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ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА КУЛЬТУРУ ПРАЩ УЧНІВ 
В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сьогодні в Україні здійснюється реформа всієї системи освіти. І 
якщо основний напрямок цієї реформи полягає в її гуманізації, то 
гуманізація самої освіти означає для нашої країни насамперед корінну 
переорієнтацію ціннісних настанов, нормативних регуляторів, цілей і 
завдань навчально-виховного процесу. Тепер в основі освіти мають 
стати інтереси кожної конкретної людини, особистості. Такі умови 
навчально-виховного процесу повинні забезпечити навчальні заклади, 
щоб випускник міг стати самодіяльним суб'єктом суспільного життя. 

Така орієнтація означає створення необхідних передумов для 
розвитку всіх творчих здібностей учнів; гармонійний розвиток їхніх 
інтелектуальних, професійних, естетичних, моральних якостей. Інакше 
кажучи, коли проектувати ці завдання на сучасну професійну школу, то 
в Україні напежить нині готувати не просто фахівця у будь-якій вузькій 
галузі виробництва, а - особистість, здібну до різних сфер діяльності. 

В першу чергу здійснити це можна у тих навчальних закладах, де 
ідеї гуманізації і творчості стають головними. 

Пріоритетність цієї проблеми посилюється ще й тим, що система 
духовних цінностей учнівської молоді, формування в неї стійких 
художньо-естетичних інтересів впливає на розвиток культури 
суспільства. Тому низький рівень естетичної культури значної частини 
молоді, зниження морально - естетичних норм суспільства, 
дезорієнтація в загальнолюдських цінностях й посилюють потребу в 
гуманізації освіти. 

Одним з найважливіших завдань виховання є формування в 
суспільстві є усвідомленої необхідності творчої праці у людському 
житті. Це завдання можна найуспішніше реалізувати у сфері художньої 
культури - тій специфічній сфері діяльності людини, яка пов'язана з 
багатьма іншими різнорідними і неоднозначними сферами суспільного 
життя. Розвиваючись під безпосереднім впливом ідеологічних і 
соціально-економічних процесів, художня культура з свого боку має на 
них суттєвий вплив, і передусім тоді, коли вона виступає ефективним 
засобом формування людини. 

Усталеною є думка щодо художньої культури як системи з над
звичайно складною структурою. Сьогодні художня культура — це куль
тура виробництва мистецтва, його розповсюдження, пропаганди, сприй
няття, розуміння, насолоди мистецтвом, нарешті, культури естетичного 
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виховання. Утвердилося і певне розуміння завдань художньої культури 
у суспільстві: духовний розвиток особистості, формування і задоволення 
її потреб, збагачення її діяльності. Саме у сприянні процесу, що 
наближає суспільство до цієї мети, вбачає сьогодні наука суть 
національної ефективності художньої культури. При цьому розрізняють 
ефекти впливу мистецтва на особу, що проявляється в змінах її 
свідомості і поведінки, з одного боку, та ефект, зумовлюваний цими 
змінами й поширюваний на всі інші напрямки життя суспільства з 
іншого [1]. 

Суспільна значимість мистецтва визначається рівнем впливу 
художніх образів на внутрішній світ людини, на всі напрями її 
соціальної діяльності. Найвідоміший дослідник цієї проблеми Л. 
Виготський відзначив, що мистецтво втягує в коло соціального життя 
найінтимніші й найособистіші складники людської сутності. Для цього 
воно володіє значним арсеналом специфічних засобів, відсутніх в інших 
формах людської свідомості. Ідеологічні аспекти в художньому творі, 
органічно вплетені в тканину живих, зримих художніх образів, 
впливають на свідомість людини непомітно, як і на розум, почуття, 
волю[5]. 

Характеризуючи цей феномен, Ф. Достоєвський відзначив, що в 
процесі спілкування з мистецтвом художні враження, "поступово 
нагромаджуючись, розвиваючись, пробивають серцеву кору, 
проникають у саме серце, в його сутність і формують людину". 
Передаючи людям цілісний соціальний досвід, мистецтво використовує 
феномен їхньої емоційної пам'яті, що значно сильніша за раціональну. 
Емоційна пам'ять дуже стійка й формує "пам'ять серця" без зайвих слів. 

Сприйняті та засвоєні художні образи стають мотивуючою ланкою 
людської поведінки, основними чинниками життя людей. Художня 
культура поєднує їх спільністю ставлення до соціальних цінностей. 
"Художні творіння, - підкреслював засновник теорії психоаналізу 
З.Фрейд, - даючи довід спільного переживання високо поцінованих 
відчуттів, викликають почуття ідентифікації, якого так гостро потребує 
культурне оточення". А коли твори мистецтва "відображають 
досягнення цієї культури", то вони "вражаюче нагадують про її ідеали". 

