
Мистецтво - це не живопис, не поезія, не музика,  
а творчість, в якій вони всі об’єднані.  

А.Швейцер 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної та зарубіжної школи інтеграція 
визначається як один з найперспективніших напрямів її реформування. 
Інтегративні орієнтації середньої освіти в Україні, зокрема мистецької, 
детермінують необхідність розробки наукових засад професійної підготовки 
вчителів з предметів художньо-естетичного циклу, спроможних втілювати 
ідеї предметного й інтегрованого навчання в школі. Згідно з Концепцією 12-
річної школи, державними освітніми стандартами передбачено введення до 
навчальних планів загальноосвітніх середніх навчальних закладів 
інтегрованих курсів з мистецтва та художньої культури, програми яких вже 
розроблені, офіційно затверджені й проходять апробацію в різних регіонах 
України. Передбачено, що нові інтегровані курси будуть співіснувати поряд 
із традиційними і суттєво доповнюватимуть автономне викладання основних 
видів мистецтва в школі. Таким чином, створюється предметно-інтегративна 
система загальної мистецької освіти, в якій на початковому (1-4 кл.) та 
заключному (10-12 кл.) етапах пріоритетність буде надаватися інтегрованому 
навчанню.  

У затверджених державних стандартах початкової школи виділено п’ять 
змістових ліній (відповідно до основних видів мистецтв), але не обгрунтовані 
дидактичні механізми їхньої взаємодії. Тенденція до дидактичної інтеграції 
може проявлятися на різних рівнях взаємопроникнення знань : 

- предметному (внутрішня, горизонтальна інтеграція окремих 
компонентів у середині певного предмета, зокрема музики чи образотвочого 
мистецтва); 

- міжпредметному (вертикальна інтеграція груп предметів, об’єднаних 
в один курс). 

Не до кінця вирішеним питанням є домірність у визначенні обсягу 
домінуючих змістових ліній (музичного і візуального видів мистецтв) та 
синтетичних мистецтв (хореогафічного, театрального, екранних) в умовах 
галузевої (мистецької) і ширше - міжгалузевої інтеграції.  

Проблема взаємодії музично-інтонаційного, візуально-образного, 
рухопластичного та ін. аспектів сприймання й мислення ще мало досліджена 
психологами, хоча Б.Теплов у своїй широковідомій класичній праці 
“Психологія музичних здібностей” звертав увагу на те, що слухові уявлення 
майже ніколи не бувають чисто слуховими (підкреслено нами - Л.М.) і 
мають включати зорові, рухові, будь-які інші.  

Психологи називають цей феномен “синестезією” (від грецьк. - 
одночасне відчуття). Вона виникає тоді, коли у свідомості людини під 
впливом взаємодії різних чуттєвих модальностей (наприклад, візуальної та 
слухової або слухової та кінестетичної) виникають цілісні полімодальні 
образи.  

Необхідно враховувати, що в техногенному інформаційному суспільстві 



значення здібностей до синестезії, інтегрування різного типу інформації в 
умовах поширення сучасних медіо-технологій дедалі зростатиме. Навіть 
сьогодні вже з’являються нові професії, пов’язані з необхідністю гнучко 
поєднувати різні художньо-естетичні знання і вміння на основі нових 
інформативних технологій, наприклад, комп’ютерний дизайн і анімація 
(віртуальні ігрові програми), мистецтво реклами та відеореклами, 
телеіндустрія тощо.  

Психологічний розгляд співвідношення між вербальними та чуттєвими 
(невербальними, образними) концептами, які репрезентують різні 
модальності (слух, зір та ін.), фіксує характер релевантної несумісності між 
емоційними та раціональними концептами системи, що зумовлює 
інтерпретаційну діяльність особистості - своєрідний індивідуалізований 
творчий “переклад”.  

