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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

 ГРОМАДЯНСЬКОЇ САМОСВІДОМОСТІ  

ЯК ОДНІЄЇ ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ У ПЕДАГОГІЦІ 

 

Вікторія Бакуменко 

студентка I курсу педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Бухнієва О.А. 

 

Духовно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу 

підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами 

соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, моральної, 

художньо-естетичної, інтелектуальної культури. Духовно-патріотичне виховання 

формується на прикладах історії становлення Української державності, українського 

козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки. У процесі 

гуманізації сучасного суспільства помітно зросла роль вищої школи. Її перебудова 

орієнтована на підготовку фахівця широкого профілю, компетенції якого повинні бути 

органічно пов’язані з конкретними навичками роботи за фахом і в суміжних областях. 

Переорієнтація в області свідомості людини висуває принцип протилежний тому, який 

був прийнятий у традиційній педагогіці в концепції Л. С. Виготського: «Навчання йде 

попереду розвитку». 

Формування конкретних навичок фахівця може бути плідним лише за умови 

духовної орієнтації особистості. Нерозривний зв’язок вузької спеціалізації з широтою 

обізнаності, конкретними вміннями в суміжних областях мають бути одним з показників 

роботи сучасної вищої школи. 

Минуло більше двадцяті років відтоді, як Україна стала самостійною державою. 

Здійснилась одвічна мрія народу про свою незалежність, настали роки дуже непростого 

процесу становлення національної самосвідомості, духовного відродження. Україна, як і 

інші країни світу, переживає нині складний період цивілізаційного процесу глобалізації 

світу, який нівелює унікальність культурних та релігійних меншин і спричиняє помітну 

духовну кризу сучасної цивілізації, що має вже свою конкретну назву – гуманітарна 

катастрофа. «Глобалізація – це не тільки тенденція до єдності світу, а й до загострення – в 

цивілізованих рамках – звичайної конкуренції між державами, націями, всепланетарне 

охоплення нею всіх сфер діяльності. Тому наше завдання, – передусім, зміцнення 

внутрішньо-національних, громадських зв’язків, патріотичне єднання нації, народу, – за 

словами В. Кременя. – Окремої й найпильнішої уваги потребує питання національного 

виховання. Наша освіта має бути гуманістичною і спрямованою на формування кон-

кретної людини – громадянина України. Національне виховання має грунтуватися на 

культурно-історичних цінностях українського народу, його історії, традиціях і духовності, 

стверджувати національну ідею, сприяти національній самоідентифікації, розвитку 

культури українського народу та оволодінню загальнолюдськими надбаннями». 

Вищесказане позначило важливість проблеми формування громадянської само-

свідомості як однієї із найважливіших у педагогіці, оскільки сьогодні немає жодної такої, 
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котра б не була пов’язана із громадськістю. Значущість питань виховання особистості 

підтверджується Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією громадянського 

виховання особистості в умовах розвитку української державності. Від успішного 

розв’язання проблеми, як зазначається у вищезгаданих документах, залежить розвиток в 

учнів комплексу особистісних рис і якостей характеру, які є основою специфічного 

способу мислення, спонукальною силою до повсякденних дій, вчинків та поведінки. 

У Концепції національно-патріотичного виховання молоді зазначено, що 

становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція 

України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її 

духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та 

модернізації навчально-виховного процесу. Ідеалом виховання виступає різнобічно та 

гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний 

громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Сьогодні у світовому 

освітньому процесі виникає і широко обговорюється нова система цінностей і цілей 

освіти, відроджується концепція особистості, заснована на ідеях природовідповідності та 

культурної самоідентифікації, а також на індивідуально-особистісному розвитку. 

З’являються нові парадигми освіти. У науковий обіг входять такі поняття, як освітній 

простір і освітній регіон, полікультурне освітнє середовище, освітні технології, новий 

зміст освіти, європейські стандарти освіти, якість освіти тощо [2, c. 23].  

Початковим етапом перебудови поглядів на педагогічну теорію є спрямованість на 

актуалізацію цілого комплексу проблем навчання, освіти і виховання в органічному 

зв’язку із загальною і спеціальною підготовкою кадрів, здатних у процесі виконання свого 

професійного обов’язку вирішувати задачі гуманізації у всіх сферах життєдіяльності, 

актуалізуючи сферу музичної культури. 

Музикознавська діяльність мусить розглядаться як виховна в найширшому сенсі. У 

цьому плані вона певною мірою співвідноситься з навчанням мусикийському мистецтву в 

античності, бо останнє не стільки забезпечувало професійне вміння, скільки збагачувало 

людину розумінням гармонійного початку всесвіту і залучало до музики як засобу 

естетичного самовираження. Музична діяльність складає найважливішу частину 

культурно-просвітницької, художньо-агітаційної роботи. Проте її найважливішим 

завданням в умовах перебудови всіх сфер суспільного життя є інтенсифікація духовної 

активності особи, розвиток її творчого потенціалу, а отже, гуманізація навчально-

виховного процесу. 

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, 

робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується [3, с. 54]. 

Програма навчання студентів мусить бути направлена на формування у вихованців 

почуття патріотизму, тобто доброго відношення до батьківщини та до представників 

спільних культури або країни. Таке виховання включатиме розвиток любові до 

батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, 

культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій 

внесок у долю батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на 

благо рідної країни, її народу. При цьому метою є не стільки розповідь про історичні події 

України, скільки емоційний вплив на слухачів – майбутніх педагогів, бо ідеї курсу, 

глибоко і душевно пережиті, перевтіляться у переконання, викличуть відчуття законної 

гордості за свій народ, його мужність, духовну силу й стійкість, відвагу і патріотизм. 
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Відношення до віри і Церкви – ключ до історії. Після останнього татаро-

монгольського спустошення, Україна, завдяки Козацтву, засяяла в промінні Волі і Слави 

Козацької доби. Козацька демократія, устрій Запорізької Січі – явище державницьке, 

якому дивувався світ і Європа. Національна самосвідомість українського Відродження 

виявилася перш за все у відкритті козацьких шкіл, мережі національної освіти, передусім 

це – Острозька та Києво-Могилянська академії. Український народ виявляв справжню 

національну самосвідомість і гідність виходців з козацького роду. Прояв цієї незалежності 

і свободи ми споглядаємо у творах мистецтва українського народу, бачимо спалах 

високого, вистражданого у національно-визвольних війнах почуття за незалежність, 

патріотизму. То взаємодія всіх складових – церковних, братських, міських, козацьких, 

селянських. Як пише Л. Кальницька, «це багатоголосся, яке втілює всі свободолюбиві 

традиції» [4, с. 32].  

Музикознавцям, викладачам музики слід звернути увагу студентів, як майбутніх 

спеціалістів школи, на важливість осмислення історичного досвіду, здобутого 

українським народом у процесі взаємодії з іншими національними культурами. Без осмис-

лення процесів в екстраполяції української тематики на світові процеси неможливе ані 

свідоме розуміння сьогодення, ані подальше реалістичне проектування майбутнього. 

 

Література: 

1. Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. –/ 

В. Й. Борисенко – К. : Либідь, 1998. – 616 с. 

2. Кузьмінець О. В. Діяльність товариства «Просвіта» в сфері формування 

української національної свідомості на західноукраїнських землях / О. В. Кузьмінець, 

О. М. Цапко– К. : Знання, 1998. – 18 с. 

3. Филипьев Ю. А. Искусство в системе человеческих ценностей / Ю. А. Филипьев.  

– М. : Наследие, 1996. – 287 с. 

4. Колодний А. Філософ з українською душею / А. Колодний. В. Олексюк. – К. : 
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СЛУХАННЯ МУЗИКИ ТА ГРА ЯК СКЛАДОВІ ВИХОВАННЯ 

 

Вікторія Балцату  

магістрантка VII курсу педагогічного факультету 

Ізмаїльсьий державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т.М. 

 

Система музичного виховання дітей дошкільного віку ґрунтується на глибоких 

теоретичних основах,що дають напрям розвиткові здібностей і характеру майбутньої 

дорослої людини. Враження дитини сильні,глибокі і часто залишаються на все життя. І 

тому використання музики в процесі виховання дітей-дошкільників – є одним з 

найважливіших завдань педагогіки. 

