисциплін естетичного циклу розглядається як 
необхідний етап у становленні гармонійної цілі-
сної особистості. Збільшення часового обсягу та 
розгалуження дисциплін свідчить про зміни що-
до соціального замовлення на певний тип грома-
дянина, тобто держава бажає мати такого члена 
суспільства, який не тільки добре рахує та гра-
мотно пише, але й може адекватно сприймати 
всі культурні явища сучасного світу та спромож-
ний до культуротворчої діяльності. Наприкінці 
статті слід зазначити: 

− ланка загальної художньо-естетичної осві-
ти починає розвиватися з 20-х років ХХ 
сторіччя як галузь академічного мистець-
кого спрямування і репрезентована у шкі-
льних програмах двома дисциплінами: 
музикою та малюванням; 

− теоретична розробка концепції інтегрова-
ного поєднання дисциплін естетичного 
циклу починається з початку ХХ сторіччя 

та знаходить практичну реалізацію з сере-
дини сторіччя у монодисциплінарних про-
грамах у вигляді міжпредметних зв’язків 
(програма “Музика” Д.Б.Кабалевського), 
комплексних програмах (“Образотворче 
мистецтво та художня праця” Б.М.Не-
менського) і, нарешті, в інтегрованих про-
грамах з художньої культури (Л.М.Пред-
теченська, О.П.Щелокова, Л.М.Масол); 

− сучасний освітній державний стандарт 
містить галузь “Естетична культура”, 
зміст якої становить явище полідисциплі-
нарної інтеграції. Предмети, що є складо-
вими галузі, являють собою приклад як 
інтеграції мистецьких дисциплін (курс 
“Мистецтво”, 1-8 класи), так і інтеграції 
дисциплін естетичного, гуманітарного, та 
природничого циклів (курс “Художня 
культура”, 9-11 класи); 

−  використання явища педагогічної інтег-
рації виступає тим чинником, який впли-
ває на перетворення як структури галузі 
“Естетична культура”, так і на зміст дис-
циплін, що входять до її складу.  
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