Між емоційно-образними концептами, наприклад, візуальними та 
аудіальними існують спільні ознаки, хоча на перший погляд, вони 
протилежні, несумісні. Спорідненість полягає в особливостях холістичної 
симультанної (одночасної) інтерпретації, інтегрування значень (С.Даніель). 
Там, де інтелектуальні дискретні ресурси розуміння й аргументації 
вичерпуються, розкриваються нові резерви - континуального осмислення-
схоплення суті явищ і процесів. Взаємодія, ваємодоповнення, 
взаємопроникнення об’єктивного знання (Логос), суб’єктивного розуміння 
(Пафос) та особистісного ставлення (Етос) - основа творчості людини в 
будь-якому виді мистецтва (П.Волкова).  

З огляду на це інтегративне навчання мистецтв передбачає розробку 
принципово нових психо-методик, в тому числі діагностичних. Як зазначає 
І.Бех, реалізація ідеї інтеграції є складною, особливо з методичного боку, і 
передбачає розвиток діалектичного мислення учнів, здатності до рефлексії; 
педагогіка інтеграції неможлива без психологічного супроводу як 
теоретичного підгрунтя конструювання навчального змісту, форм, 
конкретних педагогічних тезхнологій (4).  

Впровадження предметно-інтегративної системи загальної мистецької 
освіти надзвичайно ускладнюється за неадекватністю підготовки фахівців у 
вищій школі. Відомо, що на музично-педагогічних та художньо-графічних 
факультетах учителів готують, як правило, з однієї мистецької спеціальності 
(музики або образотворчого мистецтва), інколи - з додатковою спеціалізацію 
“Світова художня культура” та “Хореографія”. На педагогічних факультетах 
існує аналогічна традиція, згідно з якою майбутній фахівець опановує лише 
однією додатковою спеціальністю з мистецтва (найчастіше - музика, 
образовторче мистецтво, хореографія, як виняток - художня культура). 

Підкреслимо, що окрім суто предметних знань і конкретних фахових 
умінь у вузькоспеціальній діяльності компетентність учителя, який 
впроваджуватиме інтегровані курси та технології, має охоплювати 
універсальні художньо-естетичні знання, якості і здібності, які виходять за 
межі будь-якої однієї предметної мистецької сфери. Обізнаність із широким 



художньо-педагогічним контекстом, в рамках якого як мінімум мають 
узгоджуватися змістові та технологічні аспекти викладання мистецтв у 
школі, стає не тільки бажаною, але й вкрай необхідною умовою ефективності 
навчально-виховного процесу.  

На наше переконання, проблему художньої інтеграції неможливо 
вирішити лише на рівні змісту освіти, тобто тільки за рахунок розробки 
нових навчальних програм. Не менш складною, якщо не найскладнішою, є 
проблема кадрового і методичного забезпечення.  

Методологічна та методична рефлексія щодо сутності інтеграції знань 
учнів з мистецтва в освітньому процесі відстає від розвитку теорії 
дидактичної інтеграції. І як наслідок - проблематичним є реалізація 
розроблених моделей змісту на основі інтегративних педагогічних 
технологій, спрямованих на розвиток духовно-світоглядного і 
культуротворчого потенціалу особистості. 

Для подальших наукових розробок проблеми художньо-педагогічної 
інтеграції слід враховувати теоретико-практичний доробок зарубіжних 
фахівців. Дослідженню інтегративних процесів в освіті присвячена діяльність 
спеціальних установ у багатьох країнах. У США на основі цієї ідеї вчені 
прагнуть розробити педагогіку ХХІ століття (Каліфорнійський центр 
інтегральних досліджень, Асоціація інтегративних досліджень в Огайо та 
ін.); у Франції працють лабораторії міждисциплінарної дидактики 
(Паризький Міжнародний Центр Трансдисциплінарних досліджень, 
університет м. Ліона); у Росії ці проблеми досліджуються при Інституті 
філософії РАН і Московському синергетичному форумі [1]. В Україні також 
започатковано аналогічні структури: центр інтеграції змісту загальної 
середньої освіти в Полтаві як підрозділ Академії педагогічних наук України, 
центр з проблем інтеграції світоглядної освіти молоді в Луцьку. 