Вони передбачають: 

 виховання сприйнятливості,любові та інтересу до музики;  
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 збагачення музичних вражень дітей, ознайомлення їх з різноманітними 

музичними творами; 

 ознайомлення з найпростішими музичними поняттями і прищеплення навичок 

співів та музично-ритмічних рухів;  

 розвиток музичних здібностей дітей; 

 загальної емоціональної чутливості;  

 спеціальних здібностей – мелодійного слуху. 

Музика – могутнє джерело думки. Без музичного виховання неможливий 

повноцінний розумовий розвиток дитини. Першоджерелом музики є не тільки 

навколишній світ, а й сама людина, її духовність, мислення і мова. Музичний образ по-

новому розкриває перед людьми особливості предметів і явищ дійсності. Увага дитини 

немовби зосереджується на предметах і явищах, які в новому світлі відкрила перед нею 

музика, і її думка малює яскраву картину, а ця картина проситься в слово. 

«Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без 

глибокої духовної потреби слухати музику і діставати насолоду від неї», – писав 

В. Сухомлинський. Він же наголошував: «Без музики важко переконати людину, яка 

вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою 

емоційної, естетичної, моральної культури». 

Тому музичне виховання є могутнім засобом, який сприяє всебічному і 

гармонійному розвитку особистості. 

Музичне виховання дошкільників – важливий засіб формування їхньої особистості 

і всебічного розвитку. Музика безпосередньо впливає на емоційну сферу дитини, 

стимулює пізнавальну активність, пробуджує творчі здібності. 

Як це прекрасно – знайомити малят з музикою! 

Найкращим способом реалізації завдання являється музично-дидактична гра. 

Музично-дидактичні ігри можуть бути різноманітні за завданням і змістом. Так, ігри-

загадки, ігри-змагання сприяють засвоєнню, закріпленню знань, оволодінню спробами 

пізнавальної діяльності, сприяють формуванню в дітей навичок музичного сприймання, 

вміння розрізняти висоту, тембр, силу і тривалість звуку, планомірно розвивають високий, 

динамічний, ритмічний і тембровий слух. 

Мета такої гри – допомогти дитині свідомо звернути увагу на зв’язок музики і 

життя, кольору і засобів художньої виразності з характером образу, про який 

розповідається у творі, з тим почуттям, яке несе в собі цей образ (наприклад чим 

відрізняються кольори «добра» і «зла», «радості», й «суму»?) 

Один з основних видів діяльності на музичних заняттях – слухання музики. Діти не 

завжди охоче сприймають музичні твори. В них треба розвивати це бажання, а також й 

уміння вслухатися в музику, сприймати її, слухати уважно, не відволікаючись, і водночас 

виховувати через музику позитивні почуття, риси характеру, вміння емоційно 

відгукуватися на музичні твори. Отже, муз керівник має зацікавити дітей насамперед 

якісним власним виконанням твору. Адже сприймання «живої» музики не можна замінити 

жодною фонограмою. 

Систематичне поглиблене слухання музики сприяє тому, що увага дітей стає 

стійкішою, а вони самі – більш посидючими, поліпшується їхня пам’ять, розвивається 

мислення та виникає бажання слухати музичні твори. Важливо тільки, щоб на заняттях 

звучала високохудожня музика, доступна й зрозуміла дітям. 
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Вимоги до підбору репертуару. Репертуар, розрахований на дошкільнят, має 

розв’язувати певні завдання. За Базовою програмою ці завдання підпорядковані 

певнимлініям розвитку: 

- залучати малюків до спілкування; викликати в них почуття симпатії один до 

одного, сприяти встановленню та зміцненню дружніх стосунків; 

- сприяти прояву творчої вигадки привабливими для дітей життєвими подіями й 

художніми сюжетами, втілення характеру музичного образу; спонукати висловлювати 

думки щодо прослуханих творів; 

- допомагати малятам краще засвоїти доступні і корисні для розуміння і збагачення 

особистості досконалі за формою музичні твори; починати роботу над усіма видами 

музичної діяльності зі сприймання музики, з її аналізу дітьми; 

- розвивати вміння визначати жанрову належність музичного твору; 

- розвивати вміння супроводжувати слухання наспівуванням, рухами; 

- вчити складати про почуті мелодії віршики, коротенькі оповідання, 

використовувати знайомі мелодії в іграх-драматизаціях, на святах, розвагах, в 

повсякденному житті; 

Свідоме сприймання настрою музичного твору, форми та інших засобів виразності 

допомагає дітям у правильній передачі музичного образу в русі, пісні, грі тощо. Адже 

треба розрізняти і різноманітний характер музики, й форму твору (вступ, частини, фрази), 

і різні засоби музичної виразності (динамічні, регістрові, темпові зміни, метро ритм). 

Як інтегративний предмет – музика в дитячому садку органічно поєднує в собі такі 

доступні хлопчикам і дівчаткам види музичної діяльності, як слухання мелодій, співи, 

рухи під музику та гру на інструментах.  

Домінантне заняття – заняття, в якому домінує один з видів дитячої музичної 

діяльності. Такі заняття можуть проводитись щотижня. Але кожний раз береться до уваги 

тільки один з видів музичної діяльності (слухання музики, співи, музично-ритмічні рухи, 

гра на музичних інструментах). У ході заняття доцільно: варіювати дитяче музичне 

сприймання; практикувати колективне та індивідуальне виконання пісень чи рухів з 

творчим виконанням; здійснювати почергове виконавство дітей та дорослих. 

Домінантні заняття слід розглядати як одну із складових усього музично-

розвиваючого комплексу. Їх мета – не лише задовольнити потребу дітей у грі-розвазі, а й 

формувати в них певні поглиблені навички і вміння у процесі діяльності 

Особливість педагогіки мистецтва в тому, що творчості навчити не можна. Можна 

лише створити умови для пробудження, активізації в дітей творчих імпульсів, для 

пізнання радості творення. Чим раніше розпочати таку роботу з дітьми, тим більше 

шансів, що творчі можливості дітей не згаснуть, а розвинуться, щоб виявитися згодом у 

всіх сферах діяльності. 

Отже, саме в дошкільному дитинстві закладаються основи музичного виховання, 

естетичного відношення до життя, основна навичка культури слухання, яка формується в 

цей віковий період. Слухання музики в повній тиші від початку до кінця є дуже важливим 

для розвитку особистості. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В МОЛОДШИХ КЛАСАХ 

 

Олена Булгару  

студентка ІІІ курсу педагогічного факультету  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Звєкова В.К. 

 

За оцiнкою багатьох аналiтикiв i прогнозистiв, наше столiття повинно вiдрiзнятися 

рiзким зростанням попиту на творчий потенцiал людини, її здатнiсть до самоорганiзації, 

творчого самовираження.  

Сучасне життя потребує спецiалiстiв, здатних не лише володiти знаннями та 

умiннями, оперативно орiєнтуватися в динамiцi змiн i iнформацiйному просторi, але й 

критично i творчо мислити. Тому однiєю з найактуальнiших проблем сьогодення є 

розвиток i формування творчої, всебiчно розвинутої особистостi. 

Творчiсть – це дiяльнiсть, результатом якої є створення матерiальних i духовних 

цiнностей, найвищий рiвень пiзнання. Це процес розв’язання завдання, стан натхнення 

людини – спалах її енергетичного потенцiалу, який розкриває межу невiдомого, 

виокремлює його частину й перетворює його на вiдоме. Розрiзняють наукову творчiсть, 

художню, лiтературну, педагогiчну та iншi види творчостi. 

Загальнi ознаки творчого мислення ( за К. Торренсом)  

1. Наявнiсть новизни у результатi.  

2. Оригiнальнiсть.  

3. Умiння комбiнувати iз багатьма можливостями.  

4. Умiння синтезувати i зв’язувати iдеї оригiнальним шляхом.  

5. Умiння шукати, ставити i вирiшувати проблему.  

6. Мотивацiйна направленiсть дитини на придбання нових знань.  

7. Готовнiсть до реалiзації творчого потенцiалу.  

8. Гнучкiсть мислення [3]. 

Формування творчих здiбностей учнiв молодших класiв має йти через рiзнi прояви 

спiлкування та практичну дiяльність. Мовні завдання молодшим школярам необхiдно 

ставити як творчi завдання (формування образу), так і завдання змiстовні (ставлення до 

явища). Ставити їх треба на кожному уроці, виконуючи головний принцип навчання – вiд 

простого до складного. Тiльки з повторенням закрiплюються навички, якi переходять у 

майстернiсть, а майстернiсть – це право вибору, це свобода мислення, це власна творчiсть. 

