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Від  упорядника 
Дванадцятий випуск каталогу книжкових виставок циклу “Ювіляри АПН України” 

представляє науково-педагогічну діяльність Масол Людмили Михайлівни, кандидата 
педагогічних наук, провідного наукового співробітника лабораторії естетичного 
виховання Інституту проблем виховання АПН України, головного редактора науково-
методичного журналу “Мистецтво та освіта”, яка відзначає свій 50-літній ювілей 10 
березня 2003 року. 

Професійна діяльність Л.М. Масол – чималий внесок у галузі виховання естетичної 
культури учнівської молоді, яка обґрунтовує провідну роль ціннісно-орієнтаційної і 
культуротворчої функції предметів естетичного циклу. 

Каталог містить більш 150 описів публікацій вченого – навчальні посібники, програми, 
методичні рекомендації, нормативні документи, статті у наукових збірниках, матеріали виступів 
на конференціях, статті з періодики. До каталогу також увійшли неопубліковані праці – описи 
авторефератів дисертацій, дисертації ювілярки та дисертантів, які захищали кандидатський 
ступінь під науковим керівництвом Л.М. Масол. 

Література каталогу систематизована за розділами книжкової виставки, а в межах розділів –за 
алфавітом назв праць. 

Для зручності у користуванні складено допоміжний іменний покажчик. 
Більшість публікацій, що увійшли до каталогу, були переглянуті de visu, не переглянуті – 

позначено астериском (*). Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено за Державними 
стандартами України. 

Каталог виставки адресований науковим працівникам, учителям, студентам і всім, хто 
цікавиться мистецтвом, історією мистецтва України і світу, краєзнавством. 

  
Життєвий  і  творчий  шлях   

Людмили  Михайлівни  Масол  

  
Живопис, музика і поезія - ось Велика Піраміда Творчості, 

грані якої висвічують глибину таємниць Всесвіту 
(Е. Вуколова) 

 Масол Людмила Михайлівна народилася 10 березня 1953 р. у м. Чернігові у родині 
вчителів. Батько -  М.С. Чуприна, кандидат історичних наук, багато років був директором 
Чернігівського Інституту удосконалення кваліфікації вчителів, потім тривалий час 
працював у Чернігівському педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка, очолював одну з 
кафедр на історичному факультеті, у створенні якого він брав активну участь. Мати - К.С. 
Чуприна 32 роки викладала математичні дисципліни у цьому ж самому інституті. Вона 
була справжнім майстром у царині педагогіки вищої школи, адже її - рядового викладача - 
не ректора і не декана, навіть не кандидата наук - держава нагородила за сумлінну й 
високопрофесійну працю орденом “За трудові заслуги”! Мабуть, немає на Чернігівщині 
школи, де протягом кількох останніх десятиліть не вчителювали б математики й історики 
- вихованці батьків Людмили Михайлівни. 
      Давня, оповита легендами княжої та козацької доби Чернігівська земля, надзвичайно 
поетична й співуча. Вона дала світові Поета українського кіно Олександра Довженка, 
плекала таланти композитора Левка Ревуцького і хормейстера Григорія Верьовки, стала 
літературною колискою багатьох письменників. “Якби не дивний цей Чернігів, то і 
поетом я б не став” - писав колись один із найвидатніших чернігівців Павло Тичина. 
    Закоханий у цей “дивний” край, батько Людмили Михайлівни, уродженець 
Чернігівщини, краєзнавець не за професією, а за покликанням, прищепив своїй донці 
таке ж палке ставлення до рідної Чернігівської землі. Тому не дивно, що у майбутньому в 
списку публікацій Л.М. Масол з’являться статті, які будуть виходити за межі її 
безпосередніх професійних завдань і присвячуватимуться маловідомим сторінкам 
літопису культури й мистецтва Чернігівщини. Захоплення краєзнавством стане для неї не 
випадковим, а цілком закономірним - мов би продовженням сімейної традиції. Так, 
наприклад, у часопису “Рідна школа” у 1993 р. опублікована велика й ґрунтовна стаття 



