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Мистецька освіта в Україні кри-
сталізувалася століттями й 
наразі вибудувалась у струн-
ку систему, що за горизонтал-

лю охоплює всі освітні сфери (загальна, 
позашкільна, професійна, у тому числі й 
спеціалізована), а за вертикаллю – усі 
рівні: дошкілля – школа – вища школа 
– післядипломна освіта [2; 3; 6]. Систе-
моутворюючим елементом мистецької 
освіти є особистість як суб’єкт творення 
культури суспільства.

Увага вчених, що концептуально 
спрямовують розвиток практики, має 
розподілятися між усіма складниками. 
Але дослідницька увага переважно 
спрямована на різнобарвну специфіку 
загальноосвітньої школи (далі ЗНЗ) (Л. 
Масол, Н. Миропольська, О. Ростовсь-
кий, Л. Хлєбникова та інші), педагогічну 
(C. Коновець, Г. Локарєва, Г. Ніколаї, О. 
Олексюк, О. Отич, Г. Падалка, О. Реброва, 
О. Рудницька, Н. Сегеда, Г. Шевченко, О. 
Щолокова та ін.) і професійну освіту як 
сферу підготовки митця (О. Андрейко, С. 
Волков, В. Москаленко, К. Шамаєва, В. 
Шульгіна та ін.). Така вагома для куль-
тури суспільства освіта в початковому 
спеціалізованому мистецькому на-
вчальному закладі (школі естетичного 
виховання, далі ШЕВ), залишається на 
узбіччі наукових досліджень. Система 
ШЕВ презентована багатогранністю 
видів мистецької творчості: музичні, ху-
дожні, хореографічні, театральні  шко-
ли, до навчання в яких може долучи-

тися кожна дитина; традиції освітнього 
процесу в таких ШЕВ закладалися в 
20-ті роки ХХ ст.; до цього ж переліку 
входять і школи мистецтв, які популя-
ризуються в Україні з середини 80-х 
рр. ХХ ст., втілюючи ідею поліхудожньої 
освіти. Кожен із типів ШЕВ припускає 
вибір варіантів реалізації змісту, ор-
ганізаційних рішень, створюючи свій 
особливий образ.

Заради справедливості вкажемо на 
низку дотичних до зазначеної пробле-
матики дисертацій останнього деся-
тиліття (І. Полевиков,  І.Ростовська,  С. 
Ліпська, Т. Турчин,  Є. Єжова, Т. Потапчук, 
В. Богота, Ю. Гончаренко, О. Завгородня, 
О. Задоріна, О. Каминіна, О. Нікітін та ін.). 

Усе ж, по-перше, до педагогів ШЕВ 
здобутки цих досліджень не завжди до-
ходять через відомчу розмежованість 
(підпорядкування ШЕВ системі Міні-
стерства культури.)

По-друге, повністю охопити на-
вчально-виховний процес ШЕВ склад-
но, оскільки в ньому превалюють ін-
дивідуальні форми роботи з учнями.  
Проте спробувати цілісно поглянути 
на навчання дитини в ШЕВ необхідно 

у зв’язку з тим, що діти, які відвідують 
ці школи, водночас є учнями школи за-
гальноосвітньої і прагнуть спілкування 
з однолітками й дорослими навколо 
пізнаного ними в ШЕВ. 

Віковий ценз учнів ШЕВ збігається з 
віком учнів початкової та основної шко-
ли, але чимало серед них і старшоклас-
ників, і навіть студентів немистецьких 
вишів; до підготовчих відділень батьки 
приводять дітей 4–5 років, а в деяких 
ШЕВ здійснюються сміливі педагогічні 
експерименти в роботі з малюками від 
3-х років. І хоча цілі спілкування зміню-
ються на різних вікових етапах, воно 
залишається важливим, оскільки мис-
тецьким здобуткам у ньому відведено 
особливу роль. 

