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ДУХОВНОЇ ГАРМОНІЇ ОСОБИСТОСТІ 

  

Постановка проблеми. Сьогодні навчаючи 

особистість, ми зіштовхуємося з проблемою браку 

естетичної та морально-етичної культури молоді. Це 

стається переважно тому, що наша освіта позбавлена тієї 

основи, котра виховує в особистості людяність та красу. 

Натомість в системі виховання західної молоді в основі 

виховання лежить мистецтво, котре покликане пробудити 

в особистості її творчий потенціал. Даний підхід сприяє не 

лише творчому розвитку особистості, але й вихованню її 

естетичної та морально-етичної культури. Тому виникає 

потреба у залученні передового досвіду наших сусідів, 

зокрема у питанні виховання молоді за допомогою 

мистецтва.  

Зв'язок проблеми з теоретичними та практичним 
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завданнями. Мистецтво активізує творчі сили 

особистості, сприяючи її самовираженню та 

самоствердженню. Виховання за допомогою мистецтва 

виховує доброту та сердечність, розвиває фантазію і 

творчу думку особистості. Водночас мистецтво дарує 

естетичне та моральне задоволення, а з ним і гармонію 

душі. От чому так важливо, щоб навчання і виховання 

особистості відбувалося за посередністю мистецтва. 

Аналіз публікацій. Даній проблемі присвячені 

твори Платона, Арістотеля, Леонардо да Вінчі, К. 

Ушинського, З. Фрейда, Дж. Дьюї, К. Станіславського, Л. 

Виготського,  А. Макаренка, Дж. Гільфорда, Г. Ріда, В. 

Сухомлинського, І. Зязюна та інших визначних митців і 

вчених. Всі вони вважали мистецтво тим животворним 

джерелом, котре наснажує та надихає людину на творчість. 

Мета статті полягає у тому, щоб відкрити 

можливості мистецтва у навчанні й вихованні особистості.  

Виклад основного матеріалу. Важливою 

проблемою нашої освіти є те, що вона великою мірою 

позбавлена естетичності. Учень навчаючись у школі не 

отримує естетичного задоволення від навчання. Замість 

того, щоб знайомити учня з красою та величчю 
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навколишнього світу, дитина змушена скніти 12 років в 

тісних стінах школи, споглядаючи світ крізь призму класної 

дошки. Розуміючи цю біду видатний український педагог В. 

О. Сухомлинський, котрому цього року ми відзначаємо 100 

років від дня його народження, створив альтернативну 

школу під назвою ―Школа радості‖. Характерною 

особливістю цієї школи було те, що заняття проводилися на 

лоні природи, під блакитним небом. Педагог прагнув до 

того, щоб діти не з підручника, а безпосередньо пізнавали 

навколишній світ, його красу, яку вони вбачали у квітах, 

співі пташок, стиглих гронах винограду, що переливається 

на сонці, соняшниках на полі. В. Сухомлинський вбачав у 

дітях природжених художників, котрі бачать світ у 

фантастичних, казкових образах. ―Дитяче бачення світу – це 

своєрідна художня творчість. Образ, сприйнятий і водночас 

створений дитиною, несе в собі яскраве емоційне 

забарвлення. Діти переживають бурхливу радість, 

сприймаючи образи навколишнього світу і додаючи до них 

щось від фантазії‖ [1, с. 43].  

Саме тому західні педагоги будують свою освіту на 

основі мистецтва, яке виступає могутнім засобом 

самовираження та самоствердження особистості. На  
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думку автора концепції ―Освіта через мистецтво‖ 

англійського педагога і вченого сера Г. Ріда, – ―мистецтво 

– це шлях освіти, не стільки предмет, котрому потрібно 

вчити, скільки метод навчання всім та усяким предметам‖ 

[2, цит. за с. 41-42]. 

Свого часу про педагогіку як мистецтво говорив К. 

Д. Ушинський,  вважаючи її ―найбільшим, найвищим та 

найнеобхіднішим зі всіх мистецтв‖ [3, c. 179]. За цим 

принципом були написані його навчальні підручники, а 

саме ―Дитячий світ‖ та ―Рідне слово‖, які, на жаль, 

тодішніми бюрократами в освіті були розкритиковані та 

відкинуті.   

В художній манері також написані педагогічні 

твори А. С. Макаренка, чий 130 річний ювілей ми 

відзначаємо цього року. Зокрема, в ―Педагогічній поемі‖, 

―Прапорах на баштах‖, ―Книзі для батьків‖ педагог показав 

тих, про кого педагоги як правило не говорять, а саме дітей 

з вулиці, їхні проблеми та турботи, біди і страждання. 

Водночас педагог показував так званих ―благополучних 

дітей‖, котрі все мають, а натомість виростають 

негідниками.  

Художню форму для своєї педагогічної концепції 
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обрав і В. О. Сухомлинський. Його основна книга має 

назву ―Серце віддаю дітям‖, в якій педагог виклав свій 

тридцяти трьох річний досвід роботи в Павлишській 

школі. Ця книга присвячена світу дитинства, який 

Сухомлинський вважав особливим і ставився до нього з 

великою повагою. ―Діти живуть своїми уявленнями про 

добро та зло, честь та безчестя, людську гідність; в них 

свої критерії краси, в них навіть свій вимір часу‖ [1, с. 6].  