У зарубіжних країнах науково-теоретичне та організаційно-практичне 
опрацювання проблеми інтеграції мистецьких знань здійснюється по-
різному. Особливо показовою щодо цього є освіта Польщі, де з 2001/2002 
навчального року згідно з новою реформою введено обов’язковий для всіх 
шкіл інтегрований курс “Мистецтво” (1-6 кл.). Як свідчать матеріали 
дослідження М.Лещенко, інтенсивно розвиваються інтегративні курси та 
технології в США та інших англомовних країнах (так званий принцип 
“естетичної парасолі”, що пронизує загальну освіту).  

В Інституті художньої освіти Російської Академії освіти (РАО) з кінця 
1980-х р.р. працює лабораторія інтеграції мистецтв, очолювана Б.П.Юсовим. 
Принцип поліхудожньої освіти, вперше запропонований Б.П.Юсовим, 
передбачає розширення й поглиблення змісту навчання і виховання в 
загальноосвітній школі за рахунок впливу різних видів мистецтва, їх 
взаємодоповнення й взаємозбагачення. В останній концепції освітньої галузі 
“Мистецтво” вчений обгрунтував модульний підхід (2, 71), що передбачає 
почергове домінування окремих видів мистецтв у поліхудожніх блоках на 
різних вікових етапах навчання в школі, а саме: 

1. Хоровод (1-2 кл.) 



2.Мистецтво і навколищній світ (3-6 кл.). 
3.Мистецтво та вміння (5-7 кл.). 
4. Сцена: театр і танець(8-9 кл.). 
5 –6 .Музей. Батьківщина (10-12 кл.) 
Як зазначає вчений, чи не найбільшою перешкодою на шляху 

поширення поліхудожніх освітніх програм є “розрізнене навчання вчителів 
мистецтв на різних факультетах” та “абсолютно недостатня підготовка з 
мистецтва вчителів початкових класів, що викладають усі види 
художніх занять” (віділено нами) [3, 6]. Він наводить конкретний приклад 
започаткування підготовки вчителів широкого профілю на факультеті 
мистецтв Ленінградського обласного університету педагогічної майстерності, 
де нещодавно під керівництвом С.Назарової розроблено навчальний план за 
цією новою спеціальністю [3, 7]. Проте для системи вищої педагогічної 
освіти на теренах СНД це лише поодинокі починання. 

В Україні чимало вищих педагогічних закладів розпочали підготовку 
вчителів з художньої культури на музично-педагогічних, художніх, 
філологічних, педагогічних факультетах (Київ, Одеса, Миколаїв, Мелітопіль, 
Тернопіль, Ніжин та ін.). Ознайомлення майбутніх учителів із художньою 
культурою як інтегративним предметом закладає передумови для наступного 
використання набутих знань і інтегративних технологій у шкільній практиці. 

Останнім часом в Україні проявилася нова тенденція створення у вищих 
навчальних закладах підструктур для підготовки фахівців широкого профілю: 
інститути мистецтв при класичних або педагогічних університетах, де також 
готують майбутніх учителів (Луцьк, Івано-Франківськ, Симферополь та ін) 
або комплексних художньо-педагогічних факультів при педагогічних 
унверситетах, де здійснюється підготовка вчителів практично з усіх основних 
мистецьких спеціальностей (Херсон).  

Також набуває актуальності проблема реорганізації процесу підготовки 
фахівців початкової школи з мистецьких дисциплін, адже вона не отримала 
належного науково-теоретичного та методичного обгрунтування. Разом з тим 
в окремих педвузах саме на факультетах підготовки вчителів початкових 
класів (Вінниця, Чернігів, Бердянськ та ін.) вже сьогодні розпочато 
переорієнтацію навчання студентів з урахуванням інноваційних змін, тобто 
майбутньої роботи в предметно-інтегративній системі шкільної мистецької 
освіти.  

