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ВикОриСТання ТВОрІВ ОбразОТВОрчОгО миСТецТВа  
при ВиВченнІ англІйСькОї мОВи 

анотація. Метою даного дослідження є визначення ролі образотворчого мистецтва, зокрема, живопису і 
декоративно-прикладного мистецтва, у вивченні англійської мови. Це дослідження було проведено, щоб 
з'ясувати, чи сприяє включення до програми вивчення англійської мови в вищих навчальних закладах та-
ких завдань, як описування та обговорення предметів мистецтва досягненню кращих результатів. В якості 
методів збору даних використовувалися особисті спостереження, бесіди зі студентами, а також спеціалізо-
вані професійні публікації. Результати показали, що мистецтво служить стимулом, активізує, направляє і 
полегшує вивчення англійської мови. З огляду на важливість візуального спілкування в реальному житті, 
обговорення ролі візуального в навчанні наступного покоління є завданням, яке постає перед викладачами, 
якщо англійська мова як предмет повинна грати роль в ширшому контексті громадянської освіти. Уміння 
студентів описати те, що вони бачать, є однією з основних навичок, яких потрібно навчати при вивченні 
мови. У статті підтверджується, що образотворче мистецтво покращує вивчення мови, пропонуючи невер-
бальні методи спілкування та розуміння, надаючи студентам платформу для створення ментальних образів. 
ключові слова: іноземні мови, вища освіта, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, 
живопис, методи.
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InTegraTIng The wOrKs Of fIne arTs InTO englIsh learnIng
summary. The aim of this study is to dening the role of visual arts, particularly paintings and decorative and 
applied arts in the learning English for the students who are working to improve their English language skills. 
Art has always been an effective tool for teaching and learning. This research has been conducted to investigate 
whether including description and consideration of subjects of arts contributes to better outcomes for the students 
who are learning English. Personal observations and debates with students and also specialized professional 
publications have been employed as methods of data collection. The results showed that arts serve as a stimulus, 
activator, guider and facilitator in English language learning. Through the visual arts, students learn to interpret 
and decode information in the pictures or other forms of arts. Art, as a universal language, can make students 
express their ideas freely. The arts help develop capacities and attitudes central to learning and to life. We believe 
the creative process has a positive, learning effect. Given the importance of visual communication in real life, 
discussing the role of the visual in educating the next generation is a task that needs to be confronted by teachers 
if English as a subject is to play a role in the larger context of citizenship education. Being able to describe what 
students see is one of the basic skills one has to train when learning a language. This article discusses the role 
that art already plays in English lessons. An attempt is also being made to add new ideas to current practice.  
The article confirms that visual art improves language learning by offering non-verbal methods of communication 
and understanding and providing students with a platform for creating mental images. Opportunities to prac-
tice the arts benefit students’ cognitive development and enhance literacy and language development. The use 
of works of art in the study of English contributes to the development of critical and conceptual thinking along 
with technical and creative problem-solving skills. We come to the conclusion that art has a profound ability and 
also is an invaluable tool for teachers at all levels to enhance teaching for students who study English language.
Keywords: foreign language, higher education, fine art, decorative and applied arts, painting, methods.

Постановка проблеми. Мистецтво є од-
ним із засобів комунікації людей, тому, як 

для одного з таких засобів, для нього передбача-
ється спеціальна мова. Часто цю мову називають 
«мовою образів», щоб відрізнити від мови, що має 
справу зі значеннями і знаками. Картини і скуль-
птури можна пояснювати, коментувати, ставити 
в зв'язок з іншими творами живопису і скульпту-
ри і т.п. Такі пояснення та коментарі є певною 
мірою потрібними і важливими, оскільки вони 
сприяють глибшому розумінню творів мистец-
тва. Проте вони залишаються зовнішніми для 
самого твору, носять характер хоча і корисного, 
але в кінцевому рахунку необов'язкового додатку 
до нього. Крім того, коментарі до одного і того ж 
твору змінюються від автора до автора, залишаю-
чись багато в чому справою суб'єктивного смаку. 

