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Методологічні аспекти ефективного використання 

мистецтва у процесі підготовки майбутнього вчителя 
 
Мистецтво є тією галуззю культуротворчого процесу, у якій суспільство 

знаходить своєрідні способи розвитку і втілення духовності людини, її 
емоційного та інтелектуального стану. Ця галузь суспільної практики 
заслуговує особливої уваги в силу того, що несе важливі функції 
утвердження людського в людині, формує ціннісне ставлення сучасника до 
навколишньої дійсності, розвиває оригінальні форми передачі наступним 
поколінням духовних надбань минулого. 

Безперечно, мистецтво акумулює у собі значний досвід пізнавання і 
освоєння дійсності відповідно до законів краси. Це ті закони, що дозволяють 
людині діяти не лише вірно, але й красиво, виразно, витончено. Закони краси 
важко пояснити словами, формулами, проте їх можна передати за допомогою 
відчуття, співпереживання, творчого стану людини, художніх образів та 
мистецьких рішень. Звідси виникає необхідність послідовної підготовки 
людини до взаємодії зі світом мистецтва, сприймання і освоєння творів 
художньої культури. 

Наявність мистецтва у культуротворчому процесі суспільства передбачає 
обгрунтування основних принципів та підходів до його використання в 
системі освіти. В Україні це питання набуває відчутної гостроти у зв’язку з 
тим, що громадська думка високо оцінює роль мистецтва, усвідомлює його 
функціональну значущість у культуротворчому процесі. Потрібні чітко 
визначені принципи і підходи до організації процесу передачі учнівській 
молоді необхідного мистецького досвіду. 

Ефективне вирішення цього питання стає можливим за умови 
обгрунтування методологічних аспектів, визначення теоретичних основ, що 
характеризують художню освіту. На прикладі суспільно-історичного досвіду 
розвитку культури бачимо, що існує декілька методологічних підходів, що 
дозволяють певним чином інтерпретувати сутність зазначеної проблеми. 

Перший підхід характеризується тим, що в основу художньої освіти 
покладена гносеологічна ідея, сутність якої полягає у визначенні природи 
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мистецтва та ролі людини в естетичному освоєнні дійсності. Гносеологія є 
історично і об’єктивно важливим етапом становлення суспільної свідомості, 
коли людина намагається зрозуміти, усвідомити, визначити сутність того, що 
її оточує, становить предмет і об'єкт творчого натхнення. 

З позиції методологічного забезпечення зазначеного питання гносеологія 
виконує важливу роль у знаходженні відповіді на питання про сутність, зміст, 
види, способи художньо-образного освоєння дійсності. Спираючись на 
гносеологічні методи, науковці визначають основний спектр своїх пошуків, 
дають відповідь на актуальні питання мистецького життя. На думку вчених, 
які сповідують гносеологію як основний методологічний принцип, мистецтво 
є особливою формою відображення дійсності. Мистецька практика 
пов’язується переважно з вивченням естетичних закономірностей предмету 
художньо-образного відображення, усвідомленням змістових і виразних 
аспектів, що є характерними для дійсності, яка передається художніми 
засобами. 

За логікою гносеологічних роздумів діячам мистецтва і культури 
пропонується низка критеріїв та показників, спираючись на які вони 
оцінюють рівень виконаної мистецької праці. Головними критеріями при 
цьому є: глибина ідеї, цілісність художнього образу, насиченість естетичного 
рішення функціональним змістом тощо. На цьому прикладі можна бачити, 
що гносеологія впливає на художній процес, орієнтує його на послідовне 
наближення до сутності зображуваного явища, перетворюючи митця 
передусім у дослідника, для якого важливим є об’єктивне і всебічне 
відображення природи, життя людей, суспільних процесів тощо. 

У системі художньої освіти гносеологічний підхід набув традиційного 
характеру. В останні десятиліття художня практика, мистецтвознавство 
чимало зробили для того, щоб гносеологічні ідеї у сфері художньої культури 
були визнані як пріоритетні не лише для митців, але й широкої аудиторії, яка 
зорієнтована на самостійне сприймання і оцінку творів мистецтва. Аналіз 
навчальних програм, підручників, методичних посібників у сфері художньої 
освіти засвідчує, що естетична свідомість учнівської аудиторії формується 
переважно на основі гносеологічних принципів сприймання і освоєння 
художнього матеріалу. Найбільш показовими у цьому відношенні є такі 
навчальні теми: 

• Мистецтво та його значущість у відображенні дійсності. 