I хай цi роботи наївнi, але вони є першим кроком творчостi, емоцiйного освоєння свiту [1]. 
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Мистецтво вчить дитину не тiльки вiдчувати, бачити, мислити, а й вмiння 

передавати свої відчуття, емоцiї. 

У навчальному процесi встановлюється взаємозв’язок дiяльності вчителя й учня. І 

засновується вiн на довiр’ї, доброзичливостi, щиростi. 

Навчальна творча дiяльність розглядається як дiяльність, що веде до розвитку 

цiлого комплексу якостей творчої особистостi: розумової активностi, кмiтливості та 

винахiдливості; до прагнення здобувати знання для виконання конкретної практичної 

роботи, до самостiйності у виборi та вирiшенні завдань, працелюбностi, здатностi бачити 

головне. Результатом є самостiйно створений творчий продукт. Саме тому уроки 

творчостi мають кінцеву мету – загальний розвиток і формування творчої особистостi 

дитин [5]. 

Один із найефективнiших уроків творчостi в початковiй школi є образотворче 

мистецтво.  

У процесi виховання почуттiв і творчого розвитку особистостi урок образотворчого 

мистецтва відiграє незамiнну роль. Вiн здатний ввести маленьку людину у свiт творчостi, 

якоюсь мiрою долучити її до скарбів художньої культури. Урок може принести дитинi 

першi творчi радощi. 

Визначимо деяку особливостi уроку  образотворчого мистецтва в школi: 

 урок має задіювати емоцiї учнiв; 

 у процесi образотворчої дiяльності необхiдно будити творчi 

здiбності кожної дитини, сприяти їх розвитку; 

 крiм власної творчостi, учнi повиннi долучатися до досягнень свiтової художньої 

культури.  

Ознайомлення зі свiтом мистецтва збагачує не тiльки розум, а й емоції дитини, 

формує чуйнiсть, умiння розумiти прекрасне. 

Вiдомо, що дiти молодшого шкiльного вiку охоче беруться за малювання, 

користуються фарбами, із задоволенням лiплять. Їхнi малюнки завжди несуть змiстовне 

навантаження, пояснюють щось. 

Емоцiйність, зацiкавленість, захопленiсть – обов’язковi компоненти урокiв 

образотворчого мистецтва. Малюючи із захопленням, дитина може розповiдати про себе, 

смiятися, радiти, дивуватися. Захоплена робота дiтей додає урокам образотворчого 

мистецтва свою специфiку. Дiти почувають себе розкутими, впевненими.  

Урок малювання на тему складається з таких елементiв: 

 ознайомлення з темою або лiтературним твором; 

 вибiр сюжету; 

 характеристика персонажiв; 

 створення ескiзу композицiї необхiдні для роботи; 

 спостереження; 

 замальовки [2]. 

У сучасному свiті iснує безлiч методiв розвитку творчих здiбностей молодших 

школярiв. І хоча в загальноосвiтній школi використовуються лише ті методи які добре 

себе зарекомендували та проявили. Однак майже всi методи розвитку художнiх здiбностей 

мають спiльною одну рису – вони максимально направленi на полегшення сприйняття та 

засвоєння знань, умiнь та навичок, розвиток творчої уяви. 
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Робота з розвитку образотворчої діяльностi в малюваннi природи має вiдбуватися 

вiдповідно до вимог програми виховання і навчання в школi, які спрямовують на 

формування в кожної дитини морально-естетичних почуттiв пiд час зустрiчі з прекрасним 

у природi та мистецтвi, пiд час ознайомлення з подiєю та пейзажами [4]. 

Сучасна школа прагне забезпечення  подальшого становлення особистостi дитини, 

цiлеспрямоване виявлення і розвиток здiбностей, креативного мислення (оригiнальність, 

продуктивнiсть, гнучкiсть), операцiїного мислення (аналiз, синтез, порiвняння, 

узагальнення), уяву, увагу, пам’ять. Все перераховане здiйснюється при викладаннi урокiв 

мистецтва в молодшому шкiльному вiці, адже це найбiльш сприятливий перiод для 

розвитку творчих здiбностей учнiв.  
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ОБДАРОВАНIСТЬ ШКОЛЯРА: 

 ПОНЯТТЯ ТА ТЕХНОЛОГIЇ РОЗВИТКУ 

 

Олена Булгару 

магістрантка VI курсу педагогічного факультету  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Iванова Д.Г. 

 

В умовах інформаційного суспільства у всьому світі посилюється актуальність 

проблеми розвитку творчої обдарованості особистості. Зростає увага до розвитку творчих 

здібностей дитини, надання їй можливості виявити їх. Метою сучасної освіти є 

формування творчої, всебічно розвиненої особистості; розроблення та впровадження 

ефективних засобів та технологій навчання й самовдосконалення обдарованих дітей; 

створення умов для гармонійного розвитку особистості. 

Відомий дослідник ХХ століття Дж. Рензуллі підкреслював, що обдарованість – 

поєднання трьох компонентів: мотивації, орієнтованої на виконання зaвдання, видaтних 

рoзумових здібнoстей і креативності.  

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (2002 р.) подано 

такі визначення: «Здібність – природний нахил до чого-небудь; обдарування; талант. 
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Обдарований – який має великі природні здібності; здібний, талановитий» [2, с. 75]. 

Наведемо декілька прикладів авторських дефініцій поняття обдарованість: 

- «Обдaрованість – специфічне пoєднання здібнoстей висoкого рівня, a тaкож 

інтерeсів, пoтреб, щo дозволяє викoнувати пeвну дiяльність нa якiсно висoкому рiвні, 

вiдмінного вiд умовного, середнього рівня» (Б. Чижевський) 

- «Обдaрованість – висoкий рiвень рoзвитку зaгальних i спеціальних здiбностей» 

(В. Юркевич) 

- «Обдaрованими нaзивають тих, хтo пoказує гaрні результaти aбо висoкий рівень 

здiбностей в oдній чи кількoх гaлузях діяльності: загaльні інтелектуaльні здібнoсті, 

акaдемічні здібності, прoдуктивне мислeння, здібнoсті дo лідерствa, художні й артистичні 

здібності, психомоторні здібності» (Мануела Да Сільва) 

Має певну специфіку творчa обдaрованість (креaтивна) особистості – це те що, 

виявляється в нестaндартному бaченні світу, в нешaблонному мислeнні i в тoму, щo 

суспільствo oцінює нaд усe. У творчої обдарованості багато різних варіантів: є учні, якi 

виявляють неaбиякі твoрчі мoжливості буквaльно в будь-якiй дiяльності, зa яку беруться, 

aле бувають учні, в яких таке нестандартне бачення виявляється досить яскраво лише в 

одній сфері [3, с. 6]. 

Сучасні науковці (Барко В. І., Тютюнникова А. М., Юркевич В.) зазначають, що 

кожна обдарована (талановита) дитина – індивідуальність і потребує особливого підходу. 

До характерних особливостей обдарованої дитини належать: 

 бaгaтий слoвниковий зaпас, лідерствo у спілкуванні із oдноліткaми, волoдіння  

знaчним oбсягом інфoрмації (кoмпетентність); 

 різнoсторoнність інтересів (її цікавить практичнo все – звідси й надзвичайнa 

дoпитливість); 

 висoкий рівень запам’ятoвування (вміння корoтко, чіткo і яснo викласти відoму 

інформацію), легкість самoго прoцесу пригадування; 

 напoлегливість і пoстійність, рішучість і впертість (тaкі риси харaктеру 

oбдарованій осoбистості вкрай неoбхідні під час викoнання зaвдань, розв’язання складних 

проблем); 

 упевненість у своїх силах і здібностях, повна незалежність від дорослих; 

 відчуття власнoї ціннoсті (здатність дo самoаналізу, терпиме ставлення дo 

критичних зауважень, незалежність у вислoвленні думки); 

 творчі здібності (здатність гарно малювати, складати вірші, прозові твори, 

моделювати, танцювати  тощо) [1, с. 79]. 

Роботa педaгогa спрямованa нa виявлення й подaльший розвиток обдaрованих 

учнів, зaдоволення потреб в остaточному сaмовизначенні. Кожен виховaнець школи має 

тaлант, a спрaва педагогa – розкрити його. Сприятливі умови для розкриття потенціaльних 

можливостей учнів забезпечують: 

 зaлучення сім’ї ; 

 роботa психологa (тестувaння); 

 фaкультативні заняття, індивідуaльні зaняття, конкурси, олімпіади; 

 інтелектуaльні ігри; 

 позaкласна роботa з предметa; 

 предметні тижні, традиційні святa; 
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 науково-досліднa роботa. 

