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З прийняттям Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ 

столітті та Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) 
розпочинається новий етап трансформації українського шкільництва, 
інтегрування його в світову освітню систему. Ці стратегічні державні 
документи визначають основні цілі, пріоритети, умови, очікувані результати 
та інші найважливіші положення розвитку освіти в Україні на найближчі 
десятиліття. У них зроблено акцент на ролі національного й громадянського 
виховання, зокрема його художньо-естетичної складової, націленої на 
формування духовності особистості, визначено розвивальну 
культуротворчу домінанту школи загалом.  

Методологічного значення набувають положення щодо істотного 
перегляду змісту і функцій шкільної художньо-естетичної освіти, мета якої - 
розвиток світоглядних уявлень, учнів, естетичного ставлення до дійсності та 
особистісно ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, 
розуміння і створення художніх образів, формування потреби в художньо-
творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні (1,с.5). Підкреслено, 
що в процесі навчання учні мають залучатися до образних мов різних видів 
мистецтва, до цінностей українського та зарубіжного мистецтва різних 
жанрів і стилів, до пізнання своєрідності вітчизняної художньої культури в 
контексті світових культуротворчих процесів. Визначено стратегії 
варіативності та інтегративності в реалізації змісту художньої освіти.  

З огляду на стратегічні завдання і потреби сучасної школи, а також 
відповідно до Постанови Президії Академії педагогічних наук України було 
розроблено й опубліковано для широкого обговорення педагогічною 
громадськістю “Концепцію художньо-естетичного виховання учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах” (2). Вона включає такі розділи:  

І. Загальні положення.  
ІІ. Принципи.  
ІІІ. Мета і завдання.  
ІV. Цілісна духовно-світоглядна модель художньо-естетичного 

виховання в контексті провідних функцій мистецтва.  
V. Основні напрями і форми художньо-естетичного виховання.  
VІ. Навчальна діяльність - фундамент естетико-виховної системи 

школи.  
VІІ. Діалогова стратегія педагогічної взаємодії - основа художньо-

виховних засобів і технологій.  
VІІІ. Роль соціального і предметного середовища. 
ІХ. Оцінювання результатів художньо-естетичного виховання.  
Х. Забезпечення реалізації концепції (науково-методичне, нормативне, 

кадрове, матеріально-технічне). 



 
Паралельно й в органічній єдності з виховною проблематикою 

розбляються концептуальні основи формування змісту загальної мистецької 
освіти, що втілюються в освітніх стандартах (3,4). 

На тлі загальних світових тенденцій розвитку художньої освіти та 
виховання у сучасній соціокультурній ситуації, що характеризується 
глобальним поширенням мас-медіа простору і створенням інформативного 
аудіовізуального середовища нового типу, відбуваються зміни в класичних 
формах залучення школярів до мистецтва, посилюються механізми 
поліхудожнього інтегративного впливу, що стимулюють виникнення 
психологічного феномену синестезії. З огляду на це розглянуто мету, 
принципи і завдання художньо-естетичного виховання, провідне місце 
навчальної діяльності в проектуванні методів і технологій опанування 
учнями мистецьких цінностей. З-поміж принципів, що стали вже “класикою” 
сучасної педагогіки - гуманітаризація та гуманізація освіти, єдність 
національних і загальнолюдських цінностей, послідовність і наступність 
змісту освіти, диференціація та індивідуалізація навчально-виховного 
процесу тощо. Заслуговують на спеціальну експлікацію принципи, що не 
набули ще загальновизнаного статусу в педагогіці мистецтва.  

Синергетичний принцип, характерний для складних (нелінійних) і 
динамічних систем, окреслює відкритість художньо-естетичної освіти до 
перманентних змін, до постійної науково-педагогічної творчості, до взаємодії 
вчителів мистецьких дисциплін між собою та з вчителями інших освітніх 
галузей, а також вчителя та учнів на паритетних, партнерських, а не 
авторитарних засадах. Він зумовлює розгляд художньо-педагогічної системи 
як такої, що постійно саморозвивається в поліваріантному режимі завдяки 
внутрішнім суперечностям та їх постійному подоланню (за схемою: ... хаос - 
якісний стрибок - еволюційний відбір - самоорганізація - порядок - 
розвиток - хаос ...). При цьому суперечності розглядаються як позитивні 
чинники - імпульси подальшого саморозвитку, а хаос (не в значенні 
безладдя, а в значенені принципової нестійкості, невизначеності) як 
об’єктивний стан, пробуджуючий внутрішні енергетичні сили, а не суто 
негативний фактор.  