Як зазначає А. Верем’єв, стосовно до-
шкільнят і першокласників-шестирічок 
говоримо про особливе «спілкування, 
яке має на меті знов-таки спілкування» 
[1, с. 18]. Спираючись на дослідження 
з вікової психології (І. Бех, Л. Божович, 
Л. Виготський, І. Дубровіна, В. Мухіна, О. 
Кононко, Д. Фельдштейн та ін.), пункти-
ром окреслимо динаміку спілкування. 
Так, у молодшому шкільному віці по-
треба в ньому підкріплюється тим, що 
дитина вже чітко усвідомлює себе осо-
бистістю та постає перед необхідністю 
оцінювати себе очима інших людей – 
учителів та однолітків; до того ж у ди-
тячій спільноті дедалі частіше заявляє 
про себе дух суперництва, а самопрояв 
у мистецькій творчості перетворюється 

Стаття присвячена взаємодії загально-
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При майстрах якось легше.
Вони – як Атланти,
Держать небо на плечах.
Тому і є висота.

Ліна Костенко

на істотний чинник особистісного само-
ствердження. У підлітка зростає темп 
оволодіння своїм внутрішнім світом, 
розвивається саморефлексія, здатність 
адекватної самооцінки, усвідомлення 
себе серед інших. Тобто підліток посту-
пово оволодіває технікою «самоспілку-
вання», в якому саме мистецтво постає 
ефективною платформою самоактуалі-
зації у творчості, що важливо для ньо-
го і в мистецькому середовищі ШЕВ, і 
ще більше – у ЗНЗ. Рання юність – вік 
романтичних переживань, коли бага-
тогранно розвивається емпатія, інтен-
сифікується духовне зростання, що ак-
тивізує художнє пізнання і спонукає до 
розширення меж мистецької творчості. 
У юнацтві – попри те, що стрімко фор-
мується внутрішня позиція щодо себе і 
свого місця у світі, – актуалізується по-
треба у спілкуванні і з однолітками, і з 
дорослими. А мистецтво стає «посеред-
ником» у перевірці власних пережи-
вань і образної трансляції думок. 

А щодо згаданої вище «цілісності», 
варто апелювати до праць В. Франкла, 
який писав про цілісність як сутність 
особистості: «особистість є дещо не-
подільне – її неможна розділити чи 
розщепити, оскільки вона –  єдине ціле, 
[…] особистість не тільки неподільна, 
вона також і не є результатом додаван-
ня, тобто її не можна не лише розкласти 
на частини, а й не можна синтезувати з 
окремих частин – оскільки вона не тіль-
ки єдність, а й цілісність». І далі: «Осо-
бистість не лише єдність і цілісність, 
вона ще і створює єдність і цілісність: 
вона створює тілесно-душевно-духовну 
єдність, якою і є людина» [10, с. 4–5,11]. 

Автором цієї статті здійснено спро-
бу цілісного погляду на навчально-ви-
ховний процес ШЕВ у контексті худож-
нього розвитку дітей різного віку, які 
володіють різними видами обдарова-
ності до мистецтва [5]. Чинником, що 
об’єднує цей процес, постає мистецький 
простір ШЕВ як різновид освітнього. 
Оскільки автором уже пропонувало-
ся своє бачення такого простору [там 
само], коротко уточнімо: мистецький 
освітній простір є науково-організова-
ним соціумом, рухомим і динамічним, 
вибудованим із застосуванням засобів 
різних мистецтв на діалогічних засадах 
взаємин суб’єктів, спрямованим на фор-

мування у них здатності культуротво-
рення щодо власного життя та орієнто-
ваним на активізацію потреби кожного 
суб’єкта впливати на оточення через 
постійне розширення кола мистецько-
го спілкування. Механізмом реалізації 
педагогічних можливостей мистецько-
го простору в будь-якому навчально-
му закладі має постати взаємозв’язок 
складників його структури: власне ми-
стецького життя (подієвої насиченості) 
і художньо-предметного поля; останнє 
також є мобільним і динамічним, іні-
ціюється суб’єктами для віддзерка-
лення мистецьких подій і призначене 
спонукати потенційних суб’єктів залу-
чатися до їх творення, тобто є «провід-
ником» для спілкування – з приводу 
подій, що відбулися, анонсування тих, 
що наближаються, через інформування 
про здобутки колективу,  успіхи окре-
мих суб’єктів тощо.