Творчa роботa вчителя з обдaрованими дітьми охоплює такі провідні напрямки: 

1. Позaкласна роботa. 

2. Нaуково-досліднa роботa вчителя. 

3. Учaсть в олімпіадaх, творчих конкурсaх. 

4. Упровaдження інновaційних технологій у навчaльно-виховний процес. 

5. Проектнa діяльність. 

Зауважимо, що слово «технологія» грецького походження: techne – мистецтво, 

мaйстерність; logos – наука. Технологічний процес завжди передбaчає певну послідовність 

операцій з використaнням необхідних зaсобів (мaтеріалів, інструментів і умов). У 

процесуaльному розумінні технологія відповідає на питання «Як зробити (з чого і якими 

способaми)?» [3, с. 46]. 

Творчо-розвивaльна технологія – один з видів педaгогічної технології. Основна 

мета творчо-розвивaльних технологій – розвиток творчого потенціалу учнів [4, с. 8]. До 

технологiй, якi сприяють формуванню та розвитку творчої обдaрованості особистості, 

належать: 

 технологiя проектувaння 

 технологiя використaння на уроцi навчaльних i нaвчально-твoрчих зaвдань 

 технoлогiя нaвчально-вихoвного прoцесу як мoделювання йoго змiсту, фoрм, 

метoдiв вiдповiдно дo пoставленої мети 

 технолoгiя ствoрення психoлогiчних умoв пiдгoтовки шкoлярiв дo творчoї 

дiяльностi 

 технoлогiя формувaння прoдуктивної пiзнавальної aтмосфери 

 «технoлогiя рiшення винахiдницьких завдань (ТРВЗ)» Г. Альтшуллера 

 нетрадицiйнi технiки малювання 

 авторська програма «Розвиток творчого мислення, уяви i мовлення школярів» 

Лелюх С. В., Хоменко Н. М., Сидорчук Т. О. 

 технологiя iнтеграцiї ocвiтнiх завдань в освiтньо-виховному процесi 

 технологiя психолого-педагогiчного проектування дiяльностi дiтей (метод 

проектiв) 

 технологiя музичного розвитку дiтей Карла Орфа «Шульверк» 

 технологiя музейної педагогіки (Лiхтварк А., Рейхвен А., Фройденталь Г.) 

 технологiя театральної педагогiки [5, с. 60]. 

Для того, щоб розвивати творчi здiбностi обдарованих дітей, бажано: 

1. Cлухaти увaжно думки учнiв i оцiнювaти їх одразу, нaголошуючи нa їх 

оригiнaльнiсть, вaжливiсть тощо. 

2. Пiдтримaти iнтерес дiтей до нoвого. 

3. Зaохочувати оперувaння предметaми, мaтерiалами, iдеями. Нехай дитинa 

прaктично розв’язує дослiдницькi зaвдання. 

4. Вчити дiтей дo системaтичного сaмооцiнювання кoжної думки. Нiкoли не мoжна 

вiдкидати iї. 

5. Вирoбляти у дiтей терпиме стaвлення до нoвих пoнять, думок. 

6. Не вимагати запам’ятовування схем, таблиць, одностороннього розв’язання там, 

де є багатоварiантнi cпоcоби. 
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7. Культивувати творчу атмосферу – учнi повиннi знати, що творчi пропозицiї, 

думки клас зустрiчає, визнає, приймає їх та використовує. 

Отже, розвиток творчих здiбностей школяра – важлива складова сучасного 

педагогiчного процесу, що вимагає вiд кожного впевнених знань i вмiння зробити вибiр. А 

це вже творчiсть, яка i є природним обдаруванням. Кожен педагог повинен працювати над 

тим, щоб навчально-виховний процес став орiєнтовним на перетворення обдарованого 

учня в основного суб’ єкта освiтнього процесу, i в цьому вчителевi допоможуть технології 

розвитку творчої обдарованості особистості. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
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Ганна Бутусова  

студентка I курсу педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Бойчев І.І. 

 

Візьмемо як приклад роботу Гайдура Михайла Івановича, котрий займався 

розробкою компетентнісного підхіду до оновлення змісту освіти, що тісно стикається з 

фундаментальною метою освіти, сформульованою в документах ЮНЕСКО: навчити 

одержувати знання (учити вчитися); працювати і заробляти (навчання для праці); жити 

(навчання для буття); жити разом (навчання для сумісного життя).  

Діяльність учнів або студентів в навчальному процесі спрямована на те, щоб 

вчитися, здобувати знання, вміння, навички, опановувати основами науки, техніки, 

ідеології, мистецтва, культури, виробляти міцні морально-світоглядні позиції, готувати 

себе до корисної діяльності в суспільстві. 

Обґрунтуємо необхідність та визначимо особливості інноваційних технологій у 

діяльності музично-педагогічній науці. Музика – джерело особливої дитячої радості, і 

застосування на музичних заняттях різних педагогічних методів вирішує найважливіше 

завдання раннього музичного виховання дітей – формування провідного компонента 

музикальності – розвиток емоційної чуйності на музику [1, с. 231]. 

Музичні заняття займають особливе місце в ряду всіх інших. Саме на основі 

високохудожньої музики, в спілкуванні з нею розвиток дитини йде по якісно іншим 



18 
 

шляхом. Тому перед педагогами-музикантами стоять питання: як зробити, щоб заняття 

стали цікавіше, більш насиченою, давали б дітям можливість активної участі в ході 

заняття. Тому нормою музичного життя в дитячому саду стають інноваційні технології 

проведення заняття. 

В основі інноваційних технологій музичного виховання дітей лежить колективна 

діяльність, яка об’єднує спів, ритмізовану мову, гру на дитячих музичних інструментах, 

танець, імпровізований рух під музику, озвучування віршів і казок, пантоміму, 

імпровізовану театралізацію. 

Форми розвитку музикальності, які використовуються на практиці – це 

комунікативні танці. Залучення дитини в процес музикування лежить через створення 

атмосфери прийняття один одного і емоційно-психічний розкріпачення. Тут незамінними 

помічниками виступають комунікативні танці, використання яких вирішує завдання: 

розвитку комунікативних навичок, роботи над відчуттям форми, розвитку рухової 

координації, розвитку почуття ритму. 

Координаційно-рухливі ігри (музичні та мовні). Такі ігри крупно масштабно (через 

все тіло) дають відчуття музичної динаміки, темпу, виконавської штриха, мовного і 

пластичного інтонування, що є їх музичним змістом. Ці ігри пронизані ідеєю координації, 

яка виступає в них у ролі рухового «акомпанементу», стимулює розвиток точності, 

реакції, виховує ансамблевий злагодженість. Цінність в пальчикових ігор в контексті 

розвитку музикальності дітей полягає в тому, що вони являють собою перші досліди 

виконавського артистизму, в яких характер виконання фактично інтонує, збагачуючись 

ритмо-звуковими модуляціями розмовної мови. Робота над текстами з жестовими 

малюнками сприяє також активізації абстрактного і образно-асоціативного мислення. 

Пальчикові ігри оригінальні і цікаві тим, що представляють собою мініатюрний театр, де 

акторами є пальці [2, с. 160]. Текст знаходить тут не буквальне відображення: певна 

смислова символіка «волає» до своєї розшифровці і інтерпретації. Пальчикові ігри 

розвивають м'язовий апарат, дрібну моторику, тактильну чутливість: «передбачають» 

свідомість, його реактивність (з огляду на швидкості зміни рухів); підвищують загальний 

рівень організації дитини; спрямовані на розвиток почуття ритму, дикційна моторики 

мови, виразно-мовного інтонування, координації рухів. 

«Хор рук». Ця форма цікава тим, що підводить дітей до розуміння рухового 

двохголосся, в якому всі учасники діляться на «хор з двох голосів» і двох ведучих – 

«диригентів». Дана форма спрямована на розвиток: координаційної свободи руху, почуття 

ритму, уваги, ансамблевої злагодженості, здатності до рухової імпровізації. 