Автор абсолютно переконаний у неможливості створити єдино 
правильну й завершену концепцію чи програму, бо будь-яка педагогічна 
система існує в постійному русі, у вічному устремлінні до ідеалу. Концепція 
та її практичне впровадження - це не два послідовні етапи: теоретична 
аргументація ідей і практика (як це було характерне для лінійного мислення), 
а дві сторони медалі: лише в їх постійному діалозі під впливом численних 
змінних факторів (науковий поступ, економічні умови, соціокультурне 
середовище, кадровий педагогічний потенціал тощо) відбувається 
п е р м а н е н т н е  оновлення й корекція теоретичних положень, що 
безперервно вдосконалюються. Такий підхід відбиває загальнонауковий 
імовірнісний стиль мислення сучасності (В.Храмова), який орієнтує на 



вивчення неоднозначних і принципово невизначених систем в умовах 
багатофакторного опосередкованого детермінування (9).  

Принцип поліхудожньої освіти (термін Б.Юсова) передбачає 
розширення й поглиблення змісту навчання і виховання за рахунок впливу 
різних видів мистецтва, їх взаємодоповнення й взаємозбагачення. На відміну 
від концепції Б.Юсова, який обґрунтував підходи до інтегрованих 
поліхудожніх програм з домінантою “образотворче мистецтво” та з 
використанням літератури та музики, в авторській концепції доводиться 
доцільність моделі поліцентричної інтеграції змісту мистецької освіти, що 
передбачає включення до базових шкільних програм поряд із домінантними 
- музичним та візуальним мистецтвами елементів синтетичних видів 
мистецтв - хореографічного, театрального, екранних (2- 5). 

Кінцевим результатом виховання, спрямованого на формування 
естетичної свідомості та художньої діяльності, має стати не лише сума знань, 
умінь і навичок (що цілком зрозуміло), а система цінностей та художньо-
естетична компетентність. 

Обґрунтована цілісна педагогічна модель акцентує духовно-творчу 
функцію педагогіки мистецтва і включає змістовий, функціонально-
процесуальний і результативно-оцінний компоненти навчання, виховання і 
розвитку особистості, які теоретично обґрунтовуються в ракурсі сучасної 
педагогічної інноватики. Розглянемо деякі концептуальні аспекти першого з 
них, пов’язаного з формуванням змісту освіти та рівні державних стандартів 
та відповідних навчальних програм. 

Формування змісту освіти здійснюється через кардинально новий 
механізм його проектування в стандартах, що визначають оптимальний, 
науково обґрунтований обсяг змісту освіти, необхідний для соціалізації 
особистості та державних вимог до його засвоєння. Державний стандарт 
детермінує розробку навчальних програм та їх забезпечення.  

Згідно з концепцією, структура загальної освіти складатиметься з трьох 
ступенів - початкової (1-4 кл.), основної (5-9 кл.) і старшої школи (10-12 кл.) 
з чіткими функціями і завданнями кожного етапу. 

Основу державного стандарту складає Базовий навчальний план, що 
включає сім освітніх галузей: мови і література, математика, здоров’я і 
фізична культура, технології, мистецтво, людина і світ. До Базового 
навчального плану входять інваріантна і варіативна складові частини змісту 
освіти. В інваріантній частині Базового навчального плану визначено 
мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної галузі. 
Варіативна частина формується навчальними закладами самостійно і 
конкретизується у щорічних робочих навчальних планах. 

Кожна галузь побудована за змістовими лініями, які є наскрізними для 
всіх рівнів загальної середньої освіти. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1717 від 16.11.2000 р. “Про 
перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структру і 12-
річний термін навчання” визначено комплекс заходів поетапного 
запровадження державних стандартів освіти, нових засобів і педагогічних 



технологій, розробки нових навчальних планів і програм, забезпечення 
навчально-методичною літературою (4).  

