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Еммануїл Мисько – педагог: 
приклад для наслідування

Анотація. Висвітлено роль митця-педагога та його 
вплив на формування та виховання творчої особи-
стості. Висвітлюється постать Еммануїла Миська як 
приклад для наслідування у педагогічній діяльності.

У переломні моменти історії, коли формується 
нова шкала цінностей, моделюється нова 

картина світу, істотно посилюється значення 
мистецтва як форми художньо-образної інтер-
претації дійсного та уявного.  Адже мистецтво 
як форма освоєння буття у художніх образах 
формує емоційне середовище для побудови 
стратегії дії, виступає засобом пізнання і орга-
нізації світу. Сьогодні активно обговорюються  
проблеми щодо формування здатності людини 
до творчої художньої діяльності, оскільки саме 
така є найбільш ефективним і зручним шляхом 
осмислення наявної ситуації у найбільш доступ-
ний для людини спосіб – через сприйняття, 
через «розумну емоцію». Потреба в мистецтві 
випливає, за словами великого німецького філо-
софа Ґ. ГеҐеля, з розумного прагнення людини 
духовно освоїти внутрішній та зовнішній 
світи, уявивши його як предмет, в якому вона 
впізнає власне «Я». Будь-які процеси, пов’язані 
з формуванням або трансформацією соціаль-
но-політичного, духовного світу суспільства 
та особистості, найяскравіше діагностуються 
у сфері мистецтва як квінтесенції культури, 
вищому  типі культуротворчої діяльності. Автор 
фундаментальної праці «Тисяча років україн-
ської культури» Мирослав Семчишин вважав, 
що чи не найголовнішою рисою української 
культури є здатність оборонятися, захищати  
та документувати у наукових дослідженнях 

та творах мистецтва своє індивідуально-націо- 
нальне «Я». Окремо  слід сказати про місце, 
яке в українській історії займають видатні 
діячі мистецтва – письменники, художники,  
музиканти, діячі театру – вчителі Духу. Для 
українського народу слово Митця завжди було 
значно більшим, ніж формальний наказ. Це 
був своєрідний заклик, настанова до дії, якій 
висловлювалась  безапеляційна довіра. 

Закономірно, що сьогодні педагоги, філософи, 
науковці-мистецтвознавці, перш за все, зацікав-
лені питанням як удосконалити процес вихо-
вання творчо обдарованої талановитої молоді, 
що необхідно вчинити, щоб центром процесу 
виховання та освіти стала саме творча осо- 
бистість, спроможна до якісного творчого пере-
творення дійсності? Очевидно, для цього недо-
статньо зосередитися  лише на процесі розвитку 
спеціальних здібностей. Необхідно застосувати 
нові ефективні методики стимулювання універ-
сально-творчої спрямованості особистості. 
Це важливо для всіх, хто починає навчання 
у системі вищої освіти, але закономірно, що 
основна увага з боку педагогів приділяється 
найбільш обдарованим, які завдяки виявленим 
творчим здібностям подають надії на майбутні 
наукові відкриття і творчі доробки. Зазначимо, 
що саме поняття «обдарованість» має досить 
широкий спектр наукового осмислення. Тради-
ційно вважається, що обдарованість – це сукуп-
ність задатків, природних передумов розвитку 
здібностей, що утворюють Ґрунт для майбутніх 
творчих досягнень. У багатьох працях європей-
ських, американських вчених обдарованість 
досліджується, перш за все, як психологічний 
феномен, пропонуються різноманітні методи 
психодіагностики творчої обдарованості. Так, 
наприклад, американські вчені Ракко і Баледа 
у дослідженні «Імпліцитні теорії художньої, 
наукової, повсякденної творчості» описують 
278 характеристик, якими наділена людина, 
що займається художньою творчістю,  281 – що 
проявляє творчість у повсякденному житті. 
Найпоширенішими рисами  вчені визнали 
незалежність, впевненість у собі, оригіналь-
ність, широке коло захоплень, фантазія, почуття 
гумору. Як стає зрозуміло, перелік необмежений. 
Але навіть щасливе поєднання всіх зазначених 
характеристик не гарантує творчої активності. 
Проблеми розвитку творчих здібностей, реаліза-
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ції обдарованості слід розглядати у соціальному 
контексті, виявляючи шляхи трансформації 
обдарованості у творчу поведінку, тобто вміння 
використовувати свої здібності при постановці 
та вирішенні значущих проблем.

Традиційна педагогіка виробила ряд наста-
нов щодо оптимального механізму  підготовки 
обдарованих особистостей до творчої самореа-
лізації. 

Стверджується, що найголовніше – це 
розвивати уяву, стимулювати вільний пошук 
асоціацій, оригінальність мислення, формувати 
вольові якості. При цьому наголошується, що 
досвідчений педагог може лише сприяти форму-
ванню механізмів успішної реалізації творчого 
потенціалу особистості, все найголовніше зале-
жить від зусиль особи, що навчається. Чи може 
це означати, що педагог, наставник залишається 
осторонь, не беручи відповідальності за майбут-
ній результат? Безумовно, ні. Молода людина 
створює певний орієнтир, який визначається не 
стільки настановами, скільки діями та моделлю 
поведінки Вчителя. Згадуємо як величний 
приклад ведення педагогічної діяльності видат-
ного діяча української культури – Еммануїла 

Миська. Його творча біографія нерозривно пов’я-
зана з активним прагненням долучити талано-
виту молодь до творчості. Не читаючи лекцій, не 
виголошуючи  настанов, своєю увагою та мудрою 
порадою він стимулював до творчого пошуку, 
відкривав нові горизонти творчого пошуку. І це 
стосувалося не тільки майбутніх скульпторів і 
художників. Багатогранність таланту Емману-
їла Миська дозволяла йому сприяти розвитку 
молодих талантів у всіх видах мистецтва: музиці, 
театрі, літературі. 

Діяльність Еммануїла Миська – патріота, 
митця, педагога  осмислюємо, вивчаємо, нама-
гаємося наслідувати.

 

A N N OTAT I O N
Svitlana Shlemkevich. Emmanuil Mysko - teacher: 

an example to follow. The role of the artist-teacher 
and his influence on the formation and education 
of the creative personality is investigated. Emmanuil 
Mysko's figure is exemplified as an example to follow 
in pedagogical activity.