Значний науковий та практичний інтерес становлять дані про 
стимулюючий вплив мистецтва на здібності людей, особливо підлітків, 
на їх загальний розвиток, підвищення успішності, зростання культури 
праці на практичних заняттях. З великим навантаженням краще можуть 
впоратися діти з розвинутими художніми інтересами. Згідно з 
висловленою гіпотезою, перш ніж учень візьметься за вивчення основ 
різних наук його мозок має досягти певного рівня розвитку. Це 
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Таблиця 2 



Спроба аналізу іншого підходу до вивчення мистецьких дисциплін 
- індивідуального, виділивши тут проблему що може заважати цьому 
процесу, засвідчує, насамперед, однобічне розуміння учнями розвитку 
творчої праці у формуванні обдарованої особистості. На початку 
навчання в художньому училищі вони самостійний пошук у творчості, 
власний задум відокремлюють від прискіпливої вимогливості викладача, 
майстра виробничого навчання до техніки виконання художніх робіт. 
Більше половини вважають, що саме це заважає їм під час 
індивідуальних занять втілювати своє бачення художнього образу, 
виготовляючи вироби в матеріалі (ЕГ - 54,3 %, КГ - 58,5 %). За 
анкетними даними не суттєво впливає на цей процес авторитарність 
викладача (ЕГ - 10,2 %, КГ— 32,8 %), ще менше його присутність (ЕГ -
9,4 %, КГ - 14,0 %). Уже на першому етапі майже не відзначається 
вплив викладача, що заважав їм самореалізуватися (з 20,5 % до 7,3 %) . 
Таким чином висока вимогливість педагога до виконання робіт з 
технічного боку, поєднана з його присутністю, не дають змоги, на думку 
респондентів, перетворити працю в процес творчий, це гальмує 
самореалізацІю учня. Простежується, що такі компоненти культури 
праці, як чистота виконання роботи, контроль за її якістю, знаходяться 
на другорядному плані учнівської психології. 

Оволодіння трудовою майстерністю художньої обробки матеріалів 
передбачає розуміння їх декоративних можливостей, розвиток фантазії і 
набуття технічних знань та умінь. При цьому в учнів розвивається 
особливе відчуття матеріалу, його декоративно-технічних особливостей, 
які є одним із критеріїв розвинутого художнього смаку. 

В результаті перетворення художніх матеріалів у декоративні 
форми та образи в учнів розвиваються творчі здібності, формуються 
художні й трудові навички. Вони пізнають красу праці, ба самі беруть 
участь у створенні художніх виробів, які мають естетичну виразність, 
зміст, форму. Завдяки цьому учні отримують і задоволення від 
результатів своєї праці. 

Процес праці з художньої обробки матеріалів з його ритмом, 
темпом, ігровим оформленням захоплює учнів, сприяє виявленню їхніх 
здібностей. Вони набувають уміння самостійно працювати, намагаються 
створювати прекрасне. Результати такої праці приносять учням творче 
задоволення, впливають на них емоційно. 

Наскільки глибоко й різнобічно розуміють учні художніх училищ 
роль мистецтва в своєму житті, тобто в життєдіяльності окремої 
людини, її основних сферах-матеріальній і духовній - було завданням 
нашого дослідження й проведення відповідного анкетування. Виділено 
групу запитань до респондентів з метою вивчення до і після 
експерименту яким чином один із важливих засобів естетичного 
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ДІЯЛЬНІСТЮ, а менше зосереджують свою увагу на тому, що сприяє 
самовдосконалення. Що збагачує та розширює світосприйняття людини. 

В окремих училищах формування культури праці тісно пов'язане із 
заняттями по збереженню і розвитку художніх промислів. Гуцульщина, 
наприклад, здавна відома багатими традиціями художнього різьблення 
по дереву, кераміки, ткацтва, ітисанкарства. Займаючись декоративно-
ужитковим мистецтвом, поєднуючи професійні технічні прийоми з 
художнім задумом, учні приєднуються до створення виробів не тільки 
корисних, але і красивих, вносячи в них естетичне начало. Художнє 
начало органічно зливається з культурою виробництва. Це допомагає 
виховувати в учнів трудові якості, сприяє естетичному збагаченню 
їхнього внутрішнього світу і, безумовно, впливає на підвищення рівня 
культури праці кожного зокрема. 

В учнів відбувається поглиблення естетичних і трудових знань, 
формування ряду спеціальних навичок культури праці, пробуджується 
зацікавленість до професії. Такі заняття сприяють формуванню в 
молодої людини універсальних здібностей, творчої спрямованості в 
трудовому процесі, моральних якостей. 

Естетичне начало в праці є гармонійним цілим що складається із 
таких взаємопов'язаних компонентів, як краса процесу і умов праці, та 
естетична цінність продуктів праці. Воно об'єктивно міститься в самому 
трудовому процесі, пов'язане з творчою працею, одухотворяє її, дає 
робітникові можливість отримати насолоду від праці [4]. 

Формування естетичного начала в праці залежить від багатьох 
факторів. Найосновнішим з них є відношення до обраної спеціальності. 
Загальновідомо, що, насолоду можна отримати тільки від улюбленої 
роботи, вірно обраної професії. В даному випадку співвідношення 
утилітарно-доцільної діяльності з вільним вибором набуває характеру 
гри фізичних та інтелектуальних сил [5]. 