Розділ 1. 



36 Матеріали міжнародної наукової конференції 

• Художній образ як системна форма передачі характерних рис 
людини. 

• Виразні засоби мистецтва та їх використання з метою розкриття 
типових властивостей предмету дійсності. 

 
Гносеологічний підхід у сфері художньої освіти має позитивне значення, 

орієнтує учнівську молодь на глибоке сприймання, оцінку, інтерпретацію 
явищ художньо-естетичного змісту. Він запобігає нехтуванню об’єктивних 
законів природи, суспільства. За допомогою засобів мистецтва учні 
розкривають їх сутність, враховують у повсякденному житті та творчому 
процесі. 

Проте перебільшувати значущість гносеологічного методу у системі 
освіти не можна. Адже будь-яке перебільшення функціональних 
можливостей призводить до руйнування самого явища. Практика залучення 
учнівської молоді до світу мистецтва переконує у тому, ще гносеологічний 
підхід часом визначається як основний, домінуючий. Виявлення певної 
гіперболізації у цьому питанні суттєво обмежує комунікативні, орієнтаційні 
та креативні можливості мистецької освіти, акумулює увагу переважно на 
репродуктивному відображенні навколишньої дійсності. 

В результаті, учнівська молодь привчається до освоєння мистецтва лише 
як способу передачі відповідної інформації, здобуття нових знань за 
допомогою художнього жанру. Безперечно, пізнавальна активність 
особистості має бути реалізована на широкому масиві художнього матеріалу, 
але ця функція не повинна визначатися як основна. Вона може бути 
ефективно використана лише у тісному взаємозв'язку з іншими способами 
художньо-мистецького процесу. 

Другий підхід у визначенні методології художньої освіти пов'язаний з 
аксіологічною ідеєю. Сутність її полягає у тому, що основу мистецької 
практики визначає не процес пізнання дійсності, а її активне освоєння за тими 
мірками, які вважає доцільними суспільство або окрема людина. За своїм 
змістом зазначені мірки можуть бути різними. Вони залежать від того, які 
аксіологічні цінності домінують у суспільній свідомості та у сфері 
життєдіяльності окремої людини. Можна виділити, зокрема, такі ціннісні 
мірки, як політичні, моральні, релігійні, правові тощо. 

Аксіологічна ідея стає визначальною у суспільній практиці тоді, коли 
актуалізується питання життєтворчості людини, її спроможності привносити 
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у природу, повсякденний побут, художню творчість те, що вона вважає 
доцільним, прогресивним, добрим, прекрасним. 

За логікою аксіологічної ідеї людина виконує функцію тієї мірки, яка має 
бути характерною для культуротворчої практики. В історії розвитку 
суспільства є чимало прикладів того, коли акіологічна ідея визначалася 
релігійною свідомістю людини. Теологічні погляди людини, вірування 
перетворювалися у її ціннісно-орієнтаційні критерії, яким мали відповідати 
твори у сфері культового мистецтва. Головним показником релігійно-
художнього образу стає втілення ідеї релігійного ставлення до всього, що 
оточує людину у її житті. 

На зміну релігійній свідомості у суспільній практиці приходить 
свідомість політична, яка визначається світським характером і зорієнтована 
на ствердження певних суспільно-політичних програм. При цьому важливо 
зазначити, що мистецька практика не залишається осторонь і активно 
взаємодіє з різними за змістом політичними орієнтаціями. Твори мистецтва, в 
основу яких була покладена аксіологічна ідея, використовують свій 
художньо-образний потенціал і прагнуть донести численній аудиторії 
конкретні політичні погляди та ідеали. При цьому політична ідея 
визначається як домінуюча у мистецтві і тому повинна була вираженою 
якомога виразніше і доступніше для певних соціальних груп. 

Методологічна позиція, заснована на визначальній ролі аксіології у 
мистецтві знайшла своє відображення у сфері художньої освіти. Аналіз 
навчальних програм переконує у тому, що художня освіта в Україні ще 
залишається у полоні окремих політичних орієнтацій. Це означає, що окремі 
автори навчальних програм, підручників та посібників вважають доцільною 
побудову навчального процесу, у якому б домінували ідеї створення 
художніх творів за відповідними політичними симпатіями чи антипатіями. 
Прикладом такого підходу можуть бути навчальні теми, які пропонуються 
для ознайомлення учнівської аудиторії, зокрема: 

• Мистецтво як засіб розкриття соціально-політичних орієнтацій 
суспільства. 