Твір може існувати століття, але його осмислен-
ня та коментування залежатиме від часу, коли 
розглядатиметься цей твір. Візуальне сприйнят-
тя безпосередньо залежить від реципієнта. Ін-
терпретація зображення завжди суб'єктивна.

Протягом останнього сторіччя відбувалось та від-
бувається зростання важливості візуального спілку-
вання (комунікації). Мова візуальної комунікації 
(системи спілкування з використанням візуальних 
елементів) є дуже важливим засобом спілкуван-
ня в сучасному медійному суспільстві. З огляду на 
важливість візуального спілкування в реальному 
житті, в цій роботі досліджується роль візуального 
матеріалу, зокрема, творів образотворчого мистец-
тва, у викладанні англійської мови як іноземної.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед останніх досліджень за цією тематикою 
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представляє інтерес масштабна робота Коваль-
ської І.В., в якій докладно розглядається така 
перекладознавча проблема, як колористика [2]. 
Ковальська І. В. на матеріалі українських і англо-
мовних художніх текстів дослідила використання 
тематики та термінології мистецтва (образотворче 
мистецтво, живопис тощо) в процесі вивчення ан-
глійської мови як іноземної. Її робота присвячена 
виявленню та опису спеціальної лексики, визна-
ченню джерел і шляхів її виникнення. Вивчення 
термінології образотворчого мистецтва на широ-
кому матеріалі має ряд переваг. Таке вивчення 
дозволяє об'єктивним шляхом зареєструвати зраз-
ки лексики, яка обслуговує область мистецтва, 
значно розширити уявлення про терміни мистец-
тва в англійській та українській мовах, визначи-
ти своєрідність їх вживання [2].

В статті Білоцерківської В.В. виконується 
аналіз вивчення англійської мови за допомогою 
мистецтва [1]. Авторка стверджує, що розгля-
нуті нею нетрадиційні методи навчання сприя-
ють формуванню мотивації вивчення іноземних 
мов [1]. Завдяки яскравому емоційному впливу 
мистецьких творів на студентів відбувається по-
легшення та прискорення засвоєння англійської 
мови. Білоцерківська В.В. розділяє існуючу дум-
ку, а саме, що: «Повноцінне становлення фактич-
них, освітніх, розвиваючих та виховних задач на-
вчання можливо тільки за умов впливу не тільки 
на свідомість студентів, а також на сферу їх осо-
бистих захоплень, схильностей та тем» [1]. 

Молодий дослідник Чи Ченкай (Chi Chenkai) 
присвятив свою дисертацію докладному та гли-
бокому дослідженню інтеграції мистецтв у ви-
вчення англійської мови. Його дослідження ба-
зувалось на прикладах студентів, які вивчають 
англійську мову як другу мову (EFL), за про-
грамою «Англійська через мистецтво» (“English 
Through the Arts”) [10]. Метою його дослідження 
було з'ясувати, чи сприяє включення художніх 
занять (зокрема, малювання та ознайомлення 
з мистецькими творами) кращим результатам 
для студентів, які працюють над поліпшенням 
своїх мовних навичок. Отримані результати по-
казали, що мистецтво служить стимулом, осві-
жає, направляє і полегшує вивчення англійської 
мови [10, с. 5]. Крім того, мистецтво також висту-
пає в якості згуртування колективу, сприяючи 
вивченню англійської мови. Учасники зазначе-
ної програми при інтеграції мистецтв у вивчен-
ня англійської мови продемонстрували високі 
показники щодо мотивування та залучення при 
вивченні англійської мови [10, с. 73].

Тема інтеграції мистецтв у вивчення англій-
ської мови досліджувалась багатьма фахівцями 
(Коляса О., Зубицька О., Юденко О., Мамбаєва 
С., Фалькович М., Лебединська О., Стрєлкова 
Н., Цигельна А. та ін.) [напр., 7]. Є загальновиз-
наним, що мистецтво відзначається широкими 
можливостями та є цінним інструментом для ви-
кладачів на всіх рівнях навчання для поліпшен-
ня вивчення англійської мови. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. За останні десятиріччя 
значно збільшились та продовжують зростати 
обсяги візуального спілкування в реальному 
житті. Зважаючи на важливість візуальної ко-
мунікації в реальному житті, дослідження та об-

говорення візуального контексту при навчанні 
наступного покоління – це завдання, з яким ма-
ють зустрітись викладачі, якщо англійська мова 
як предмет становитиме та зберігатиме важливу 
роль у широкому контексті громадянської освіти. 
Отже необхідні дослідження ролі візуального 
матеріалу, і особливо образотворчого мистецтва, 
у викладанні англійської мови.