Естетичне ставлення до праці тісно пов'язане з професійною орієн
тацією відповідно до нахилів і здібностей юнаків та дівчат, їхніми захоп
леннями. Тому педагогам необхідно докладати чимало зусиль, щоби 
розкрити здібності дитини, бо в кожному учневі є своя, якась особлива 
"родзинка". Завдання педагога - розкрити і дати їй належний розвиток. 

Як засвідчує практика, виховна робота тільки тоді, дасть позитивні 
результати, коли увага всього педагогічного колективу акцентується, 
преш за все, на формуванні в учнів зацікавленості до обраної професії. 
Зокрема, це можна робити через конкурси професійної майстерності, 
виставки технічної творчості, дні професій, різноманітні практикуми і 
т.п. Тут учні можуть розкрити свої здібності, побачити можливості 
обраної професії, бо естетичну насолоду можна отримати, лише 
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досягнувши кінцевих результатів праці, подолавши труднощі і набувши 
таким чином майстерності. 

Естетична насолода учнів у процесі праці виникає і розвивається 
відповідно до набуття вміння, володіння трудовими прийомами і 
можливостями технічної творчості. На початковому етапі навчання 
учнів переважає пізнавально-емоційний момент, що супроводжує 
практичне прагнення до краси. Тільки на цій основі, як наслідок, 
виникають та утверджується теоретично-пізнавальні запити, що 
знаходять своє відображення в творчій діяльності. Формування 
зацікавленості до обраної професійної діяльності відбувається від 
емоційного задоволення до внутрішнього інтелектуального напруження. 
Емоційно-радісне ставлення учнів до процесу праці збагачує їхні 
інтелектуальні запити. Як відомо, набуття професії починається з 
необхідної ручної праці. Тому саме на цьому етапі культуру праці 
необхідно формувати через естетичну культуру. 

Участь учнів в естетичному формуванні оточуючого матеріального 
середовища має як виховне, так і* освітнє значення. Така діяльність 
сприяє отриманню додаткових знань і практичних навичок. Вона 
виходить за рамки урочного навчання і передбачає розвиток 
самодіяльності в учнів, що є першою умовою формування особистості. 
Природно, що для цього потрібні моральна підтримка, повага і увага до 
творчих проявів і поривань учнів. Виховання культури праці в процесі 
виробничого навчання передбачає паралельно і розвиток творчої 
активності. Бо потреба у творчій діяльності - одна з найдревніших, 
міцних і невичерпних потреб людини. Так і праця робітника стає 
творчою, коли з виконавчого акту перетворюється у свідомості людини 
на акт самостійного пошуку, творення за власним задумом, втілюючи 
своє розуміння процесу творення і його результату. 

Для формування культури праці в системі художньої професійної 
освіти питання розвитку творчих здібностей, виховання вміння 
працювати творчо мають особливе значення. Тут успіх формування 
культури праці значною мірою залежить від: 

- наявності уявлень про прекрасне, здібностей до творчого 
переосмислення існуючих стереотипів, ініціативності, фантазії, волі; 

- рівня розвитку потреби учня у створенні художніх виробів, його 
ставлення до творчої праці й бажання працювати творчо, прагнення 
реалізувати власні творчі задуми у професійній художній діяльності; 

- психолого-педагогічної підготовки викладача, майстра 
виробничого навчання, їхнього художньо-естетичного розвитку, 
володіння способами формування культури праці. 

Організовуючи трудовий процес, майстер повинен збагатити його 
естетичною направленістю. При цьому йому необхідно спостерігати за 
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Декоративно-ужиткове мистецтво як і музика чи образотворче 
мистецтво є унікальними, бо ті завдання і проблеми що воно може 
вирішувати, за певних умов стають провідними у навчальному процесі. 
Рух відродження, який став важливою прикметою часу, в свою чергу, є 
відбиттям великої сили народного мистецтва, в якому сконцентрований 
духовний досвід багатьох поколінь. Велика увага до традиційної 
спадщини нашого народу, обґрунтування найкращих традицій, 
розкриття значущості спадщини нашого народу, обґрунтування її 
найкращих традицій, розкриття значущості декоративно-ужиткового 
мистецтва, багатьох звичаїв і обрядів послужать надійною основою для 
швидкого зростання, гармонійного становлення творчої особистості 
учнів, зростання рівня продуктивних сил і добробуту держави. 
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Юлія Лисюк 
(Київ) 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ДОСВІДУ 
САМОРЕГУЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА-ПВДАГОГА 

Якісна характеристика музиканта-педагога визначається його 
професіоналізмом, який залежить від того, в якій мірі майбутній учитель 
володіє сучасним змістом та сучасними засобами вирішення 
професійних завдань, у тому числі досвідом саморегулювання. Системна 
розробка проблеми формування досвіду саморегулювання майбутніх 
музи канті в-педагогів на основі нової методології повинна стати одним з 
провідних напрямків сучасної педагогічної науки, сприяти підвищенню 
ефективності професійної підготовки фахівців та реалізації вимог 
сучасного суспільства щодо результатів навчально-виховного процесу. 

Проблема саморегулювання особистості не є новою для сучасної 
психолого-педагогічної науки. Зазначена проблема досліджувалась 
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