про одного з перших ректорів Києво-Могилянської академії, письменника і просвітителя 
Чернігівського архієпископа Лазаря Барановича. А в ювілейній збірці “Три століття 
гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету” (2001 р.) 
вміщено статтю Л.М. Масол з маловідомими матеріалами “Музичне виховання в 
Чернігівському колегіумі та Чернігівській духовній семінарії”. 
        У родинній бібліотеці - скарбничці світової класики, зібранні багатьох 
енциклопедичних видань, зокрема з історії та культури, зберігаються сімейні реліквії - 
книга “Слово о полку Ігоревім” з дарчим надписом історику М.С. Чуприні перекладача з 
давньоруської мови, відомого вченого-славіста із Санкт-Петербургу академіка Дмитра 
Ліхачова, чимало книжок з автографами українського письменника Юрія Збанацького, у 
партизанському загоні якого Михайло Чуприна з 16 років боронив свій край від 
фашистських загарбників, твори про Михайла Коцюбинського, з донькою якого, Іриною 
Михайлівною, музеєзнавцем, тривалий час він співробітничав у період написання 
дисертації про діяльність Юрія Михайловича Коцюбинського, багато інших цікавих 
книжок, документів і матеріалів. 
        Як бачимо, цілком звичайна педагогічна родина, середовище українських 
інтелігентів з життєвими пріоритетами знань, духовності. У всіх членів сім’ї - різні 
спеціальності, але є спільне захоплення – музика. У родині Чуприн усі співали та грали 
на музичних інструментах: батько-історик, як і колись його батько, мав прекрасний тенор, 
мати-математик у педучилищі навчалася гри на скрипці, гітарі, мандоліні, домрі, син 
Володимир (тепер - інженер, кандидат технічних наук, доцент технологічного інституту) - 
аматор фортепіано та акордеону, який старшокласником власноруч змайстрував 
електрогітару й самостійно навчився грати на ній. Втім, як свідчить генеалогічне древо, у 
родині ніколи не було професійних музикантів, першою стала донька Людмила. 
        Вона закінчила з відзнакою Чернігівське музичне училище, потім - Київську 
консерваторію імені П.І. Чайковського (фортепіанний факультет). Отримавши диплом із 
кваліфікацією “викладач, концертмейстер, соліст камерного ансамблю”, Людмила 
Михайлівна з 1977 року розпочинає свою професійну діяльність концертмейстером і 
викладачем на музично-педагогічному факультеті Київського педагогічного інституту. 
        Життя Людмили Михайлівни - у постійних пошуках досконалого, у невтомній праці 
над собою. Протягом 1983-1986 рр. вона навчалася в аспірантурі при НДІ педагогіки 
УРСР, після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію на тему “Педагогічні ідеї 
А.Г. Рубінштейна”. Діяльність відомого музиканта-просвітителя, композитора, піаніста, 
засновника Петербурзької консерваторії, вчителя геніального П.І. Чайковського - ось 
поле наукового пошуку, яке зацікавило молоду дослідницю. У згаданих корифеїв 
музичного мистецтва вона вчилася служити народові шляхом творчого горіння, нести 
світло культури до широких верств, що можна робити, звичайно, тільки за покликанням. 
Людмила Михайлівна намагається стверджувати цю істину власною діяльністю. 
        З 1993 року, працюючи в Інституті педагогіки АПН України, вона очолює лабораторію 
естетичного виховання, яка згодом у повному складі була переведена до 
новоствореного Інституту проблем виховання АПН України. Десять років керівництва 
науковим підрозділом - це приклад виконання своїх обов’язків на високому 
професійному рівні. Яскравий і вельми показовий факт: за результатами порівняльного 
аналізу наукових здобутків усіх підрозділів Інституту проблем виховання АПН України за 
5 років його існування у ювілейному 2001 році лабораторія естетичного виховання посіла 
почесне перше місце. 
         Основними напрямами наукової діяльності Л.М. Масол є: естетичне виховання, 
зміст загальної мистецької освіти, навчання музики та музичне виховання учнів, 
викладання художньої культури в школі, художнє краєзнавство, медіакультура. 
        Результатом багаторічних досліджень науковця стала розробка концепції художньо-
естетичного виховання, розглянута і схвалена Президією АПН України (травень, 2001) та 
опублікована в “Педагогічній газеті” (грудень, 2001) та газеті "Шкільний світ” (лютий, 
2002). У концепції, зокрема, зазначається, що “Трансформація освіти, суттєве оновлення 
змісту і методики навчання і виховання в найближчому майбутньому мають бути 
пов’язані не тільки і не стільки з інформатизацією (це очевидно і незаперечно), скільки з 
наскрізною е с т е т и з а ц і є ю навчально-виховного процесу і соціально-педагогічного 
середовища”. 
         Новою сторінкою в розвитку теорії змісту навчання мистецтв стала розробка 
міжвідомчою робочою групою фахівців під керівництвом М.Л. Масол державних 
стандартів загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура” (“Мистецтво”). У 
цьому документі науково обґрунтовується ідея необхідності розширення й збагачення 
змісту художньо-естетичної освіти шляхом вивчення не тільки музичного та 
образотворчого, а й синтетичних мистецтв (хореографічного, театрального, екранних), 