Одним із можливих і, на нашу думку, оптимальним на сучасному етапі 
трансформації вітчизняного шкільництва є вирішення зазначеної проблеми 
шляхом уведення курсу “Інтегративна мистецька освіта: теорія і 
технології” (назва орієнтовна) на всіх факультетах, де готують майбутніх 
учителів початкових класів з додатковими мистецькими спеціальностіми і 
вчителів художньо-естетичного циклу (музики, образотворчого мистецтва, 
хореографії, художньої культури), а також вихователів дошкільних закладів. 
Зміст і структура такого курсу має обов’язково поєднувати теоретико-
методологічні та практичні компоненти професійної підготовки. Бажано 
включати такі блоки: 



- інваріантний, присвячений розгляду методологічних, психологічних та 
дидактичних засад інтеграції в галузі педагогіки мистецтва; 

- варіативний, що висвітлюватиме особливості, форми, методи, 
технології викладання різних видів та комплексу мистецтв з профільними 
пріоритетами студентів. 

Згідно з фаховими потребами майбутніх учителів мистецтва, 
зумовленими специфікою їхніх базових спеціалізацій, основний курс має 
доповнюватися кількома предметами за вибором студентів з метою 
ознайомлення з тими видами мистецтв, які не входять до основної вузівської 
програми (наприклад, для майбутніх педагогів-музикантів - з основ 
хореографії або різновидів образотворчого мистецтва, а для педагогів-
художників - з музичних дисциплін, театру тощо).  

У перспективі доцільно розширити перелік спеціалізацій мистецько-
педагогічного профілю, якими матимуть змогу опановувати студенти 
вищих професійних педагогічних закладів (наприклад, “музика - художня 
культура - театр”, “образотворче мистецтво - художня культура - екранні 
мистецтва” та ін.), серед яких одна - профілююча - вивчатиметься 
поглиблено. 

Безумовно, такий підхід до багатопрофільності змісту художньо-
педагогічної освіти детермінує зміни в організаційних формах навчання 
студентів, адже практичний характер опанування будь-якого виду мистецтва 
щонайперше передбачає роботу в малих групах, застосування гнучких 
переходів в межах різнорівневих за спеціалізацією груп). В умовах 
багатопрофільної (поліхудожньої) моделі професійної підготовки майбутніх 
учителів мистецтва особливої ваги набуває принцип диференціації та 
індивідуалізації навчання у вузі. 

Таким чином, майбутні вчителі матимуть можливість підвищити свою 
загальну художньо-педагогічну компетенцію і отримати необхідну 
пропедевтичну базу для предметно-інтегративного викладання мистецтва в 
школі, опанувати опорні знання і практичні вміння інтеграції 
різнопредметних знань, яка не порушуватиме природню логіку навчально-
виховного процесу і буде відповідати гуманітарно-художній специфіці 
об’єкту вивчення (від локальної взаємодії елементів, бінарних уроків до 
цілісної масштабної інтеграції, інтегрованих курсів і технологій).  

Важливою складовою підготовки і перепідготовки фахівців має стати 
самоосвіта студентів і вчителів, адже інноваційні процеси в педагогіці, до 
яких належить і явище інтеграці, неможливі без перманентної педагогічної 
творчості, без евристики, спрямованої на руйнування стреотипів мислення 
(безумовно, у межах педагогічної доцільності).  

Традиційним, проте ефективним з огляду на мінімальні терміни 
опанування інноваційними (інтегративними та інтерактивними) технологіями 
залишається шлях курсової перепідготовки вчителів. Будь-які форми освіти і 
самоосвіти необхідно доповнити педагогічною практикою в базових школах 
(бажано з попередніми тренінгами), постійно діючими творчими 



педагогічними майстернями та семінарами у цих школах. Принагідно 
зазначимо, що експериментальні школи з апробації інтегративних програм 
існують при лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання 
АПН України в різних регіонах України.  