Специфіка ШЕВ дозволила уточнити 
як «художньо-освітній», який народ-
жується в колективній творчості суб’єк-
тів – як своєрідний витвір мистецтва, 
має неповторний художній образ як 
синергетичний результат множини ху-
дожніх образів у процесі індивідуаль-
но забарвленого художнього пізнання 
кожного суб’єкта. Колективний резуль-
тат – художній образ ШЕВ – є «спле-
ском», що постійно оновлюється, збага-
чується новими образами, у тому числі 
за рахунок включення в цей процес 
потенційних суб’єктів, які починають 
відчувати потребу в актуалізації своїх 
художніх відкриттів.

Хто є суб’єктами такого худож-
ньо-освітнього простору? Учні, 
викладачі, концертмейстери, бать-
ки, адміністрація закладу, костюмери, 
радіоінженери – тобто всі, хто долу-
чається до творчого процесу закладу. 
Центральний суб’єкт –  учень, який, ство-
рюючи художній образ цього простору 
мистецькими засобами, розвиває свою 
здатність саморозвиватися як митець. 

Отже, в навчально-виховному про-
цесі ШЕВ закладено потужний педа-
гогічний потенціал.  Такий потенціал 
очевидний і у взаємодії ЗНЗ та ШЕВ, 
суб’єктом якої є дитина, що навчається 
в обох школах і прагне спілкування (!) 
з приводу того, що пізнає. Тобто діа-
лог, який є основою творення просто-

ру ШЕВ, виноситься дитиною за межі 
мистецького навчального закладу на 
рівень діалогу між двома просторами. 
Якщо ж пригадаємо, що спілкування, 
діалог – за В. Біблером – є «ідеєю сенсу 
людського буття», або – за Л. Виготсь-
ким – «рухом смислу», то стає зрозумі-
лим, що взаємодія ШЕВ і ЗНЗ на основі 
мистецької освіти має цілком конкрет-
не філософське і психолого-педагогіч-
не підґрунтя.

Чи відрізняється мистецький простір 
ЗНЗ за змістом або організаційними 
особливостями від художньо-освітньо-
го простору ШЕВ? Так,  простір у ЗНЗ 
розглядаємо з уточненням – естети-
ко-виховний або художньо-естетичний, 
оскільки мистецтво тут не є єдиною 
сферою пізнання учнями світу. Але ми-
стецтво в ЗНЗ поширює свій вплив на 
інші складники освітнього процесу, на-
сичуючи естетичним змістом шкільне 
життя загалом. Тобто, мистецька освіта 
в ЗНЗ націлена на загальний естетич-
ний розвиток особистості, але водночас 
дає можливість простежити взаємозв’я-
зок мистецького розвитку дитини та її 
розвитку в інших предметних сферах. 
Відбувається це на тих підставах, що 
занурення в мистецтво є оптимальною 
основою для розвитку емоційної сфери 
дитини як імпульсу проживання знань, 
здобутих у будь-якій предметній сфері; 
а це розкриває здатність привласнен-
ня знань як цінностей, що уможливлює 
формування компетентної в різних 
життєвих сферах особистості (цей ме-
ханізм також вартий ґрунтовних психо-
лого-педагогічних досліджень).

Повертаємося до актуалізації діа-
логу: як влучно стверджує М. Киящен-
ко, у сучасному світі всі «способи й 
види взаємодії людини з природними 
процесами, предметами і явищами, усі 
процеси соціокультурного життя людей 
будуть здійснюватись у творчих і лише 
творчих комунікативних і діалогових 
взаємодіях» [4, c.128].

