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Концептуальною основою Нової української школи виступає 

кардинальний перегляд сучасного освітнього простору, де в процесі опанування 

професійно важними компетентностями здійснюється різнобічний розвиток 

особистості учня. За вимогами сучасності майбутнім громадянином України 

вважається людина, яка прагне вдосконалюватися впродовж всього життя, 

цивілізовано взаємодіє з природою, спроможна радикально змінювати 

навколишнє середовище, здатна обирати активну життєву позицію, приймати 

відповідальні рішення, креативно мислити.  

Важливими осередками новітнього освітнього простору виступають зони 

художньо-творчої діяльності, дослідницькі куточки природних джерел, за 

допомогою яких здійснюється поступовий розвиток дитини в безперервної 

системі навчання [3].  

Аксіологічне (ціннісне) ставлення до культурно-освітнього середовища 

передбачає наявність певного рівня сформованості екологічної грамотності, 

обізнаності та самовираженні у сфері мистецтва (ключові компетентності).  

Застосування нового підходу обумовлює необхідність опанування учнями 



цілісним комплексом загальних та спеціальних компетентностей та ефективно 

використовувати здобуті знання у практичній діяльності [4].  

Завдяки своєрідному пізнанню і відтворенню світу людиною через спектр 

почуттів та емоційних переживань, з’являються незвичайні твори мистецтва. З 

часом найбільш цінні з них утворюють духовний простір. Але слід пам’ятати, 

що в широкому значенні поняття мистецтво розглядають як досконалість 

певної людини в окремої галузі, досягнення нею високого рівня майстерності.   

Про це свідчить й етимологічне походження слова мистецтво (за 

німецьким – meister (майстер),  латинським – magister (magis – великий та histor 

– умілець).  Французька та англійська версія – art, в іспанській та  італійській 

мовах – arte. Тобто синонімом мистецтва служить майстерність, в результаті 

якої людина отримає естетичну насолоду. Внаслідок цього критерій мистецтва 

при оцінці продуктів діяльності особистості обумовлюється здатністю 

викликати емоційні відгуки у інших людей.  

Завдяки чуттєвій безпосередності, емоційній насиченості мистецтву 

вдається впливати на думки, погляди, мислення суспільства, виступати важною 

частиною духовного становлення особистості. Вміти «почути» прекрасне, 

бажати його створити, донести свої емоційні враження до слухачів (глядачів) – 

естетично-функціональне надбання, яке формується в процесі засвоєння 

основних компетентностей  учнями НУШ.  

Осередками формування різнобічної особистості виступають природні 

майданчики, де можна знайти підручні матеріали для створення незвичайних 

речей зі звичайних. Зберігати навколишнє середовище в його неповторності – 

завдання не з легких, але виховувати бережне відношення до природи 

допомагає знайомство з художніми досягненнями митців еко-арту. Даний 

напрямок сучасного мистецтва позиціонує себе як міжнародний бренд 

екологічного мистецтва [2].   

Спектр творів еко-арту містить в собі зображення гігантських інсталяцій, 

мурали, різноманітні рельєфні панорами, витвори мистецтва, які створені за 



допомогою всіляких підручних матеріалів. Значне місце серед них відводиться 

картинам и скульптурним композиціям присвяченим проблемам екології.  

Так, завдяки копіткої праці Джина Деневана, озеро Байкал на двадцяті 

квадратних кілометрах засіяло великими та маленькими колами. Малюнки були 

здійснені за допомогою велосипедів з віниками та снігоприбиральних машин.  

Англійська художниця Хизер Янкс при створенні скульптурних композицій 

використовує коріння та гілки, які збирає на морському узбережжі.  

Художнику Чемінгу Бої достатньо запастися білими кофейними 

склянками та чорним маркером. Шедеври граверного мистецтва миттєво 

розпродаються. Албанський художник Самир Страті увійшов у Книжку 

рекордів Гіннесса після того, як створив унікальну мозаїку. На великому панно 

зображено п’ять музикантів різних континентів – африканський барабанник, 

бразильська танцівниця, американський співак, японська дівчина, яка грає на 

тайко. Ідея поєднання митців – кофе надихає людину на мистецтво та творче 

спілкування. Ілюстратор та дизайнер з містечка Куритиба Дірсеу Вега малює 

веселі комікси та карикатури кофейними фарбами. Незвичайні портрети мають 

велику кількість шанувальників.   

Значне місце в еко-арт мистецтві відводиться анімалістичній та пейзажній 

фотографії. Так за французом Сильвеном Кордье закріпилася слава фотографа, 

який здатен піймати фантастичні природні миттєвості. Наприклад, білих 

ведмедів на льоді у червоних та помаранчевих відображеннях сонячних 

відблисків.  Неперевершеним майстром пленеру вважається Кевін МакНил. 

Найкращі світові ландшафти в його виконанні викликають бажання здійснити 

подорож та самим насолодитися незрівнянними картинами природи.   

Приваблюють своїм дуалізмом картини-алегорії. Апетит просинається 

після огляду натюрмортів Джузеппе Арчимбольдо. Здалеку картини 

сприймаються як зображення людини, але таке бачення -  лише обман зору. 

Італійський художник чудово поєднує квіти, фрукти, тварин, риб. Сучасний 

стиліст із Пуерто-Ріко під враженням смачних полотен зробив зі звичайних 



овочів цілу колекцію людських образів. Відбір колірної і смакової гами 

здійснювався ретельно [2].  

Скульптурна колажна композиція американського режисера Пилипа 

Хааса прикрасила лондонську картинну галерею.  Реалістичний показ зими, 

весни, літа і осені привернув багато відвідувачів.  Створити подібні скульптурні 

зображення та смачні картини цікаво учням своїми руками. До того ж 

необхідно проявити винахідливість та кмітливість.  

Сучасні напрямки еко-арту знаходять своє відображення в таких формах 

як пермакультурний дизайн, агроживопис, топіарі, мікроживопис. 

Багатофункціональність, естетичність, доцільність призначення -  все це 

складає каркас пермакультурного дизайну при плануванні екопаркових зон, 

мальовничих ставків, зелених садиб та ін. Незвичайне візуальне середовище з 

героями аніме Осаму Тедзукі  створили японські аграрії. Для величезних 

рисунків ними було використано дев’ять сортів рису різного кольору [1]. 

Ленд-арт приваблює й американського фермера Стена Херда. 

Агрохудожник перетворює поля на портрети, пейзажі, аналоги полотен відомих 

майстрів. Українськім вченим-селекціонерам разом із аграріями вдалося 

«виростити» портрет Шевченка.  Рисове поле з малюнком чорного та зеленого 

кольору спостерігали з космічній орбіти. Нажаль, любування шедеврами 

агроживопису можливо тільки сезонно [1].  

Модним серед еко-арту стає мистецтво топіарі, яке відноситься до часів 

Стародавнього Риму. Фігурна стрижка дерев допомагає змінювати звичайні 

парки, сади у чудові витвори мистецтв. Завдяки ножицям та фантазії митця 

виникають стрункі композиції.  Хитромудрі фігурки, загадкові істоти 

прекрасно впишуться до будь-якого ландшафту.  

Вчені також не відстають від митців, використовуючи мікроорганізми. 

Полотном для мініатюрних шедеврів служить агар. Картини оцінюються по 

естетичному оформленню та науковій точності.  

Таким чином, знайомство учнів з напрямками еко-арту , створення ними 

своїх перших виробів з різноманітних матеріалів, сприятимуть духовному 



розвитку дитини, зберіганню природного оточення, творенню світу за законами 

добра та краси. 
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