Кількарічний досвід роботи автора статті на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів у Київському міжрегіональному інституті 
удосконалення вчителів ім.Б.Грінченка та на курсах для методистів з музики 
та образотвочого мистецтва, директорів середніх навчальних закладів у 
Центральному Інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України дає 
підстави для виокремлення й узагальнення основних суперечностей та 
труднощів, що виникають під час впровадження інтегрованого навчання 
мистецтв.  

Так, наведемо деякі експериментальні дані, отримані нами під час курсів 
та семінарів завідуючих (методистів) методкабінетів (лабораторій) з предметів 
художньо-естетичного циклу обласних та міських закладів післядипломної 
освіти, які проводилися у вересні, 2002 р. Група методистів складалася з 18 
осіб, які представляли 16 обласних інститутів ППО.  

Під час лекційних та практичних занять розглядалася проблема теорії і 
практики інтеграції знань учнів з мистецтва у загальноосвітніх навчальних 
закладах. Використовувалися інтерактивні методики.  

На початку курсантам було запропоновано дати власні визначення 
споріднених ключових понять “інтеграція”, “синтез мистецтв”, “комплекс 
мистецтв”, “взаємодія мистецтв”.  

Щодо поняття “інтеграція” у відповідях зустрічаються такі 
формулювання: “процес об’єднання, злиття мистецтв”, “взаємопроникнення 
різних сфер, явищ”, “взаємозв’язок та взаємодія різних мистецтв, що дають 
можливість найбільш повного розуміння твору”, ”намагання знайти спільні 
підходи до цілісного сприйняття світу через призму різних видів мистецтв”, 
“нерозривність і взаємодоповнення, цілісне світосприйняття”, “спільне 
вивчення кількох предметів з виявленням спільних рис та 
взаємодоповненням, взаємопроникненням”, ”стремління до природного 
поєднання”, “сукупність окремих видів мистецтв, що діють в одному вимірі, є 
однорідними за психологічним спрйняттям і практикою відтворення”. 

Поняття “синтез мистецтв” методисти тлумачили так: “поєднання різних 
видів мистецтв, спрямоване на цілісність”, “використання різних видів 
мистецтв для виникнення спільної єдності”, “штучне поєднання мистецтв”, “в 
одному жанрі використовуються різні види мистецтв”, “види мистецтв 
знаходяться на одній горизонталі (наприклад, опера)”, “нерозривна єдність 
мистецтв, одночасний їх вплив”, “доповнення окремих складових (часто 
різнорідних) одна одну”. 

Отже, як показують отримані дані, методистам притаманні певні 
розбіжності в розумінні зазначених понять, у більшості відсутні чіткі 
уявлення щодо них, деяким взагалі важко виокремити відмінності між ними.  

Наступний етап - робота в парах. Одна особа з кожної пари мала 
написати 3 основні аргументи на захист інтегративного навчання мистецтв (на 



малиновому аркуші паперу зі знаком плюс “+”), друга аналогічно - на 
підтвердження негативного ставлення до інтеграції (на жовтому аркуші 
паперу зі знаком мінус “-”). Далі кожний мав завданням протягом кількох 
хвилин спробувати переконати колегу, наводячи підготовлені докази: один - 
на користь інтеграції, другий - навпаки. Після обговорення в парах і 
взаємообміну аргументами обидві сторони мали завдання узгодити 
протилежні позиції (“+” і “-”), дійти, по можливості, до певного консенсусу і 
написати на білому папері підсумки міні-дискусії. 

У таблиці наведено два приклади результатів роботи в парах з метою 
визначення ставлення до інтегрованого навчання мистецтв.  

 
№ “проти” (-) “за” (+) Консенсус (=) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  

1/ Не забезпечена 
відповідна матеріальна 
база; 2/ немає фахівців, 
спроможних втілювати 
інтегроване навчання 
мистецтв; 3/ немає 
підручників і 
поібників. 
 