В книзі розповідається про першу у світі ―Школу 

радості‖, де естетичний розвиток дитини посідав головне 

місце. Діти співали, грали на саморобних інструментах, 

слухали записи народних пісень, знайомилися з чарівним 

світом класичної музики, придумували казки та брали 

участь у виставах. Важливою особливістю школи було те, 

що діти почувалися вільними, вони не були стиснені 

суворим казенним режимом школи, внаслідок чого у них 

з&apos;являлося прагнення до творчості. В своїх творах 

вони оспівували справжню красу, наповнену життям та 

радістю. Саме завдяки такому підходу до навчання, в 

―Школі радості‖ не було відстаючих дітей.  

Прекрасним прикладом творчого підходу до 

педагогічної діяльності виступає славнозвісна ―система 
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Станіславського‖, автор якої прагнув до того, щоб артист 

грав на сцені, по-справжньому виражаючи почуття, думки 

та фантазію. Зокрема він зауважував, що одним з головних 

завдань, яке має на меті ―система‖, ―полягає в природному 

збудженні творчості органічної природи з її 

підсвідомістю‖ [4, с. 4]. 

Книги великого майстра, якому цього року 

виповнюється 155 років від дня народження, написані в 

захоплюючій формі діалогу вчителя зі своїми учнями. В 

цих книгах передусім вражає той дух демократичності та 

відкритості у взаємовідносинах двох сторін, котрий, як 

правило, не притаманний нашій авторитарній системі 

підготовки акторів і не лише їх. 

Колись стародавній філософ Платон зауважував, що 

―мистецтво має бути основою виховання‖ [2, цит. за с. 

110]. Греки розробили свій ідеал втілений в ―калокагатії‖, 

що передбачав виховання в людині краси та добра. 

Навчання будувалося на основі семи вільних мистецтв, а 

саме граматиці, риториці, діалектиці, арифметиці, 

геометрії, музиці, астрономії. З часом всі мистецтва окрім 

музики стали іменуватися науками, а навчання втратило 

свою мистецьку основу. Як наслідок, зауважує Г. Рід, ми 
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втрачаємо естетичний досвід, який поступово витісняється 

рутиною машинної цивілізації, і не лише з життя 

робітників виробництва та розподілу, але в ще більшій мірі 

із сірих буднів клерків та інтелігенції. ―Але чому ми маємо 

зміцнювати це зло нашою системою освіти, з котрої 

вилучаємо все почуттєве та життєве... Розвиток сучасної 

дитини призупинено на стадії кокона: вона ніколи не 

розправить своїх крил, не засліпить світ своїми фарбами та 

рухами‖ [2, цит. за с. 108]. 

Діячі американської освіти вбачають в мистецтві 

панацею від соціальних бід та рятунок сучасного суспільства. 

На їхню думку мистецтво є ―суб&apos;єктивним в сенсі 

оцінок та реакцій, воно оперує духовними цінностями життя, 

воно суто індивідуальне і як таке не може підлягати 

уніфікації.... Лише мистецтво дозволить в сучасних умовах 

зберегти ―людяність‖‖ [2, цит. за с. 18]. 

Тому так важливо приділяти увагу естетичному 

розвитку особистості, що безпосередньо впливає на 

виховання її морально-етичних рис характеру. Водночас 

естетичний розвиток розвиває творчий потенціал 

особистості. Зокрема, під впливом краси природи, 

прочитаного роману чи побаченого фільму у людини 
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виникає естетична реакція, яка пробуджує в ній ті сили, 

про які вона навіть не здогадувалося. Захопившись певним 

естетичним ідеалом, людина намагається наслідувати його. 

Вона, перефразовуючи К. С. Станіславського, за 

допомогою магічного ―коли б‖, намагається відчути себе 

на місці свого героя, виявляючи ті його риси, які їй так 

сподобалися. Проте це не означає, що особистість 

розчиняється в цьому образі, навпаки, вона відкриває в 

собі нові сили та можливості, котрі сприяють її 

самовираженню та самоствердженню.  

Визначний психолог та літературознавець Л. 

Виготський порівняв чудо мистецтва з євангельський 

чудом ―перетворення води на вино‖ [5, с. 306]. У своїй 

відомій праці ―Психологія мистецтва‖ вчений 

досліджуючи природу мистецтва, доходячи висновку, що 

основна його мета полягає у пробудженні в людині тих 

сил, які досі лишалися без дії. ―Трагедія звертається до 

підсвідомих стихійних таємничих сил, схованих в нашій 

душі, і вони пробуджуються. Драматург неначе говорить 

нам: ви боязкі, нерішучі, слухняні суспільству і державі, 

подивіться ж, як діють сильні люди, подивіться, що буде, 

якщо ви піддастеся своєму честолюбству, або 
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сластолюбству, або гордості і т. д. і т. д., спробуйте піти у 

своїй уяві за моїм героєм, невже це не спокусливо дати 

волю своїй пристрасті!‖ [5, цит. за с. 293].  