На сучасному етапі впровадження нового механізму формування 
змісту освіти Кабінетом Міністрів України затвердежно лише державний 
стандарт початкової загальної освіти, стандарти для основної і старшої 
школи існують у вигляді проектів, розроблених у 1996-1998 рр. Проект 
державного стандарту освітньої галузі “Художня культура” був 
опублікований для широкого обговорення ще у 1997 р. (3). 

На інваріативну частину освітньої галузі “Мистецтво” у 1-4-х класах 
початкової школи виділено 2 години на тиждень. Типові (перехідні) 
навчальні плани, розроблені і затверджені Міністерством освіти і науки 
України, передбачають два варіанти викладання: окремих предметів 
“Музика” (1 год.) та “Образотворче мистецтво” (1 год.) або інтегрованого 
курсу “Мистецтво” (2 год.).  

Освітня галузь “Мистецтво” включає змістові лінії, які відповідають 
основним видам мистецтва: музичне, візуальне (образотворче), 
хореографічне, театральне та екранні види мистецтв. Вони можуть 
реалізуватися в окремих предметах або інтегрованих курсах інваріантної чи 
варіативної частини навчального плану. Отже, стандарт накреслює 
перспективний орієнтир галузі на всебічне опанування учнями різних видів 
мистецтв, розширення і збагачення змісту шкільної мистецької освіти, на 
застосування інтегративних зв’язків.  

Із початком впровадження державних стандартів українська школа 
поступово відходить від монополізму програмного забезпечення змісту 
загальної середньої освіти. Застосування принципу варіативності програм з 
традиційних мистецьких дисциплін та нових предметів і курсів стимулює 
науково-дослідницьку думку, спонукає педагогів до творчого пошуку.  

Реформування мистецької освіти в напрямі цілісності (по вертикалі - 
впродовж 1-12-х класів і по горизонталі - через охоплення всіх видів 
мистецтв), зокрема введення інтегрованих курсів “Мистецтво” (1-4 кл.) та 
“Художня культура” у старшій школі надзвичайно актуалізує розробку 
методологічних засад інтегративної мистецької освіти, загалом, і 
теоретичних основ комплексу навчальних програм, узгоджених між собою та 
з іншими освітніми галузями.  

Особистісно зорієнтована парадигма освіти, в тому числі й інтегративна 
(І.Бех, В.Ільченко, С.Клепко та ін.), передбачає не тільки посилення 
суб’єктивної сторони навчальної діяльності учнів (учіння), а й значне 
зростання вимог до педагогічної діяльності вчителів. Основними 
системотвірними чинниками освіти стає вже не тільки програма, що детально 
і всебічно регламентує зміст, а й учитель - творець психолого-педагогічних 
умов і процесу її реалізації. Саме він проектує стратегію розгортання 
педагогічної взаємодії, від його професіоналізму і майстерності, світогляду і 
культуротворчих здібностей, ціннісних орієнтацій та особистісних якостей 
залежить успіх чи невдача при впровадженні будь-якої педагогічної системи, 
теорії, концепції. У середовищі освітян не випадково набув поширення такий 



вислів, що справжній педагог ефективно навчає учнів і досягає високих 
результатів, працюючи і за недосконалою програмою, водночас як будь-яку 
непогану програму може зіпсувати вчитель завдяки недосконалому 
викладанню.  

Авторська концепція програми інтегрованого курсу “Мистецтво” для 
1-4 класів (опубліковано в журналі “Початкова школа”, 2001 р., №№ 4,5,7,8), 
її структура, тематичний зміст і перелік орієнтовних художніх творів 
націлюють педагогів мистецьких дисциплін на співтворчість у процесі 
синхронного викладання домінантних змістових ліній - музичного та 
візуального (образотворчого) мистецтв, у розробці календарного поурочного 
планування спарених уроків, доборі конкретного програмного матеріалу до 
них тощо. До інноваційних рис програми належать: науково обґрунтована 
доцільність поліцентричної інтеграції змісту загальної мистецької освіти, 
світоглядно-виховна спрямованість єдиного тематизму, що охоплює 
поняттєвий, перцептивно-аналітичний і художньо-практичний блоки, 
синергетична орієнтація (самоорганізація) педагогічної взаємодії.  