Виокремимо спільне між обома про-
сторами: і в ШЕВ, і в ЗНЗ простір фор-
мується одночасно тим, хто творить, і 
тим, хто спостерігає процес наче збо-
ку. Але за умови, що «спостерігач» по-
тенційно включений в діалог. Гнучкий 
характер простору зумовлюється бага-
товаріантністю, множинністю проявів 
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як втіленням через мистецтво світоба-
чення суб’єктів-школярів та педагогів у 
їхній взаємодії. Обидва простори є від-
критими, що рано чи пізно перетворить 
«спостерігача» на творця. У той момент, 
коли учень стає суб’єктом творчого про-
цесу, простір починає активно впливати 
на нього, реалізуючи право особистості 
на самовираження, саморозвиток, са-
мореалізацію. 

Які можливості ШЕВ може вико-
ристати ЗНЗ для дієвості мистецької 
освіти? 

Специфіка ШЕВ визначається тим, 
що вони, з одного боку, функціонують 
як профільні позашкільні навчальні 
заклади (Закон України «Про позаш-
кільну освіту»), реалізуючи завдання 
загально-естетичного виховання підро-
стаючого покоління; а з іншого – на-
лежать до системи мистецької освіти 
[3; 7].  І як складник спеціалізованої 
мистецької освіти, в якій кожен із на-
прямів – музичний, образотворчий, 
хореографічний, театральний – має ба-
гаторівневу вертикаль, ШЕВ відіграють 
роль початкового етапу виявлення та 
розвитку в дітей їхньої обдарованості 
до мистецтва, виконуючи подвійну 
функцію: поряд із  загальноестетичним 
вихованням, залучають до навчання яс-
краво обдарованих до мистецтва дітей, 
забезпечують базис для обрання ними 
професії в мистецтві. Ця позиція регла-
ментується відповідним Положенням 
[7].

На діяльність ШЕВ поширюються 
положення Закону України «Про куль-
туру», де зазначається, що ці заклади 
входять до базової мережі закладів 
культури. Основою організації та змісту 
освітнього процесу є Типові навчальні 
плани й програми, затверджені Міні-
стерством культури України [9]. До того 
ж, ШЕВ надано право самим розробля-
ти навчальні плани і програми з ура-
хуванням регіональних особливостей 
роботи закладу [7].

Як бачимо, у контексті окреслених у 
назві статті взаємодії, ШЕВ, по-перше, 
є важливою ланкою для поглиблен-
ня кожним учнем, який цього бажає, 
здобутого на уроках мистецтва в за-
гальноосвітній  школі; тут мистецтво 
опановується добровільно, а способи 
освоєння відповідають потребам, упо-

добанням, здібностям учнів; по-друге, 
тут створено умови для самопізнання 
й саморозвитку дитини в мистецькій 
сфері на міцному концептуальному й 
методичному базисі, що дозволяє ви-
пускнику інтегруватися у професійний 
культурно-мистецький процес: саме в 
ШЕВ закладаються основи професій 
музиканта, танцівника, хореографа, ак-
тора, художника. 

Що вивчають учні ШЕВ? У музич-
них школах представлено академіч-
не, народне мистецтво, естрада, джаз; 
учні опановують гру на музичному 
інструменті, вокал, сольфеджіо, му-
зичну літературу; відвідують заняття 
в хорі, оркестрі (народних інстру-
ментів, камерному струнному, духово-
му, симфонічному), у різноманітного 
складу ансамблях; пізнають музичний 
фольклор і обряди. В хореографіч-
них школах вивчають класичний, на-
родно-сценічний, бальний, сучасний 
танець, музичну грамоту, історію хо-
реографії, танці народів України. У те-
атральних школах – основи акторської 
майстерності, сценічний рух, пантоміму, 
сценічне мовлення, ритміку й танець, 
обряди народів України, історію театру, 
музичну грамоту; за бажанням – сценіч-
не фехтування, вокал, музичний інстру-
мент, виготовлення ляльок, костюмів. 
Основний напрям театральної освіти 
в ШЕВ – драматичний театр, але є до-
свід лялькових і музичних постановок. 
У художніх школах основою занурення 
в мистецтво є малюнок, живопис, ком-
позиція, скульптура (ліплення), історія 
мистецтва, декоративно-прикладне ми-
стецтво (писанкарство, петриківський 
розпис, вишивка, ткацтво, лозоплетіння, 
гончарство тощо); дизайн, театраль-
ні декорації, комп’ютерна графіка. У 
школах мистецтв кожне з відділень 
корелюється з певним типом ШЕВ (му-
зичною, хореографічною, театральною, 
художньою), з комбінуванням напрямів: 
музичний – образотворчий, музичний – 
хореографічний, музичний – театраль-
ний.