На жаль, ми вже сьогодні не чуємо опер-драм 

видатного німецького композитора та драматурга Ріхарда 

Вагнера, котрому цього року минає 205 років з дня 

народження. Саме він відродив ту стародавню грецьку 

драму, котра викликала справжній ―катарсис‖ у глядачів, 

оновлюючі та ушляхетнюючи їхні душі. Опери та їхні 

лібрето композитор створював сам на основі 

середньовічних саг та давньонімецького і скандинавського 

епосу, завдяки чому вони близькі як дорослим так і дітям, 

яким дуже подобається щось фантастичне та казкове. Чому 

ж наші театри іґнорують творчу спадщину великого 

маестро, його ―Летючого Ґоландця‖, ―Трістана та Ізольду‖, 

―Лоенгріна‖, прекрасну тетралогію ―Персень Нібелунга‖, 

які виховують в людині такі забуті сьогодні шляхетні 

почуття як ―доброта та мужність‖? 

Саме тому сьогодні потрібно вводити мистецтво в 

навчальні програми,  яке покликане передусім виховувати 

толерантність та взаємоповагу між людьми. Колись 

говорили, що ―краса врятує світ‖, тож слід все робити, щоб 
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цієї краси ставало якомога більше. Так, зокрема президент 

―Міжнародного товариства виховання через мистецтво‖ 

Едвін Зіґфельд на ІІ Генеральній Асамблеї цього 

товариства в Гаазі заявив, що ніколи досі у світовій історії 

художнє виховання не було таким важливим, як тепер. ―Я 

не хочу сказати, що художнє виховання вирішить усі 

світові проблеми. Але я думаю, що ми не можемо 

зберегтися як цивілізована нація, не розвиваючи значною 

мірою естетичний елемент життя‖ [2, цит. за с. 5]. 

Хочеться вірити, що наш Національний технічний 

університет ―Харківський політехнічний інститут‖ 

сповідує принципи передової педагогіки, зокрема принцип 

―виховання через мистецтво‖. Адже наш університет 

закінчували такі визначні діячі культури та мистецтва як 

видатний український письменник, музикант та вчений Гн. 

Хоткевич, славетний оперний співак М. Рейзен, відомі 

кінорежисери О. Фокін, А. Інін та інші митці. Цікавою 

спробою поєднати науку і мистецтво здійснив професор Е. 

Братута, котрий написав підручник з ―Основ 

термодинаміки‖ у віршованій формі. Також у НТУ "ХПІ" 

працюють такі викладачі, як М. Шепілов, С. Шелковий, О. 

Горілий та інші, котрі гармонійно поєднують у собі 
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інженерні здібності з мистецькими. Професор кафедри 

педагогіки  і психології управління соціальними системами 

О. Г. Романовський також поєднує науку з мистецтвом, 

зокрема проводячи разом із кафедрою різні творчі заходи, 

зокрема ―День факультету‖, ―Посвята у психологи‖, 

―Пасхальні вечори‖, де важлива роль приділена саме 

естетичному вихованню молоді. 

Висновки. Виходячи з вищесказаного, мистецтво 

покликане допомогти людині виявити те найкраще, що в 

неї є. Водночас мистецтво збагачує емоційно-вольову 

сферу, уяву та мислення особистості, активізуючи її 

творчий потенціал. Мистецтво сприяє гуманізації процесу 

навчання та виховання. Адже ―витончені мистецтва‖, за 

словами Б. Шоу, – ―єдиний учитель, який виключає 

тортури‖ [2, цит. за с. 131-132].   
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Черемський М. П. 

 

МИСТЕЦТВО ЯК ШЛЯХ ДО ДУХОВНОЇ ГАРМОНІЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Стаття присвячена ролі мистецтва у вихованні 

духовної культури особистості. Мистецтво розвиває в 
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людині художнє бачення навколишнього світу, розкриває 

її творчий потенціал. Естетичне виховання пробуджує в 

особистості потяг до краси та доброти. 

 

Ключові слова: мистецтво, творчість, краса, 

доброта, естетичне виховання. 

 

Черемской М. П. 

  

ИСКУССТВО КАК ПУТЬ К ДУХОВНОЙ ГАРМОНИИ 

ЛИЧНОСТИ 

  

Статья посвящена роли искусства в воспитании 

духовной культуры личности. Искусство развивает в 

человеке художественное видение окружающего мира, 

раскрывает его творческий потенциал. Эстетическое 

воспитание пробуждает в личности стремление к красоте и 

доброте. 

  

 Ключевые слова: искусство, творчество, красота, 

доброта, эстетическое воспитание. 
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Cheremsky M. 

  

THE ART AS WAY TO SPIRITUAL HARMONY OF 

PERSONALITY 

  

The role of art in education for spiritual culture of 

personality is investigated. The art is developing in person 

artistic vision of surrounding world and exposing her creative 

potential. The aesthetic education is rousing in personality an 

aspiration to beauty and kindness. 

  

Key word:  Art, Creativity, Beauty, Kindness, Aesthetic 

education. 

  

  

  

 

  

 

  

  

 