Стратегічна мета інтегративної мистецької освіти, в напрямі якої 
прогнозується подальший розвиток шкільної освіти загалом, - забезпечити 
формування цілісної художньої картини світу. Водночас інноваційні, зокрема 
й інтегративні ідеї, що, до речі, потребують обов’язкового тривалого 
експерименту, всебічної практичної апробації, не означають зникнення 
традиційно автономних художніх дисциплін, зміст яких, навпаки, може бути 
розширеним, зокрема, й за рахунок варіативної частини навчального плану. 
Згідно з концепцією державного стандарту у Базовому навчальному плані на 
варіативну частину у 1-2-х класах виділяється дві години на тиждень, у 3-4-х 
класах - три години. У середній та старшій школі кількість годин варіативної 
частини плану буде поступово збільшуватися (до 10 годин на тиждень). 
Отже, створюються передумови для реального вибору педагогічними 
колективами, вчителями, навіть учнями і батьками предметів і курсів 
відповідно до особистісних інтересів і потреб, можливостей навчального 
закладу, регіону тощо. Отже, з’являється резерв і для мистецького циклу, 
який в загальноосвітній школі завжди існував у вкрай обмежених рамках 
годин. 

Концептуальні засади формування змісту художньої освіти в старшій 
школі також випливають із загальної стратегії варіативності та 
інтегративності. 

У школах ІІ-го ступеня, державний стандарт якої існує лише як проект, 
на перехідний період передбачено поступові зміни в базовому змісті 
мистецької освіти. Наприклад, можливе викладання курсу “Художня 
культура України” у 8-9 класах (6) або інших варіантів курсу з художньої 
культури за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки 
України.  

У школах ІІІ-го ступеня вводяться нові базові предмети художньо-
естетичного циклу. Так, вже з 2001/2002 навчального року в 10-х та 11-х 
класах гуманітарного, художньо-естетичного і спортивного профілів може 



викладатися курс “Художня культура” за новою програмою (7), а з 
наступного року у спеціалізованих гуманітарних класах - “Основи естетики” 
(8). У перспективі планується введення “Основ естетики” як узагальнюючого 
курсу у 12 кл.  

Відповідно до проекту державного стандарту формування змісту курсу 
“Художня культура” здійснюється не на історичній основі (за хронологією) 
або за художньо-стильовим принципом, як це характерно для аналогічних 
вузівських курсів. Обґрунтовується “принцип культурних регіонів”, 
прийнятий ЮНЕСКО, який виокремлює такі регіони: європейський, арабо-
мусульманський, африканський, індійський, далекосхідний, американський - 
північноамериканський та латиноамериканський. Вітчизняна культурно-
мистецька спадщина, зрозуміло, вивчатиметься в більш розширеному обсязі, 
порівняно з культурою інших країн і регіонів - або як окремий курс у 8-9 кл. 
(6), або як перша частина двочастинного курсу у 10 кл.(7). Таким чином 
створюються передумови для поєднання, взаємодоповнення уявлень учнів 
про вітчизняну і зарубіжну культуру, зокрема й завдяки використанню 
методів компаративістики. Такий підхід зумовлює органіку етно-
національної серцевини змісту з полікультурним контекстом. 

Генералізація змісту художньої культури, що здійснюється за 
регіональним принципом, не заперечує структурний принцип формування 
змісту освітньої галузі в початковій та основній школі, адже також 
передбачається включення основних змістових ліній - музичного, 
візуального, театрального мистецтв, кіномистецтва та інших компонентів 
духовної культури людства.  

Упровадження нових принципів побудови змісту шкільної художньої 
освіти, введення нових мистецьких та культурознавчих курсів дає змогу 
втілити основну концептуальну ідею - культуротворчу домінанту загальної 
середньої освіти, удосконалення художньо-естетичного, патріотичного та 
громадянського виховання школярів. 
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