формулювання цілей статті. Метою стат-
ті є дослідження методів вивчення англійської 
мови за допомогою творів мистецтва, зокрема, 
творів живопису і декоративно-прикладного мис-
тецтва. У статті досліджуються вплив мистецтва 
на сучасні комунікативні практики, вміння опи-
сувати та обговорювати мистецькі твори, розгля-
даються особливості мистецтвознавчої лексики. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Мистецтво – це не тільки вираз особистих 
емоцій, а й інструмент навчання, який може 
мотивувати студентів, покращити їх командну 
роботу та спонукати студентів самостійно дослі-
джувати світ і дізнаватися нове на власному до-
свіді. За підрахунками дослідників, сприйняття 
інформації через візуальний канал становить 
69%. Відомо, що комбінація слів і зображень 
передає повідомлення набагато ефективніше, 
ніж сам текст. Це тому, що мозок людини має 
здатність вловлювати зміст зображення за мі-
лісекунди. Під час проведення навчальних за-
нять та семінарів, підтримка візуального фоку-
сування сприяє співпраці та залучає учасників 
до процесу. Проте візуальні матеріали повинні 
бути належним чином адаптовані до цільового 
призначення та аудиторії. Тільки за таких умов 
вони не будуть відволікати студентів.

Автором статті вже досліджувались питання 
створення текстів про мистецтво, зокрема, на ан-
глійській мові [3; 4]. Прагнення звернути увагу 
суспільства на цінність мистецтва та його значення 
для людини обумовлює виникнення різноманітних 
текстів, присвячених мистецьким творам, пробле-
мам збереження творів мистецтва тощо [3, с. 389].

Протягом багатьох століть основними візуаль-
ними мистецтвами вважаються живопис, скуль-
птура та графіка. До образотворчого мистецтва 
належать наступні види мистецтва: живопис, 
графіка, скульптура, архітектура, декоративно-
прикладне мистецтво, дизайн. Образотворче мис-
тецтво представляє дійсність в описових образах, 
передає об'єктивні властивості реальної дійсності, 
такі як об'єм, колір, просторовість, форма, при-
родне середовище тощо. Образотворче мистецтво 
представляє не тільки те, що ми здатні безпосе-
редньо побачити, але й сюжетно-асоціативний 
комплекс, тобто розвиток подій у часі або сюжет. 
Образотворче мистецтво, зокрема використання 
творів образотворчого мистецтва може пробудити 
уяву тих, хто вивчає англійську мову, послабити 
емоційний стрес, створюючи тим самим гармо-
нійне середовище для вивчення іноземної мови. 
За допомогою образотворчого мистецтва студенти 
вчаться інтерпретувати і декодувати інформацію 
в зображеннях або інших видах мистецтва, та-
ких як живопис, графіка, декоративно-приклад-
не мистецтво. Мистецтво, як універсальна мова, 
може змусити студентів вільно висловлювати свої 
ідеї, спонукати до дослідження власного внутріш-
нього світу. Невербальне вираження в деякій мірі 
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буде сприяти вербальному розумінню, іншими 
словами, художнє вираження може стимулювати 
мовне вираження студентів. 

Рідна мова часто розглядається як опірна 
при оволодінні іноземною мовою. Завдяки інте-
грації мистецтва до процесу вивчення іноземної 
мови створюється можливість підвищення рівня 
основної, рідної мови студентів. Мистецтво грає 
в нашому житті важливу роль, воно є невід’ємною 
частиною культури, одним із визначальних її про-
явів, отже отримання певних знань в цій галузі 
є частиною належної загальної академічної під-
готовки до життя та сприяє формуванню загаль-
нокультурної компетентності. Образотворче мис-
тецтво може створити невимушену обстановку, 
в якій студенти можуть вільно вивчати нову мову, 
підвищувати свою навчальну мотивацію, встанов-
лювати і підтримувати позитивні відносини з ін-
шими людьми і розвивати візуальну грамотність, 
тобто естетично оцінювати предмет, відчувати 
емоційний відгук на нього, набувати здатності ба-
чити, відчувати виразність предмету.