уведення до базового змісту освіти культурологічних курсів “Художня культура” та 
“Основи естетики”. 
         Також важливим дидактичним доробком є нова 12-бальна система оцінювання 
навчальних досягнень учнів з предметів художньо-естетичного циклу (музика, візуальне 
мистецтво, театральне та екранні види мистецтва, хореографія, інтегровані курси 
“Мистецтво” та “Художня культура”), що розроблялася за активною участю Масол Л.М. 
та інших фахівців із різних установ та організацій. 
       Під керівництвом Людмили Михайлівни міжвідомчим колективом створено нову 
навчальну програму інтегрованого курсу “Мистецтво” для 1–4 кл. (опубліковано в 
журналі “Початкова школа” у 2001–2003 рр.). Вона також розробляє навчальні програми 
“Художня культура України” (базовий компонент) і Медіакультура” (варіативний 
компонент) для загальноосвітніх навчальних закладів, започатковуючи тим самим 
сучасний інноваційний напрям освіти у середній школі. 
          З-поміж близько 150 публікацій ученого найважливішими є колективні посібники:  
- “Виховання естетичної культури школярів”; 
- “Вивчення музики в школі” (у 2 ч.); 
- “Художня культура України: від найдавніших часів до початку ХХ ст.; 
- “Художня культура світу. Європейський культурний регіон”. 
         Остання книжка, написана у співавторстві з Миропольською Н.Є., Бєлкіною Е.В. та 
Оніщенко О.І. і опублікована у видавництві “Вища школа”, була відзначена на конкурсі 
Академії педагогічних наук 2001 року премією Президії АПН України в номінації “за кращу 
науково-методичну роботу” з врученням диплому І ступеня. 
         Під керівництвом Масол Л.М. здійснюється експериментальна апробація 
розроблених програм і посібників у навчальних закладах різного типу, зокрема в школах-
лабораторіях Інституту проблем виховання АПН України, які є водночас 
експериментальними майданчиками всеукраїнського рівня, а саме: навчально-
виховному комплексі № 2 м. Ужгорода (директор З.З. Жофчак), навчально-виховному 
комплексні № 28 м. Дніпропетровська (директор Н.Б. Гонтаровська) та ін. Активно 
проводяться семінари для методистів і вчителів, читаються курси лекцій, наприклад, на 
базі Київського міжрегіонального Інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, 
Центрального та обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти. 
           Чимало часу присвячується консультуванню молодих дослідників з різних установ 
