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СИНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Усе різноманіття життєвих цінностей людства фокусується навколо фундаментальної тріади: Істина, 
Добро, Краса. Кожний з елементів даної тріади являє собою специфічний спосіб осягнення й освоєння 
світу людиною. Пізнання Істини передбачає використання когнітивного (гносеологічного) способу відо-

браження світу, у спектрі якого світ кристалізується як доцільна, розумна сутність. Прагнення до Добра 
включає в роботу аксіологічні (етичні) ресурси психічної діяльності, спрямованої на моральне освоєння 
світу. Осягнення краси передбачає відображення світу в сфері перцептивно-аффективного поля сприй-

няття дійсності людською істотою. 

Ще древнім мислителям було зрозумілим, що в реальному житті людина осягає й освоює саму себе і 
навколишній світ у єдності Істини, Добра і Краси, а результатом такого осягнення є в ідеальному плані – 

світогляд (система цінностей) і в матеріально-фізичному плані – поводження і діяльність (праксеологія). 
Дане положення про єдність Істини, Добра і Краси зараз актуалізується у вигляді синергетичної (цілісної, 
холомной) парадигми, що розглядає в нерозривній єдності всі перераховані вище складові життєвої ак-
тивності людини. Тому осягти Красу людина не може поза збагненням Істини і Добра, що, в остаточному 
підсумку, конституює ціннісно-світоглядний та діяльнісно-поведінковий аспекти людського самовира-
ження і самореалізації.  

Виходячи з вищевикладеного, ми пропонуємо до розгляду синергетическую концепцію естетичного 

виховання, у рамках якої розробляється система методів і рекомендацій, спрямованих на синергизацію 

естетичного виховання в плані його компонентів (когнітивного, перцептивно-аффективного, ціннісно-

світоглядного і діяльнісно-поведінкового) і змісту (музичний, образотворчий, синтетичный, тобто хорео-

графічний аспекти).  

На рівні змісту естетичного виховання пропонується поєднати в одному предметі вивчення музично-

го, образотворчого і хореографічного аспектів (що реалізується як евритмія у традиції Вальдорфської 
школи), коли, наприклад, образ образотворчого мистецтва сприймається в його переломлення через му-
зику і рух. На рівні компонентів естетичного виховання пропонується їх синергизація (школа Щетиніна).  

У сфері когнітивної пропонується приводити до гармонії правопівкульвий (конкретно-образний) і лі-
вопівкуловий (абстрактно-логічний) способи переробки інформації людиною (школа Шаталова).  

У сфері перцептивно-аффективної виявляється завдання розвити до рівня синестезії три сенсорні си-

стеми (одна або дві з яких зазвичай займають позицію домінуючих) – аудіальну, візуальну і кінестетичну 
і зробити всі ці системи ведучими (техніки нейро-лінгвістичного програмування).  

Синергізація цінінсно-світоглядної сфери передбачає занурення учнів в ауру "різноманітного" світо-

гляду, що породжує толерантність до різних ціннісних ориентациій і відповідає принципові багатомірно-

сті Істини (гуманістична психологія).  
Синергізація діяльнісно-поведінкової сфери людини передбачає розширення рольового репертуару 

учнів, що дозволяє успішно виконувати різні соціальні ролі і виявляти активність у руслі різних стилів 
діяльності. 

Одним із прикладів реалізації синергетичної концепції естетичного виховання ми знаходимо у педа-
гогічній прощині вальдорфської педагогіки. У XX столітті німецького філосф, дослідник творчості Гете 
Шіллера-Рудольф Штейнер поставив своїм завданням формування особистості як цілісної єдності . Така 
ідея  перетворилась сьогодні у широкий педагогічний рух і має назву вальдорфська педагогіка. Перша 
вальдорфська школа була відкрита у Німеччині у 1919 році у м.Штутгарт для дітей робітників і службов-
ців сигаретної фабрики Вальдорф-Асторія. В основу педагогічної концепції цієї школи, яка отримала 
назву за місцем її утворення, покладено релігійно-філософське вчення Р.Штайнера – антропософія. Це 
вчення названо його послідовниками “найпрогресивнішим духовно-науковим напрямом ХХ століття”.  