Тиберій Сільваші – художник-абстракціоніст, 
видатний представник сучасного українського 
мистецтва, відомий не лише своїми живописними 
роботами, але й теоретичними текстами, наголо-
шує, що: «Картина, яка була головною формою ре-
презентативного мистецтва, в наш час постає час-
тиною мовної практики в сучасному мистецтві» 
[5]. Фахівцями вважається, що картини мають 
найбільший потенціал щодо формування та роз-
витку творчого мислення одночасно з формуван-
ням і розвитком активної творчої іноземної мови. 
Твори живопису мають величезний лінгводидак-
тичний потенціал, тут можна необмежено говори-
ти про сюжети, композиції, колірну гаму тощо. 

Тільки колірна лексика складає вагому час-
тину мовної картини світу, отже ознайомлення 
з художніми творами надає можливість якнай-
ширшого ознайомлення з гамою кольорів. Як за-
значає Швець Т. А.: «Втілюючи результати світо-
сприйняття в мовній формі, мовець використовує 
структури, що найбільшою мірою відповідають 
його задуму та передають кольорову гаму навко-
лишньої реальності.» [8, с. 161].

Корисним для студентів буде надбання вмін-
ня визначити стиль картини. Це не повинно ви-
кликати труднощів, адже стилів не дуже багато. 
Досить мати уявлення про такі, як: мистецтво Ві-
зантії, романський стиль, готика, ренесанс, баро-
ко, класицизм, рококо, романтизм, реалізм, імп-
ресіонізм і течії в мистецтві XX століття. Можна 
також ділитися будь-якими асоціаціями, відчут-
тями і думками, на які наштовхують картини. 
Можливо у студентів викличуть зацікавлення іс-
торії, пов’язані з конкретними картинами. Важ-
ливою темою для обговорення може стати тех-
ніка виконання, тобто колір, світло, композиція 
і особливості мазка. 

Вплив інформаційного та соціального поля ви-
явив у сучасному образотворчому мистецтві нові 
напрямки розвитку. Сучасне мистецтво намага-
ється не залишити глядача пасивним, воно про-
понує діалог, інтелектуальну розмову на складні 
соціальні та філософські теми, що створює ши-
рокий простір для дискусій [5]. Серед напрямків 
сучасного мистецтва такі, як абстрактний екс-
пресіонізм, концептуальне мистецтво, стріт-арт 

(основна частина стріт-арту – графіті (спрей-арт), 
але не можна ототожнювати графіті і стріт-арт), 
неоекспресіонізм. Знання, які були отримані на 
заняттях з вивчення англійської мови із залу-
ченням творів мистецтва, допоможуть студентам 
краще орієнтуватися в різних сферах прекрасного 
та по-новому сприймати життя.

Існують спеціальні курси англійської мови 
для професіоналів світу мистецтва (наприклад, 
Artspeak) [9]. Такі курси призначені спеціаль-
но для полегшення спілкування у міжнародно-
му середовищі мистецтвознавців, художників 
та інших осіб, чия професія тим або іншим чином 
пов’язана із мистецтвом. Програма таких курсів 
може включати наступні розділи: 1) опис та ана-
ліз класичного твору (лексичні та граматичні осо-
бливості, базова лексика, яка потрібна для про-
ведення формального аналізу художнього твору);  
2) аналіз та інтерпретація твору мистецтва (осно-
ви арт-критики); 3) сучасні тенденції в музеології, 
культурі репрезентації, роль музеїв в ХХІ столітті;  
4) планування, організація виставок; 5) організа-
ція простору/ освітлення в музеях і на виставках; 
6) паблік-арт та стріт-арт: від місцевих художніх 
практик до глобального поширення [9]. Такі кур-
си надають можливість підготовити власні заявки 
на виставки, гранти, участь в конференціях, за-
безпечують набуття лексичного запасу для мож-
ливостей обговорення в групі та з фахівцями-мис-
тецтвознавцями. Зокрема, на курсах навчають 
вузькоспеціальної термінології. 