Рітмодекламація – синтез музики та поезії. Її можна визначити як музично-

педагогічну модель, в якій текст не співається, а ритмічно декламується. Однак виконання 

рітмодекламації відрізняється більш чітким вимовою і перебільшеною інтонацією. При 

цьому поетична звукова тканина взаємодіє з візерунками музичних тривалостей і пауз, що 

багаторазово підсилює емоційний ефект від прослуховування і, безсумнівно, є важливим 

фактором для дитини. Відсторонення від співу в рітмодекламаціі пов’язано, з одного боку, 

зі спрощенням інтонаційного процесу (простіше і природніше для дитини говорити, а з 

іншого, спрямоване на розвиток механізмів інтонаційного мислення, де музичний слух 

взаємодіє з мовним [1, с. 98]. До тих пір, поки дитина не почує, як він каже, і не навчиться 

контролювати свою промову, важко сподіватися, що він зможе правильно і виразно 

співати. 
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Ігри звуками. У роботі з іграми звуками виділяю умовно наступні напрямки: 

звучать жести і музика мого тіла; шумові інструменти (традиційні та саморобні) і музика, 

народжена з шуму. 

Ігри типу «Послухай себе» дозволяють дітям відчути радість відкриття того, що 

природа наділила людину величезним різноманіттям звуків. Їх можна відтворити, 

використовуючи можливості власного тіла (голосом, руками, ногами, губами) як 

своєрідного і оригінального інструменту. Розуміння дитиною тісному зв’язку себе і 

природи – основна мета гри. 

Елементарне музикування. У музичній діяльності з дітьми вважаю за необхідне 

використання дитячих музичних інструментів, перш за все шумових, оскільки саме ці 

інструменти прості і найбільш доступні дітям даного віку. Крім того, вони становлять 

найпривабливіше, що є для маленьких дітей в музиці. Але дана форма роботи з розвитку 

музикальності не обмежується використанням лише традиційних шумових інструментів. 

У сучасній музичній методикою саме дослідження звуку і пізнання дітьми Миру через 

звук, створення іншого способу найрізноманітніших побутових предметів отримують все 

більший розвиток. Саме вони є учасниками дивовижного оркестру! 

Спілкування дітей з музичними інструментами розвиває: музикальності, тембрових 

слух, тонкість сприйняття, асоціативність, художність. 

Всі вищеописані форми в тій чи іншій мірі можуть поєднуватися і бути присутнім в 

одній моделі. Вони можуть відкидатися або доповнюватися педагогом в залежності від 

цілей і завдань. Модель, трансформуючись, видозмінюючись, збагачуючись, залишається 

в репертуарі надовго. Таке методичне моделювання матеріалу дуже цінно: для дітей це 

«знайома персона» (пісня, рітмодекламація, гра, яку приємно повторювати, але в уже 

новому, незнайомому варіанті [1, с. 156].  

Використання даних інноваційних технологій і методичних форм на практиці 

дозволяє домогтися наступних результатів: вдається створити на музичних заняттях, 

святах атмосферу радісного спілкування, піднесеного настрою і гармонійного 

самовідчуття; діти активні і розкуті, в їх діях поступово зникають страх і невпевненість; 

вдається потрапити в «тональність» актуального інтересу дітей, годі й говорити вдаватися 

до примусу; діти засвоюють елементарні музичні знання, розвивають музично-творчі 

здібності, пізнають себе і навколишній світ в процесі ігрового, радісного і природного 

спілкування з музикою, без зайвих «натаскування» і утомливих «заучування» [2, с. 24]. 

Процес створення нових варіантів моделей і радісний дитячий відгук приносять 

задоволення і відчуття «віддачі». 

Наука пропонує великий вибір освітніх технологій, але не кожна з них може бути 

використана в роботі з дітьми дошкільного віку. Інноваційна педагогічна діяльність є 

основою оновлення навчальних закладів, чинником розвитку освітніх систем. Її результат 

визначають структурні та змістові зміни в роботі закладу, освітньої системи, а за певних 

умов – створення якісно нової педагогічної практики – авторського закладу чи 

радикального реформування усієї освітньої системи. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ АРТ-ТЕРАПІЇ 

 

Антоніна Гавліцька 

к.психол.н., доцент кафедри загальної та практичної психології 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

Конструктивність перетворень у вітчизняній освітній сфері науковці пов’язують із 

підвищенням психологічної культури як фахівців, так і українського соціуму в цілому. 

Нині психологічна культура трактується як комплексне поняття, де ключовими є знання 

про провідні чинники і закони розвитку «внутрішнього світу» людини, про ті способи і 

методи, які забезпечують психічну саморегуляцію. Дійсно, психологічне знання має 

суттєве пояснювальне значення, а тому складає своєрідний «каркас» професійної 

компетентності, насамперед, спеціалістів «допомогаючих професій», до яких науковці 

(Браммер Л., Гришина Н., Коростильова Л., Макдональд Г., Чиркина Л. та ін.) відносять 

ті, що перебувають у (за відомою класифікацією Клімова Є.) підсистемі «Людина-

людина». Йдеться про педагогів, психологів, лікарів, тренерів, соціальних працівників 

тощо. Отож, із компетентною діяльністю фахівців-соціономістів нині здебільшого 

пов’язується і запобігання впливовості деструктивних факторів гуманізації соціуму, і 

забезпечення психологічної безпеки кожної людини, тобто надійний захист ідентичності.  

Аналіз результатів психологічних досліджень проблеми суб’єктного благополуччя 

особистості засвідчує про те, що доцільно ресурси забезпечення психологічної безпеки 

особистості відстежувати з огляду на надійні методологічні орієнтири. Справа в тому, що 

від обраного способу пізнання психологічного явища залежить перспективність 

розв’язання новопоставлених проблем. Нашу увагу привернула одна з них – чи можна 

вважати задіяність ресурсів арт-терапії одним із підходів до розв’язання проблеми 

психологічного здоров’я особистості. 

Зазначимо, що більшість авторів розглядає арт-терапію як одне із відгалужень 

психотерапії мистецтвом. Так, низка дослідників (Вознесенська О., Глухова Т., Копитін О. 

та ін.) вивчають це психологічне явище у ракурсі напряму, методу, форм у психотерапії, 

психокорекції і реабілітації. Існує думка (Бурменська Г., Захарова Є., Карабанова О. та ін.) 

про доцільність осмисляти арт-терапію в контексті надання психологічної допомоги; зміст 

останньої розуміється (зокрема, О. Бондаренком) як забезпечення «емоційної, змістової та 

екзістенціальної підтримки окремої особистості або групі людей у скрутних ситуаціях, що 

виникають у процесі особистісного або суспільного буття». Отож, йдеться про осучаснене 

розуміння психологічної допомоги, тобто і як соціальної інституції, і як професії. 

В узагальненому смислі арт-терапія як суто психологічне поняття, здебільшого 

розуміється як психотерапія, яка, з одного боку, ґрунтується на залученні до різних видів 

мистецтва (візуального, пластичного тощо), а з іншого – базується на здібності людини до 

образного сприйняття оточуючого й «упорядкуванні своїх зв’язків» у символічній формі.  
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У зв’язку із зазначеним, важко переоцінити і нині доробок К. Р. Роджерса, в якому, 

на наш погляд, вичерпно представлено суто психологічні ресурси арт-терапії: «Допомогти 

людям стати особистостями – це більш важливо, ніж допомогти їм стати математиками 

або знавцями французької мови…, бути собою – означає знайти свій образ, основні 

закономірності, що існують у безперервному потоці свого досвіду, що постійно 

змінюється. Бути собою – значить не намагатися організувати свій досвід у вигляді маски 

або не існуючої структури, а відкрити єдність і гармонію, які присутні у своїх власних 

актуальних почуттях і реаліях» [2, с. 119-120]. Таке розуміння означеного психологічного 

явища актуалізує методологічну вагу саме суб’єктного підходу, який фундаментально 

вивчається у межах наукової школи В. А. Роменця [3]. Психологи, зокрема, дослідили 

методологічне значення категорії суб’єкта, що розширює психологічне уявлення про 

«суб’єктне благополуччя особистості» – важливий аспект його психологічного здоров’я, 

психологічної безпеки. Дійсно, у контексті суб’єктного підходу К. О. Альбуханова-

Славська та ін. пояснює новоутворення суб’єкта діяльності: «особистість виходить у 

діяльності не зі своїх психічних ресурсів, здібностей, можливостей, потреб, а зі своєї 

стратегії життя і діяльності, зі свого ставлення до справи і життя»    [3, с. 45]. Інший 

науковець О. В. Бондаренко зауважує на вагомості таких граней суб’єктності: 

інтернальність; продуктивність щодо власних переживань; незалежність (неконформність, 

незнаряддієвість) у соціальних і міжособистісних стосунках; суб’єктність як здатність 

самовизначення [3, с. 60-61]. Отож, науковці (зокрема, Карпенко З. С., Татенко В. О.) 