1/ Вчителю важко 
охопити великий обсяг 
художньої інформації; 
2/ він не знає 
механізмів об’єднання 
знань з різних видів 
мистецтв; 3/ таке 
навчання веде до 
поверховості знань, 
профанізації освіти.  

1/ Інтеграція сприяє 
цілісному баченню світу; 
2/ вже існують розроблені 
нові навчальні програми; 
3/ розроблена 
методологія 
інтегративного навчання. 
 
 
1/Інтеграція сприяє 
розвитку емоційної сфери 
учнів; 2/ підвищується 
духовність, естетична 
культура;  
3/ розширюються 
мистецькі знання,  

Ставлення до ідеї 
позитивне, адже 
інтеграція дає цілісне 
художнє сприйняття 
світу, аде треба 
забезпечити 
матеріальну базу і 
підготовку кадрів. 
 
Погоджуємося, що за 
умов інтеграції 
відбувається 
розширення 
мистецьких знань та 
їх цілісне 
сприймання, що 
сприятиме 
підвищенню 
емоційної сфери і 
духовності учнів 

 
Далі будь-хто з пари (за бажанням) представляв отриманий результат під 

час загальної колективної дискусії. На дошці занотовувалися у дві колонки всі 
“за” і “проти”. Після колективного обговорення (викреслення несуттєвих або 
дублюючих положень) було отримано такі узагальнюючі результати: 

 
“За” інтегроване навчання 

мистецтв(+) 
“Проти” інтегрваного навчання 

мистецтв (-) 
- інтеграція сприяє розвитку 
духовності учнів, 
- підвищується емоційність навчання, 
- забезпечується цілісність 

- проблема інтеграції не вирішується 
на офіційному рівні, 
- не забезпечується відповідна 
підготовка фахівців, 



сприймання світу, 
- різні види мистецтв 
взаємодоповнюються, 
- інтеграція забезпечує системність і 
широту й самостійність мислення 
учнів, 
- комплекс мистецтв націлює на 
всебічний розвиток особистості, 
- забезпечується культурологічність 
навчання, 
- розвиваються різні здібності, 
зокрема творчі,  
- краще здійснювати інтегрване 
навчання в курсах теоретичного 
(інформаційного) спрямування, 
наприклад “художньої культури”. 

- матеріальна база низька, 
- інтегративні методики ще не 
сформовані, 
- намагання з’єднати полярне 
приведе до нівелювання специфіки 
окремих предметів мистецтва і 
позначиться на глибині знань учнів, 
- немає дидактичного механізму 
об’єднання видів мистецтв, 
- відсутність єдності в програмах не 
дає змоги розвивати системне, 
інтегративне мислення учнів. 

 
Насамкінець було запропоновано висловити ставлення до розглянутої 

проблеми, яке виявилося загалом позитивним. Як приклад, процитуємо одну 
думку: “інтеграція - позитивне явище в освіті, яке потребує кадрового та 
матріального забезпечення, бо за ним майбутнє! Зараз - це шлях талановитих 
одинаків.” 

Таким чином, можна зробити висновки, що у методистів сформувалося 
неоднозначне бачення проблеми інтегрованого навчання мистецтв, що сама 
ідея більшістю підтримується, розглядається як така, що сприяє багатьом 
позитивним зрушенням у розвитку учнів, але впровадження інтегративної 
мистецької освіти гальмується багатьма факторами, щонайперше - 
відсутністю методичного і кадрового забезпечення.  

Інтенсивний розвиток інтегративних процесів у галузі вітчизняної освіти 
є свідченням подолання догматизму, ізольованості навчальних предметів, 
проникнення синергетичних ідей в педагогіку, яка поступово долає 
авторитарність, стереотипи мислення і перетворюється на відкриту, 
динамічну нелінійну систему, що самоорганізується під впливом 
багатоманітних соціокультурних факторів, зовнішніх і внутнішніх 
детермінант, якісно змінюється, гнучко поєднуючи традиції та інновації.  
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