Уміння студента описати те, що він бачить, 
є однією з базових навичок, які потрібно набувати 
при вивченні мови. Інтегруючи мистецтво в ви-
кладання і вивчення англійської мови, студенти 
будуть розвивати і поглиблювати своє розуміння 
як власного, так і чужого людського досвіду. 

Кінцевою метою навчання і виховання сту-
дентів є гармонійний розвиток особистості, фор-
мування не відірваної від національних джерел 
людини, гідних членів суспільства, які відчува-
ють себе часткою української нації. Розширенню 
поняття про види декоративно-прикладного мис-
тецтва, розвитку комунікативних здібностей, ес-
тетичного смаку, баченню прекрасного у природі 
та народному мистецтві сприятимуть твори тра-
диційних видів народного мистецтва. Петриків-
ський декоративний розпис є одним із унікальних 
проявів української художньої культури. Традиції 
петриківського розпису йдуть з Дніпропетровської 
області, де продовжують піклуватись про збере-
ження традицій розпису. Петриківський розпис 
живе й розвивається. Твори провідних майстрів 
минулого та сучасності, від Тетяни Пати до Марії 
Яненко, Тетяни Гарькавої, Андрія Пікуша зача-
ровують яскравими, позитивними кольорами, ці-
кавими композиціями та гармонією. Серед сучас-
них майстрів петриківського розпису – талановита 
майстриня з Дніпропетровська Ніна Рудецька.  
Її твори відрізняються гармонійними кольоровими 
сполученнями, вдалими композиціями. Свою ро-
боту «Співдружність троянд» майстриня виконала 
за мотивами петриківського розпису з поєднанням 
різних стилів [6, с. 39]. Ознайомлення студентів із 
творами традиційних видів народного мистецтва, 
яке супроводжується створенням описів та обго-
воренням побаченого, зміцнює національну свідо-
мість та художньо-естетичну освіченість молоді.
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У поєднанні з читанням, письмом, говорін-

ням і слуханням, мистецтво розвиває здатність 
для високого рівня аналізу, а також спонукає 
студентів до дослідження себе і свого оточення, 
отже допомагає знайти шляхи для порозуміння 
і спілкування. Мистецтво допомагає зрозуміти, 
що означає бути людиною, кидає виклик інте-
лекту і дає багатий досвід аналізування, дослід-
ження, роздумів, спостережень, уяви та експе-
риментів. Образотворче мистецтво прискорює 
розвиток мови, пропонуючи невербальні методи 
спілкування і розуміння, надаючи студентам 
платформу для створення ментальних образів. 
Інтеграція мистецтва до навчання надає сту-
дентам можливість використовувати нові і різ-
номанітні підходи, отримуючи при цьому пози-
тивні емоційні реакції на навчання, розуміння 
ідей інших людей та полегшення передачі своїх 
власних ідей.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку. Таким чином, 
проведене дослідження підтверджує, що поло-

ження і висновки, отримані в результаті дослід-
ження, можуть бути використані в лекційних 
та семінарських заняттях, в спецкурсах з лінгво-
культурології, а також на практичних заняттях 
з вивчення англійської мови. В ході дослідження 
було з’ясовано, що мовний акт при описуванні 
творів образотворчого мистецтва, зокрема, жи-
вопису та декоративно-прикладного мистецтва, 
характеризується складним комплексом спря-
мованостей мислення суб'єкта, спонукає до зба-
гачення його мовного запасу. Мистецькі твори 
стимулюють мисленнєво-оціночну діяльність. 
При цьому людина оцінює не тільки твір жи-
вопису, але й відбувається акт самопізнання. 
Отримані на заняттях з англійської мови із за-
лученням творів мистецтва знання допоможуть 
студентам краще орієнтуватися в різних сферах 
життя. Перспективним для подальшого дослід-
ження є аналіз та відбір творів образотворчого 
мистецтва з подальшою розробкою методичних 
матеріалів для практичних занять з вивчення 
англійської мови. 
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