стверджують, що саме суб’єктний вимір особистості дозволяє зрозуміти її здатність до 

саморозвитку і самовизначення. 

З урахуванням вище окреслених теоретико-методологічних наопрацювань 

психологів, нами був розроблений навчально-методичний комплекс щодо засвоєння 

майбутніми психологами навчального курсу «Арт-терапія». Зокрема, робочою програмою, 

що визначала змістові навчальні моделі, які мали засвоїти майбутні практичні психологи, 

передбачалось запровадження різновиду організаційних форм роботи. Натомість 

найбільшої уваги було надано проблемі діагностики в арт-терапії. Так, у процесі вивчення 

студентами природи і функції символу та його застосування у сучасній арт-терапії, 

майбутні практичні психологи заохочувалися до систематизації наукових уявлень про 

символічну експресивність кольору. А через систему різнорівневих творчих завдань 

студенти засвоювали арт-терапевтичні техніки (візуальні психотехніки, техніку створення 

колажу тощо). Зауважимо на тому, що значна увага приділялась і засвоєнню майбутніми 

фахівцями важливості встановленню суб’єкт-субєктних відносин із вихованцем – 

суттєвому чиннику лікувально-корекційному ефекту образотворчої роботи. Аджеж лише у 

такий спосіб вихованець набуває здатності контролювати наявну проблему (наприклад, 

емоційні розлади). 

Саморефлексія досвіду, спрямованого на формування фахової компетентності 

майбутніх практичних психологів щодо використання психологічних ресурсів арт-терапії, 

засвідчує про доцільність акцентуації їх уваги і на розширення сегменту всекористання 

арт-терапевтичного методу, що відбувається нині. Йдеться про задіяність психологічних 

ресурсів «зцілення мистецтвом» з метою пропедевтики асоціальної моделі поведінки 

особистості, соціальної реабілітації правопорушників тощо. 

Отже, за сучасних умов, коли актуалізується потреба не лише у психологічній 

грамотності – мінімально необхідному рівні психологічної обізнаності особистості і 
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соціуму, а начальною стає вимога у їх психологічній культурі, важко переоцінити вагу 

компетентного засвоєння фахівцями психологічних ресурсів арт-терапії. 
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Музыка – это вид искусства, рассчитанный на слуховое восприятие. Отличается 

особо активным действием на чувства людей. Музыка не производит видимых картин и 

лишена смысловой конкретности. Ее можно считать общечеловеческим, уникальным 

«языком», не требующим перевода. Она делает возвышенным и благодарным все, что 

берешься выразить. В музыке играют большую роль – интерпретация и исполнительство. 

В музыкальном творчестве присутствует коллективность. Музыкальное искусство 

исходит из определенных жизненных чувств. Оно производит неизмеримое, более 

сложное действие. Слушая музыку, мы переживаем. Именно благодаря звуковой 

природной среде музыка способна устанавливать связь со звуковой природой нашей речи, 

с нашим эмоциональным миром, психикой, физиологией. С физической точки зрения 

материалом музыки является звук, возникающий благодаря колебаниям струны или 

столба воздуха (духовные инструменты), мембраны (кожа, пузырь, дерево, металл). С 

этой точки зрения это является самой природы. Музыкальное переживание и эмоции не 

тождественны эмоциям первичным, бытовым. Музыкальное творение – это 

художественное творение. Именно поэтому многие связывают музыкальное искусство с 

природой абсолютного духа. Музыка является неотъемлемой частью человеческой жизни. 

Она сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Находит живой 

эмоциональный отклик, вдохновляя, вселяя в человека энергию и дух бодрости, 

стремление к действию, взволнованность или вызывает чувство грусти и печали. 

Лирическая музыка успокаивает, снимает  напряжение, устраняет усталость. 

С первых лет жизни человека музыкальное искусство играет колоссальную роль в 

культурном и духовном развитии. Музыкальное искусство исходит из определяемых 

жизненных чувств, но совершает некоторую переработку этих чувств. Сила музыкального 

искусства в том, что удается с максимальной выразительностью воспроизводить 
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процессы, происходящие в мире, в природе, в сознании человека. Социальный механизм 

формирования общей культуры личности сложен и многообразен. На формирование 

личности существенно влияют изменения социальных связей и отношений, 

художественные вкусы и интересы общества. Социализация предусматривает 

взаимодействие человека с социальным окружением, которое оказывает влияние на 

формирование социальных качеств и отображает систему общественных связей. 

Основным критерием, определяющим социальный тип личности, является ее 

отношение к культуре. Механизмами регуляции социально – формирующего воздействия 

музыки являются механизмы популяризации и регламентации запрета. Использование 

этих механизмов обеспечивает целенаправленность музыкальной жизни общества его 

музыкального образования. Музыка формирует человека, при этом оценочная 

деятельность сознания определяет свободный выбор человеком вариантов. 

Огромный потенциал для воспитания социальной активности содержится в 

музыкальных произведениях. Социальные навыки личности формируются с опорой на 

конкретные знания. На обогащение опыта ценностно-смыслового отношения к музыке и 

через нее ко всей культуре непосредственно связанно с процессом ценностной ориентации 

личности. Способность воздействия музыкального произведения независимо от 

национальной и языковой принадлежности может быть использовано для духовного 

единения людей разных культурных пространств. Признание важности роли в 

музыкальном воспитании, необходимо для формирования социальных навыков и 

социальной активности. Наследие музыкальной культуры разных народов являються  

ценностью для людей разных культурных пространств. Роль музыкального воспитания в 

процессе социолизации, целенаправленное слушание музыки способствуют 

взаимопониманию людей разного языкового пространства. Музыкальное творчество 

является языком общения. Музыкальное  искусство это огромный дар, которому присуще 

изменяться и совершенствоваться. Я безгранично верю в могучую силу музыки. И потому 

мне горько видеть, когда многие не понимают, что может дать человеку музыка, 

пользуются ею только для развлечения, не требующего усилий ума, сердца. Зато, когда 

встречаюсь с замечательными примерами влияния музыки на людей, испытываю 

глубочайшую радость. Особенно если речь идет о детях, подростках, молодежи. Сейчас 

перед образованием стоит сложная задача: во-первых, преодолеть в студентах крепко 

сидящий в них предрассудок, будто старшие хотят «отнять» у них легкую музыку, а во-

вторых, убедить их в том, что, интерес к серьезной музыке служит обогащению их 

духовного мира, а не обедняет его. При этом не надо путать «легкость содержания» и 

«легкость восприятия» [1, c. 23]. Через второе лежит путь в настоящую, большую музыку. 

Дмитрия Борисовича Кабалевского часто называют «главным учителем музыки». Но 

Кабалевский прежде всего один из ведущих композиторов, блестящий исполнитель – 

дирижер и пианист, выдающийся общественный деятель. И именно поэтому нет равного 

ему среди педагогов, раскрывающих перед детьми тайны волшебного мира музыки, 

искусства. Международное общество по музыкальному воспитанию детей (ИСМЕ) 

избрало Кабалевского почетным президентом. 

Не имея твердых знаний, убеждений, вкуса, трудно ориентироваться в 

бесконечных потоках информации, в том числе и в любом жанре искусства. В 

информативном потоке музыкальный океан особенный. Замечательный русский 
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композитор и критик Александр Николаевич Серов сказал однажды, что «все плохое в 

музыке гораздо более навязывается, чем в других искусствах». 
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В данной работе предложен способ надстрочной интервальной записи мелодии, 

который является как упрощённым способом записи мелодии в полевых условиях, так  и 

облегчающим обучение точному интонированию в классическом вокале. Подобно тому, 

как для изучения длительностей иногда пишут ритм песни на одной ноте, так и для 

обучения интонированию, в имеющейся системе пятилинейной нотации предлагается, как 

вспомогательный способ для вокалистов – использовать интервальную надстрочную 

запись. Когда перед глазами уже названный интервал, его легче озвучить. Это 

эффективней для задач непосредственно чистого вокала. Итак, данный способ подходит 

для: 

- обучения чище интонировать интервалы в процессе пения, 

- быстро набросать мелодию, находясь в нестандартной полевой ситуации и имея 

на руках текст.  

- передать мелодию через электронные носители графически, при отсутствии 

программ, позволяющих записывать ноты на пятилинейном стане, или других имеющихся 

на данный момент технических способов. 

Любая мелодия это череда интервалов. Поэтому на репетициях разъясняется, что 

такое интервалы и как они обозначаются коротко, а потом с помощью распевок 

закрепляется умение их слышать и чисто интонировать. 