• Взаємодія мистецтва і політики у культуротворчому процесі. 
• Художня творчість як аксіологічна категорія. 
 
Досвід організації художньої освіти дозволяє зазначити, що 
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аксіологічний підхід до побудови навчальних курсів має певні резерви 
впливу на естетичну свідомість. У процесі розкриття ціннісної сутності 
мистецтва учні отримують можливість усвідомити відповідальність, яку несе 
митець під час створення художнього твору. Адже мистецький шлях 
починається з глибокого усвідомлення і прийняття ідеї, заради якої 
створюється художній твір. Майстер живопису, художнього слова, музичної 
мелодії безпосередньо сприймає естетичну ідею, переконується у її 
важливості і доцільності і лише після цього починає працювати над її 
втіленням у художньо-образному матеріалі. Важливо підкреслити, що спектр 
уваги учнівської молоді під час занять розподіляється таким чином, що у 
центрі пізнавального пошуку акумулюються питання особистості автора 
художнього твору. Учнівська аудиторія отримує можливість ознайомитися з 
творчим процесом, у якому визріває, відточується і формується ціннісне 
ставлення митця, його політичне, моральне, естетичне відношення до явищ 
об’єктивної дійсності. 

Аксіологія як методологічна основа художньої освіти відкриває 
можливість освоєння мистецьких цінностей у контексті естетичного 
ставлення, різних форм і способів прояву. Це означає, що шлях розкриття 
художньо-естетичної цінності, залежить передусім від того, ще є важливим, 
доцільним, добрим і прекрасним для людини. Суб’єктивне стає домінуючим і 
визначальним у цьому процесі. Аксіологічний підхід дозволяє зосередити 
увагу на питаннях, що пов’язані з формуванням художнього інтересу, 
уподобань, орієнтацій, смаків та ідеалів особистості у сфері художньої 
культури. 

Все це переконує у доцільності використання методологічного 
потенціалу аксіологічної теорії. Проте, абсолютизувати цей методологічний 
підхід не варто тому, що у цьому акцентується увага учнівської аудиторії на 
суб’єктивному факторі і недооцінюється можливість розкриття предметних 
цінностей, тобто усього того, що залежить від об’єктивних параметрів і 
проявів предметів і явищ навколишньої дійсності. 

Культурологічний підхід до організації художньої освіти є якісно новим 
рівнем осмислення і вирішення зазначеної проблеми. Основу цього підходу 
визначає культурологічна ідея, яка орієнтує осмислення будь-якого явища 
дійсності у тісному взаємозв'язку об’єктивного і суб’єктивного, соціального і 
особистісного, минулого і майбутнього, художнього і естетичного. Це 
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особливий за своїм змістом спосіб розв’язання вказаної проблеми. Він 
характеризується системним характером і вимагає відповідної уваги у сфері 
мистецького життя. 

Усвідомлення цього методологічного підходу відбувається на етапах 
соціально-історичного розвитку суспільства, коли людина намагається 
вирішувати проблеми життєдіяльності у тісному зв’язку з культурологічною 
ситуацією. Це означає, що її свідомість не обмежується бажанням пізнати 
світ, виявити своє ставлення до дійсності. Вона прагне гармонізувати існуючі 
компоненти свого відношення і тим самим стверджувати систему естетичних 
цінностей. У цій системі знаходить своє вираження ідея культурної 
цілісності. Ця ідея спрямована на ствердження потенціалу дійсності і 
людини, розвиток і зміцнення об’єктивних і суб’єктивних передумов 
суспільного і особистого життя. 

Значущість культурологічного підходу виявляється в усіх сферах 
суспільних відносин. Особливо виразною є його функція у мистецькій 
діяльності, коли перед художником постає завдання не лише передати своє, 
особисте ставлення до явищ дійсності, а розкрити сутність суспільно-
історичних процесів. Культурологічний підхід дозволяє митцю знаходити те, 
що він відчуває або сприймає у житті і узгоджувати здобуте з більш широкою 
панорамою ціннісних відносин, враховувати при цьому здобутки минулого, 
можливі варіанти вирішення окремих соціальних і культурних питань. У 
результаті, художник виносить свою думку на матеріал інваріантного 
досвіду, стверджує її з врахуванням позицій і орієнтації інших учасників 
культуротворчого процесу. При цьому важливо підкреслити, що на зміну 
монологічній формі приходить діалог культур, який охоплює у собі різні 
аспекти суспільного життя. 