освіти. Під керівництвом Л.М. Масол захищено 10 кандидатських дисертацій (Л. 
Філоненко, Л. Чуриліна, І. Гринчук, Т. Грищенко, Г. Кутузова, В. Рагозіна, Л. Проців, Р. 
Осипець, М. Семко, А. Омельченко). Під час 16 захистів дисертацій Людмила Михайлівна 
виступала як офіційний опонент (Т. Скорик, І. Фрайт, Л. Остапенко, М. Пічкур, О. Грисюк, 
В. Березан, В. Щербіна, В. Мирошниченко, Н. Фоломеєва, І. Наливайко, О. Ляшенко, Т. 
Панасенко, О. Сапожнік, Ю. Тарчинська, Л. Гончаренко, О. Рудіна). 
        Науково-громадська діяльність ученого досить насичена. Вона - член 
спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій: 1) в Інституті 
педагогіки АПН України (1996 – 1998) - спеціальність 13.00.01; 2) в Інституті проблем 
виховання АПН України(з 1999 р. по теперішній час) - спеціальності 13.00.07, 130.00.08; 3) у 
Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (з 2000 р. по теперішній 
час) – спеціальність 13.00.02. Вона виконує обов’язки експерта Науково-методичної 
комісії з дисциплін художньо-естетичного циклу Міністерства освіти і науки України. 
       Л.М. Масол бере активну участь у міжнародних освітніх проектах. Під її науковим 
керівництвом протягом 1997–2001 рр. у початкових школах України проходила 
експериментальну апробацію міжнародна програма фонду “Відродження” “Формування 
образного мислення” («Visual Thincing Strategius» - скорочено “VTS”). У процесі семінарів 
і тренінгів до інноваційної технології естетичного розвитку молодших школярів засобами 
мистецтва залучено вчителів з 11 областей України. Як заступник голови Міжнародної 
ради з музично-художньої освіти при Президії Російської академії освіти Масол Л.М. 
проводить значну роботу з обміну досвідом у галузі наукових досліджень з проблем 
мистецької педагогіки. 
          Виступи Людмили Михайлівни Масол не один раз лунали в медіапросторі України: у 
передачі українського телебачення “Доброго ранку, Україно!”, у радіопрограмах 
українського радіо “Педагогічні роздуми” (автор і ведуча Сусана Каракоз), “Гортаючи 
сторінки періодичних видань” (автор Олександр Кавуненко). Під час одного з виступів 
Л.М. Масол висловила таку думку: “Виховання мистецтвом - це м и с т е ц т в о 
виховання, де кожний учитель - неповторна особистість, а кожний учень - нерукотворний 
шедевр педагога-митця”. 
         У практичному доробку науковця не один десяток виступів на наукових 
конференціях - міжнародних, всеукраїнських, регіональних. З трибуни міжнародної 