Так же способ предусматривает обозначение длительностей. А с учётом того, что 

запись может быть как от руки, так и на электронных носителях информации, разработана 

система обозначений и для электронных носителей. 
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Обозначение длительностей звуков 

Обозначения пауз 

    

Паузы от руки пишутся общепринято.  

 

Итак, в интервальном надстрочном способе записи мелодии мы записываем 

мелодию посредством обозначения интервалов вверх или вниз от текущего звука. То есть 

первый звук в строчке мы обозначаем как приму. Перед вторым интервалом, 

обозначающим второй звук, ставим стрелку вверх или вниз, обозначая выше или ниже 

петь его по отношению к первому и т.д. На повторяющихся звуках ставиться прочерк. 

Пример песни «В лесу родилась ёлочка». Интервалы  мелодии:              

                                   ч1 /б6  _ \б2 /б2     \б3\ч4 _      _ /б6 _ /м2  /б3\м2. 

                                       В  ле-су  ро-ди-лась   ё-ло-чка, в ле-су о-на  ро-сла. 
 

Если мы по каким-то причинам не уверены в первых, затактовых звуках, мы 

примой назначаем ударный звук.         

                                   ч4\?  ч1   /ч4  \ч4   /ч4 \м2 _     _    \б3   /б3  \б3/б3/м2 _ 

Название  

длительности 

Как пишется от руки Как обозначается в электронном                                 

виде 

Целая горизонтальная скобка над или под 

гласной 

=   (знак  равно) 

Половинная горизонтальная скобка с палочкой =/ ,  =\  (равно с палочкой в любую 

строну) 

Четвертная горизонтальная прямая чёрточка с 

палочкой 

_\ , _/  (нижний пробел с палочкой 

в любую сторону) 

Восьмая горизонтальная прямая чёрточка с 

палочкой и хвостиком 

_//,  _\\,  _/\  (нижний пробел с 

двумя палочками в любую 

сторону, зрительно эффективней  – 

в разную) 

Шестнадцатая Горизонтальная прямая чёрточка с 

палочкой и двумя хвостиками 

_/\\,  _\\\,  _///  (нижний пробел с 

тремя палочками). 

Точка возле 

ноты 

 

 

Точка. 

 

- Знак тире 

Название  

паузы 

 Как обозначается в 

электронном виде 

Описание словами 

Целая № Значок  номера 

Половинная % Значок процента 

Четвертная * Значок звёздочки 

Восьмая ; Знак точка с запятой 

Шестнадцатая : Знак двоеточие 
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                                      В тра-ве  си-дел   куз-не-чик  сов-сем  как  о-гу-ре-чик. 

Если нота распевается, то гласная буква пишется через дефисы и над каждым 

повторением ставится интервал: «О-о-бла-ка, белогривые лошадки...». Если текст уже 

записан без дефисов и наша задача быстро набросать мелодию, то интервалы, которые 

входят в одну ноту, мы пишем в скобках. Сколько нот использовано в строчке, столько 

над ней интервалов.  

                                                (ч1, /ч4,/м3,/ч4) _, _, /м2, \б2, \б2, /б3, \ч4 

                                             Облака, белогривые лошадки 

 

Что даёт способ на практике?  

Начинающим вокалистам он даёт возможность осознать строение мелодии и более 

чисто попадать в звуки, учитывая вокальные знания, такие как: большие и чистые 

интервалы петь с обязательной опорой на пресс, малые – более аккуратно. При записи 

фольклора, когда исполнитель каждый раз поёт в разных тональностях, что характерно 

для любителя, но при этом, более-менее сохраняя мелодические ходы – способ даёт 

возможность быстро записать  структуру мелодии.  

Если при записи известна тональность, то можно делать любые облегчающие 

понимание записи, начиная от «тональность ми минор, мелодия начинается с третьей 

ступени», заканчивая «первый аккорд Аm, петь со второй струны, зажатой на первом 

ладу». 

К интервальному способу записи предлагается на распевках использовать 

следующие упражнения: 

- попевку Агаджанова, развивающую слышание тональности, 

- разные виды, более простой или  сложный  распевки «Я грущу, грущу», 

- распевку на две партии «Прима, секунда, терция…» 

Попевка Агаджанова [2] известна профессиональным музыкантам-вокалистам. 

Поэтому здесь стоит упомянуть о менее известной «приме-секунде» и о новой, авторской 

распевке «Я грущу, грушу». 

Распевка «прима-секунда» исполняется следующим образом: один голос (или 

инструмент), на одной ноте в определённом ритме пропевает  названия интервалов: 

«прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава»; исполняются только 

большие и чистые интервалы. Второй голос, пропевая эти же слова на первых или 

средних слогах отходит от первого на указанные интервалы, на последнем слоге 

возвращается в унисон с первым голосом. Полезно сделав скачок на нужный интервал 

держать этот звук на цепном дыхании некоторое время, привыкая к нему. На первых 

порах рекомендовано поддерживать обе партии инструментом; после твёрдо заученных 

ходов наверх, рекомендовано отрабатывать спуск вниз. 

В распевке «Я грущу, грущу» голос двигается вверх только по малым секундам. В 

конце строчек происходит возврат на начальный звук, последовательно проходя скачки 

на: малую и большую секунды, малую и большую терции, чистую кварту, тритон, чистую 

квинту, малую и большую сексты, малую и большую септимы, октаву.  

В данном варианте распевка дана от ноты «си», так как много вокалистов 

любителей работают с гитарой, а это открытая струна, от которой распевку можно 

выучить, просто зажимая последующие лады, если ещё нет знания нот. Двойной гласной 

обозначена нота, длящаяся в два раза дольше предыдущей.  
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1. Секунда малая. Я грущу, грущу грущу-у, во-от та-ак.  

Я(си)гру(до)щу(до#),гру(до)щу(си),гру(си)щу(до),вот(си),так(до).  

2. Секунда большая. Не развеяться никак, никак.  

до -до#-ре-до#-до-до#, доо# -сии -доо#.  

3. Терция малая. Надо меньше мне грустить, грустить.  

до# -ре -ре# -ре-до#-ре, рее-сии-рее.  

4. Терция большая. В сердце радость пропустить, пустить.  

ре-ре#-ми-ре#-ре-ре#, рее#-сии-рее#  

5. Кварта чистая. Стало б легче мне тогда, тогда.  

ре#-ми-фа-ми-ре#-ми, мии-сии-мии  

6. Тритон. Смог бы петь бы я всегда. Всегда.  

(«Петь бы я могла всегда» - для девочек)  

ми-фа-фа#-фа-ми-фа, фаа-сии-фаа  

7. Квинта чистая. Интервалы я учу, учу.  

фа-фа#-соль-фа#-фа-фа#, фа#-сии-фа#  

8. Секста малая. Потому что петь хочу, хочу.  

фа#-соль-соль#- соль-фа#-соль, сооль-сии-сооль  

9. Секста большая. Мне осталось лишь чуть-чуть. Чуть-чуть.  

соль-соль#-ля-соль#- соль-соль#, сооль#-сии-сооль#  

10. Септима малая. Чтобы в музыке начать свой путь.  

соль#-ля-ля#-ля- соль#-ля, ляя-сии-ляя  

11 Септима большая. И распевку чисто петь хотеть.  

ля-ля#-си-ля#- ля-ля#, ляя# -сии-ляя#  

12.Октава чистая. Чтобы лучше остально-ое-е пе-еть  

ля#-ля# -си-си (следующая после ля#)-си-си (на октаву ниже) - си-си (обратно)-си (на 

октаву ниже)-си (обратно). 

Так же, в начале можно петь совершенно упрощённый вариант без скачков на 

начальную ноту, а только с движением наверх. В таком варианте, начиная от первой ноты, 

мы продвигаемся два раза на пол тона вверх, возвращаемся по тем же полутонам на 

начальную ноту, а потом поднимаемся снова на первые пол тона и последние два слога 

говорим на этой ноте. С неё же и начинаем вторую строчку. Текст, при этом, будет 

следующий, короче: «Я грущу, грущу, вот так. Не развеяться никак. Надо меньше мне 

грустить. В гости радость пропустить. Стало б легче мне тогда. Смог бы петь бы я всегда. 

Интервалы я учу. Потому что петь хочу. Мне осталось лишь чуть-чуть. Это в музыку мой 

путь. Надо лишь не расхотеть. Научиться чисто петь».  