Згідно з розумінням  антропософії, розвиток людини відбувається за семирічними ритмами. Знання 
їх сутності дозволяє правильно будувати виховний процес. Протягом кожного з семи років відбувається 
дозрівання одного з елементів складної людської природи. 

Головними принципами діяльності вальдорфської школи є: Принцип виховання у дусі свободи, який 

полягає у необхідності вести дитину до вільного і плідного самопізнання, самовизначення, до повноцін-

ного розвитку всіх сил особистості. Принцип цілісності формування особистості: тілесної, душевної і 



 2 

духовної її сторін. Принцип циклічності навчально-виховної діяльності, який полягає в урахуванні особ-

ливостей вікових циклів розвитку, добових біоритмів, у застосуваннї методу епох у навчальному процесі, 
ритмічних вправ тощо. Принцип авторитету вчителя, вихователя, батьків, духовного ідеалу. 

Організація навчального процесу у вальдорфських школах має ряд специфічних особливостей. У них 

відсутня абсолютизація предметних уроків як основної форми навчального процесу: 45-хвилинні уроки 

поєднуються тут із заняттями за методом епох. Сутність методу епох полягає у тому, що викладання 
предмета проводиться кожного навчального дня протягом 3–4 тижнів на півторагодинних  заняттях. За 
цей навчальний час, що складає близько 50 годин, засвоюється більша частина навчального матеріалу від-
повідного року або навіть весь матеріал з предмету за рік. У такий спосіб викладаються провідні академічні 
дисципліни: рідна мова і література, математика, історія, фізика, хімія, біологія, географія, історія мисте-
цтва, праця. На вивчення таких предметів як рідна мова математика у старших класах виділяють по дві 
епохи (8 тижнів). Після 12 години дня у вальдорфських школах починаються уроки, які не пов'язані з 
великим інтелектуальним напруженням. Це ще одна особливість організації навчального процесу у поді-
бних школах. Такий розподіл навчального часу пояснюється врахуванням щоденних біологічних ритмів 
дитячого організму: пік інтелектуальної активності припадають на першу половину дня – від 5 до 12 

годин. Опівдні ж наступає спад інтелектуальної активності. 
Отже, після інтелектуально насичених занять першої половини дня йдуть два інші компоненти, що 

разом складають потрійний ритм життя вальдорфської школи. Другий компонент – заняття естетично-

художнього циклу – музика, живопис, скульптура,  архітектура,  театр, евритмія (особливий вид мистец-

тва, синтез думки і слова, кольору і музики, рухів тіла і душі). Нарешті, третій компонент – заняття руч-

ною працею: столярною і слюсарною справою, шиттям, плетінням тощо. 

Навчання у вальдорфській школі являє собою процес результативної дії. Учитель викладає матеріал 

не рецептивним, а продуктивним методом, тобто не дає готових визначень та рецептів, а сам здійснює 
разом з дітьми всі дії, необхідні для відповідних умовиводів: малює разом з ними малюнок до прочитаної 
казки, складає план місцевості під час уроку-походу. І у всіх випадках в процесі спільної дії у кожного 

народжується свій зразок. Один із головних методів вальдорфської школи – образний виклад матеріалу 
на будь-якому занятті. Дітей вчать образно мислити, співпереживати, співчувати, тобто включають у про-
цес пізнання всю людину, її уявлення, фантазію, почуття. Традиційним для вальдорфських шкіл є гетеаністи-
чний метод пізнання, який означає буквально – пізнавати світ, пізнаючи себе, пізнавати себе, пізнаючи 

світ. 
 

 