науково-практичної конференції “Розвиток навичок критичного мислення учнів у 
контексті розробки державних стандартів освіти України” (К., 2001) вона підкреслювала: 
“Існує передбачення, що мистецтво - це спосіб мислення людини майбутнього. 
Естетосфера здатна синтезувати Красу, Добро та Істину, формувати Людину-творця. Чи 
не настав час на початку нового тисячоліття для створення мегапроекту “Діалог культур: 
всесвітні шедеври - дітям”? У світогляді естетичного універсалізму людство здобуде 
загальнокультурну парадигму освіти майбутнього. І шлях цей можна означити так: від 
HOMO SAPIENS до HOMO CREATORS!”. 
           1996 р. Л.М. Масол була призначена Колегією Міністерства освіти України головним 
редактором всеукраїнського науково-методичного журналу “Мистецтво та освіта”. 
Сьомий рік видання - це період становлення, пошуку власного журналістського обличчя 
в яскравій палітрі періодики України. Це 27 номерів, близько двохсот відшуканих з різних 
джерел кольорових ілюстрацій для вчителів, понад чотири тисячі сторінок рукописів 
статей, які головний редактор замовляє, добирає і вичитує особисто. Вона, як капітан, 
веде цей корабель по бурхливому видавничому морю між рифами економічних і 
фінансових негараздів. Про рівень часопису свідчить, насамперед, той факт, що журнал 
включено ВАК України до переліку наукових фахових видань, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата наук в галузі педагогіки. Головний редактор спрямовує роботу редакції, 
сповідуючи такі переконання: “Журнал “Мистецтво та освіта” - це не просто видання, де 
подається інформація “про мистецтво і про освіту” - таких видань в Україні існує чимало: 
або педагогічних, або мистецьких. В інформаційному просторі України наш часопис торує 
власний шлях - мистецько-педагогічний, інтегративний, який всебічно розкриває 
розвивально-виховний потенціал усіх видів мистецтва, його унікальну роль у 
формуванні духовного світу особистості на різних ступенях освіти - від дошкілля і 
початкової ланки до вищого професійного рівня”. 
             Теоретичні й методичні матеріали журналу “Мистецтво та освіта” допомагають 
аспірантам, викладачам вузів і, безперечно, вчителям-практикам, про що свідчать вдячні 
листи читачів. Наведемо фрагмент одного з листів до редакції журналу “Мистецтво та 
освіта” (опублікований у № 3 за 1997 р.): “Ваша плідна праця, як дороговказ у творчості 
для всіх, кому не байдужа літературна та музична спадщина, набутки української нації в 
образотворчому мистецтві... Які глибокі пласти української культури піднімає Ваш 
журнал через прекрасні статті. Яка неоцінима допомога вчителю у роботі з дітьми. 
Успіхів Вам у Вашій нелегкій справі. Тримайтесь і боріться. Ваші журнали стають 
кращими з номера в номер. Колектив учителів образотворчого мистецтва з Львівщини 
бажає Вам нових звершень.” 
За сумлінну працю Л.М. Масол неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами 
Академії педагогічних наук України, Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (тепер 
- Інститут педагогіки АПН України), Інституту проблем виховання АПН України; вона 
відмінник освіти України (2001 р. та 2002 р.). 
                І на закінчення - знову про родину, адже все, що є високого і світлого у житті, 
тим чи іншим чином проростає з цього благодатного коріння, цілющого джерела. Плідно 
працювати на ниві педагогічної науки Людмилі Михайлівні допомагає надійний “тил” - 
гарна і дружня сім’я. Чоловік Масол Володимир Іванович, доктор фізико-математичних 
наук, завжди з розумінням і підтримкою ставиться до її інтенсивної науково-педагогічної 
діяльності, адже і сам він із родини вчителів. Дух науки, освіти, культури свідомо чи, 
мабуть, більше підсвідомо передається і дітям. Син Людмили Михайлівни - учень 8 класу 
Кловського ліцею, зробив мамі подарунок до 50-річчя: здобув І місце на Київській міській 
олімпіаді з української мови та літератури. Донька Вікторія - аспірантка, завершує 
кандидатську дисертацію за спеціальністю “теорія ймовірностей і математична 
статистика”. Вона своєрідно поєднує професійні захоплення обох батьків, про що 
красномовно свідчить отримана освіта: закінчила школу (математичний клас) із золотою 
медаллю, механіко-математичний факультет Національного університету імені Тараса 
Шевченка із дипломом з відзнакою, музичну школу за двома спеціальностями - 
фортепіано та арфа (ще й самостійно опанувала гітару). 
               Сповнена нових ідей і творчих планів, Л.М. Масол зустрічає свій 50-річний 
ювілей у статусі докторанта Інституту проблем виховання АПН України, знов 
підтверджуючи тезу, що життя справжнього педагога у безперервному зростанні й 
самовдосконаленні. Людмила Михайлівна конкретними вчинками намагається довести 
істинність свого професійного кредо: “Сучасний учений - це людина з особливим 
відчуттям ритму життя, потребою і вмінням рухатися не “в ногу” із сучасністю, а на пів-
такта попереду”. 
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