Культурологія для багатьох митців є методологічною основою творчого 
процесу. У цьому можна переконатися на матеріалі різних видів мистецтва. 
Композитор, який орієнтується у своїй творчості на культурологічний метод, 
виявляє мислення, завдяки якому емоційно-чуттєве сприймання дійсності 
наповнюється глибоким змістом, набуває філософського характеру, 
узгоджується з його внутрішніми переконаннями. Майстер образотворчого 
мистецтва, сповідуючи культурологічний метод естетичного відображення 
дійсності, прагне вирішувати творчі завдання у контексті існуючих художніх 
традицій, властивих оточуючому культурному середовищу. Таким же чином 
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діє хореограф, майстерно збираючи у єдине художньо-образне ціле виразні, 
характерні для певного культурного регіону засоби передачі естетичного 
досвіду, в основі якого є культурна традиція. 

Своєрідність мислення митця, зорієнтованого на культурологію, як 
метод функціонування художнього твору, полягає у тому, що воно активно 
спирається на попередній естетичний досвід і при цьому не втрачає 
оригінальності особистісного естетичного освоєння дійсності. Завдяки 
культурологічному методу художня творчість більше тяжіє до узагальнення, 
зміцнення системоутворюючих проявів. Прикладом цього є тенденція 
мистецького життя, яка свідчить про інтеграцію різних видів і жанрів 
мистецтва, про взаємне збагачення і переплетіння основних напрямів і форм 
образно-чуттєвого освоєння дійсності відповідно до законів краси. 

Культурологічний метод вирішення актуальних творчих проблем 
поступово знаходить своїх прихильників у системі освіти. Про це свідчить 
наукова праця Н.Г.Ничкало під назвою "Культурологічний підхід до 
розробки концепції неперервної професійної освіти". У пошуках відправної 
основи розробки педагогічної концепції науковці намагаються поступово 
відійти від поширених раніше поглядів на освіту і виховання як засіб 
передачі певного досвіду і відкривають нові резерви освітньо-виховного 
впливу на основі залучення учнівської молоді до культуротворчої діяльності. 

У закладах освіти України є цікавий досвід вирішення зазначеної 
проблеми шляхом активізації естетичної активності учнівської молоді 
засобами мистецтва, стимулювання та організації творчої діяльності, 
спрямованої на естетизацію сфери побуту, праці тощо.  

Прикладом цього є вирішення проблеми гармонізації розвитку емоційно-
чуттєвої та інтелектуально-понятійної сфери особистості. Відомо, що 
шкільна практика традиційно віддає перевагу раціональним аспектам 
розвитку учнів, акумулюючи увагу на проблемі знань та їх засвоєння. Проте, 
порушення гармонійності у розвитку учнів у зв’язку з недооцінкою 
емоційно-чуттєвого фактору негативно впливає на інтелектуальну активність 
учнів, які переважно сприймають навчальний матеріал, як репродуктивну 
норму, не виявляючи при цьому відповідних почуттів, співпереживань, 
відносин, які б зміцнювали духовно-культурний потенціал особистості. 
Традиційно школа готує переважно носіїв певної інформації, які у своїй 
емоційно-чуттєвій основі залишаються недостатньо розвиненими, 
функціонально обмеженими. За критерієм гармонійного співвідношення 



41 Розділ 2. 

емоційного та інтелектуального у навчальному процесі можна прослідкувати, 
як вчителі прагнуть, щоб їх навчальні заняття відповідали зазначеній 
концептуальній основі. 

Особливий інтерес при цьому викликають питання організації художньої 
освіти на основі культурологічного методу. Учнівській молоді пропонуються 
такі теми: 

• Мистецтво у контексті становлення і розвитку культури суспільства. 
• Культуротворча діяльність особистості як основа художньої 

творчості. 
• Взаємодія культур у художньому просторі суспільства. 
 
 Усвідомлення того, що нова методологічна основа художньої освіти є 

перспективною і продуктивною, захоплює нові творчі особистості. 
Методологічний пошук у системі художньої освіти набуває все більшої 

виразності і предметності. Науковців і практичних працівників у системі 
освіти захоплює ідея, суть якої полягає у створенні соціальних і педагогічних 
умов, які б зберігали об'єктивну цінність природного і соціального 
середовища, розвивали потенційні можливості окремої особистості, 
забезпечували поступове збагачення культурного фонду суспільства. 
Художня освіта покликана всіляко розвивати і втілювати зазначену ідею на 
практиці, забезпечуючи тим самим тісний зв’язок людини з культурою, зі 
світом прекрасного. 
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