Вагомим сегментом освітнього 
процесу ШЕВ є конкурси, фестивалі, 
концерти, вистави, художні виставки, 
олімпіади, вікторини, екскурсії, творчі 
зустрічі, різноманітні синтетичні про-
екти, доцільність чого зумовлюється 

суб’єктивними особливостями закладу 
(інтересами учнів та педагогів, підго-
товленістю батьків, можливістю запро-
шувати діячів мистецтва, доступністю 
до музеїв, театрів, філармоній, вулич-
них вернісажів, концертів на відкритих 
майданах тощо).

Для більшості учнів ШЕВ навчання 
розпочинається ще до вступу в ЗНЗ. 
Але для багатьох дітей ту пізнавальну 
платформу, на якій вони можуть уперше 
«почути себе» й усвідомити прагнення 
поглиблено саморозвиватися в мис-
тецтві, створюють уроки мистецтва в 
ЗНЗ – музичного, образотворчого, ху-
дожньої культури. Тобто взаємодія ЗНЗ 
і ШЕВ неминуче має перетворитися на 
фундамент розвитку суб’єктами ціліс-
ного освітнього процесу мистецьких 
і культурно-просвітницьких традицій, 
стати істотним важелем збагачення ду-
ховної сфери особистості як творця ду-
ховності суспільства в цілому. 

У який спосіб може бути організова-
на збагачувальна взаємодія? 

По-перше, це спрямоване ознайом-
лення з боку ЗНЗ з тим, що відбувається 
у творчому житті ШЕВ, особливо стосов-
но територіально близько розташова-
них закладів. Найпершими глядачами 
виставок, концертів у ШЕВ можуть стати 
саме учні ЗНЗ. 

По-друге, це використання з боку 
ЗНЗ здобутків конкретного учня, який 
паралельно навчається в ШЕВ: запро-
сити його виступити у шкільному кон-
церті, організувати виставку його живо-
писних творів, виконати твір на уроці 
музичного мистецтва. Подібні вектори 
можуть бути і зворотними: від ШЕВ до 
колективу ЗНЗ.

Що дає взаємодія для ШЕВ? Неупе-
редженого глядача-слухача. Це свого 
роду вихід юних виконавців і худож-
ників за межі колективу школи, мож-
ливість відчути й усвідомити суспільну 
корисність своєї праці й перспективу 
розвитку, включатися в благодійницькі 
справи, ділитися знаннями, здобувати 
досвід публічних виступів та показів. 

Що отримує ЗНЗ? Сформовано-
го глядача-слухача, який навчається 
сприймати, переживати, аналізувати, 
аргументувати, долучаючись до нових 
для себе пластів культури. Взаємодія 
з ШЕВ спонукає досі незацікавлених 

школярів включатися в мистецьку твор-
чість. А той факт, що набуття культури 
глядача, тренування сприймання відбу-
ватиметься не у «звичайній» атмосфері 
класу, уроку, а в змодельованій ситуації 
концерту чи вистави, значно оптимізує 
цей процес.

Наведемо декілька прикладів з 
практики такої взаємодії.

Так, цікавим є досвід дитячої школи 
мистецтв м. Славутич (Київська обл.), 
діяльність музичного, хореографічного 
й театрального відділень якої спри-
яє зануренню школярів міста в полі-
художній контекст, оскільки заклад 
фактично діє як філармонійно-вистав-
ковий центр: для дітей міста й навко-
лишніх сіл проводять концерти-лекції, 
театральні вистави. У фойє школи по-
стійно працює виставка живописних і 
графічних творів учнів та випускників, 
які стали професійними художниками. 
У такий спосіб створюється особлива 
мистецька аура невеликого міста. 

Досить поширеним явищем мистець-
кого життя багатьох міст, пов’язаним 
саме з діяльністю ШЕВ, є дитячі філар-
монії. Діяльність дитячих філармоній 
може стати своєрідною «творчою про-
позицією» для ЗНЗ. Прикладом пропо-
зиції є організація діяльності дитячої 
філармонії Білоцерківською дитячою 
школою мистецтв № 1: ШЕВ самостій-
но здійснює супровід глядача-слухача 
від складання тематики концертних 
програм й розповсюдження абоне-
ментів – до безпосередньої підготовки 
глядацького сприймання через сце-
нарії концертів-лекцій, інтерактивні 
технології спілкування й подачі музич-
ного й візуального матеріалу: вступне 
слово-звернення ведучого концертів 
(педагога школи) до публіки в поєд-
нанні з «живим звучанням» музики у 
виконанні артистів, які є однолітками 
глядачів-слухачів; створення юними 
художниками – учнями образотворчого 
відділення ШЕВ ілюстративного ряду (з 
репродукцій відомих картин «на весь 
екран»); зрештою, дійство, що відбу-
вається в надзвичайно натхненній ат-
мосфері Будинку органної та камерної 
музики (Костьол Св. Іоанна Хрестителя). 

Заслуговує на поширення й викори-
стання досвід Ніжинської хореографіч-
ної школи (Чернігівська обл.): крім 

того, що учні школи вивчають основи 
сучасної, класичної, народної, бальної 
хореографії, вони також є учасниками 
програм Музичної вітальні – як артисти 
вокальної студії, шумового оркестру та 
ін. У школі працює унікальний Народ-
ний музей українського старовинного 
костюма та побуту, у поповненні експо-
зиції якого беруть участь учні та бать-
ки. Крім того, що в музеї проводяться 
уроки історії хореографії, його колекція 
становить інтерес не лише для учнів 
ШЕВ, а й для школярів ЗНЗ.

Пов’язана з діяльністю ШЕВ музейна 
мережа – це також невичерпне й досі 
невивчене поле для мистецької взає-
модії: музей Г. Нейгауза у ДМШ № 1 ім. Г. 
Нейгауза, музей Ю. Мейтуса у ДМШ № 2 
(Кіровоград), кімната-музей В. Івасюка 
у Кіцманській ДМШ ім. В. Івасюка (Бу-
ковина); музей І. Стравінського в Усти-
лузькій ДМШ (Волинь), музей гармошки 
в Жашківській ДМШ (Черкащина) та чи-
мало інших (інформація надана автору 
Державним методичним центром на-
вчальних закладів культури й мистецтв 
України).

Як бачимо, в кожній з ШЕВ існують 
свої родзинки, які можуть «прорости» 
в цікавий для ЗНЗ досвід. Якщо ж вра-
хувати, що кожен із виокремлених про-
сторів – і ШЕВ (як художньо-освітній), 
і ЗНЗ (як художньо-естетичний) – для 
повноцінного функціонування заради 
особистісного розвитку суб’єктів може 
залучати суб’єктів зовнішнього контек-
сту (діячів культури, співробітників му-
зеїв, артистів концертних організацій 
тощо), то, безумовно, їхня взаємодія 
дасть ще один синергетичний ефект: 
утворення цілісного й більш широко-
го за змістом простору, який можемо 
окреслити як культурно-мистецький, 
педагогічні можливості якого потребу-
ють подальших культурологічних, со-
ціологічних, психолого-педагогічних, 
методичних досліджень. 
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