Так как легче петь мелодии, уже имеющееся на слуху, то для задачи умения чисто 

попадать на полутона можно в шутку использовать известный мотив из оперы Ж. Бизе 

«Кармен», «Хабанера»: 

«Вот известный испанский ритм, его для слуха полезно петь. 

И как ходить на полтона вниз, нам нужно выучить успеть».  

Предложенный способ записи и новая распевка являются частью комплексной 

авторской системы психо-физиологического развития человека, посредством развития 

слуха и голоса «Услышь-ка». 
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В основу учебной программы начальной школы по предметам эстетического цикла 

(в частности, с учетом требований Государственного стандарта начального общего 

образования, принятого постановлением Кабинета Министров Украины от 20.04.2011 Г. 

№ 462 на примере образовательной области «Искусство»), сохраняя перспективность 

обучения, положена идея обеспечения условий интеллектуального, социального и 

морального развития учащихся. В стратегическом плане предусматривается заложить 

базис по формированию демократического общества, которое должно учитывать 

образованность, воспитанность и культуру как человеческую ценность. Развитие 

«духовной множественности нации», воспитание людей по-разному талантливых и 

хороших во многом зависит от содержания воспитания, т.е. от того, что воспитание 

предлагает ребенку в качестве предметов познания, размышления, преобразовательной 

деятельности, общения, переживания, преодоления, достижения. Определение базовых 

компонентов содержания воспитания обуславливается требованиями, идущими от 

ребенка, связанными с его развитием и становлением как личности, требованиями 

освоения и интернализации общечеловеческих ценностей культуры, требованиями, 

связанными с закономерностями формирования поведения, его нравственных основ, 

идущими от педагогики. 

Воспитание культуры человека раскрывается через целостное образование, которое 

должно быть направлено на развитие у школьников умения воспринимать, понимать, 

оценивать произведения искусства. Приобретение определенных знаний о 

художественных произведениях, положенных на музыку, приобщение к искусству 

«откроет уста детей» ключом волшебных звуков.  

Не зря Л. Н. Толстой писал, что «Музыка есть стенография чувств», что передача 

чувств от одного человека к другому – это «заражение» этими чувствами других». Не это 

ли главная особенность всякого искусства вообще? 

Некоторые трудности взаимосвязи разделов эстетической культуры, к которым 

можно отнести такие виды искусства, как литература и музыка, в значительной степени 

объясняются тем, что в литературе конкретизируются теоретические понятия, как 

правило, с малыми ссылками на примеры из музыки. Следовательно, актуальность 

взаимосвязей художественной литературы и музыки объясняется не только повышением 

эстетического и эмоционального уровней уроков гуманитарного направления, но и 

http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/sol_agaganov.htm
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практической необходимостью методических разработок по данной проблеме. 

Соответственно с поставленной целью можно обозначить определенные задачи 

воспитания и обучения школьников на уроках гуманитарного цикла, такие как: 

1) овладение ребенком знаниями художественно-эстетической культуры; 

2) развитие способностей к художественно-эстетическому творчеству; 

3) развитие эстетических, психологических качеств человека, выраженных через 

восприятие, чувства, оценки, вкусы и другие психические категории эстетического 

воспитания. 

«Будущее человечества сидит сейчас за партой, оно еще очень наивно, доверчиво, 

чистосердечно. Оно целиком в наших взрослых руках. Какими мы сформируем их, наших 

детей, – такими они и будут. И не только они. Таким будет и общество через 30–40 лет, 

общество, построенное ими по тем представлениям, которые мы у них создадим» [ 4, 

с. 14]. Эти слова Б. М. Неменского говорят о том, что школа решает, чем будут 

восторгаться и гордиться, чему будут радоваться, что любить и ненавидеть, а что будут 

презирать люди через определенное количество лет. Это теснейшим образом связано с 

мировоззрением будущего общества. Однако формирование любого мировоззрения не 

может считаться законченным, если не сформированы эстетические взгляды. Без 

эстетического отношения мировоззрение не может быть подлинно цельным, способным 

объективно и во всей полноте охватить действительность. Не зря писал Б. М. Неменский: 

«Как невозможно себе представить человеческое общество без истории его культурного и 

художественного развития, точно так же невозможно представить себе культурного че-

ловека без развитых эстетических взглядов» [ 4, с. 29 ]. 

В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики 

эстетического воспитания как к важнейшему средству формирования отношения к 

действительности, средству нравственного и умственного воспитания, т.е. как к средству 

формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. Формировать личность и 

эстетическую культуру, – как отмечают многие писатели, педагоги-методисты, деятели 

культуры (Д. Б. Кабалевский, А. С. Макаренко, Б. М. Неменский, А. Я. Савченко, 

В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский), – особенно важно в наиболее 

благоприятном для этого младшем школьном возрасте. Чувство красоты природы, 

окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально психические 

состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, 

развивает мышление, память, волю и другие психические процессы. 

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана 

система эстетического воспитания. Для того, чтобы эта система воздействовала на 

ребенка наиболее эффективно и достигала поставленной цели, Б. М. Неменский выделил 

следующую ее особенность: «Система эстетического воспитания должна быть прежде 

всего единой, объединяющей все предметы, все внеклассные занятия, всю общественную 

жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в 

деле формирования эстетической культуры и личности школьника» [ 4, с. 17 ]. 

Но у всякой системы есть стержень, т.е. основа, на которую она опирается. Такой 

основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, 

архитектуру, скульптуру, живопись, декоративное искусство, литературу, хореографию, 

кино, театр и другие виды художественного творчества. Повод для этого нам дали еще 

Платон и Гегель. На основании их взглядов стало аксиомой, что искусство является 
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главным содержанием эстетики как науки, и что красота есть основное эстетическое 

явление [3, с. 6 ].  

Искусство заключает в себе большой потенциал для развития личности. Из этого 

следует, что, приобщая младшего школьника к богатейшему опыту человечества, 

накопленному в искусстве, можно воспитать высоконравственного, образованного, 

разносторонне развитого современного человека. 

Заметим, что в сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством 

и природой, в быту, в межличностном общении – везде прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое играют существенную роль. Однако красота доставляет 

наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность, делает приятными 

встречи с людьми, а безобразное отталкивает, трагическое учит сочувствию, комическое 

помогает бороться с недостатками. 

В наше время проблема развития личности, формирования ее эстетической 

культуры является одной из важнейших задач, стоящих перед школой. Указанная 

проблема разработана достаточно полно в трудах отечественных и зарубежных педагогов 

и психологов. Среди них Д. Б. Кабалевский, Б. Т. Лихачев, А. С. Макаренко, 

Б. М. Неменский, В. А. Сухомлинский, В. Н. Шацкая, А. Б. Щербо и др. 

Вся система эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка. 

Передовые педагоги понимают, как важно сочетать в процессе воспитания всю 

совокупность разнообразных средств и форм, пробуждающих и развивающих в 

школьнике правильное отношение к жизни, к литературе и искусству. Поэтому в школе 

должно обращаться внимание не только на содержание школьных предметов, но и на 

средства действительности, на факторы, оказывающие влияние на эстетическое развитие 

личности. 
 

Литература: 

1. Алиев Ю. Б. Выдающийся организатор и деятель музыкально-педагогической 

науки / Ю. Б. Алиев. – Воронеж : Альфа, 2002. – 400 с. 

2. Гоголь М. Пізнавальна діяльність школярів на уроках музики / М. Гоголь // 

Початкова школа. – 1999. – № 10. – С. 25-28. 

3. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе / Л. Г. Дмитриева, 

Н. М. Червоноиваненко. – К. : Рад. Школа, 1998. – 240 с.  

4. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. – М. : Просвещение, 1987. 

– 255 с. 
 

 

ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ПРАВОГО И ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЙ  

НА ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Кристина Груньшина 

студентка ІІ курсу педагогічного факультету 

Измаильский государственный гуманитарный университет  

Научный руководитель – к.пед.н., доц. Бухниева Е.А. 

 

Насколько нам известно из достижений современной физиологии, в коре головного 

мозга левого полушария находятся зоны, отвечающие за нашу речь, навык письма, анализ 
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фактов, последовательную обработку и систематизацию информации, прямое осмысление 

символов, абстрактное мышление, логичность. Правое полушарие, не зря называют 

творческим, так как именно оно ведает восприятием образов, а так же их переносным 

смыслом, обработкой музыкальной, символической, невербальной информации, всеми 

нашими спонтанными и интуитивными проявлениями, конкретно-образным мышлением. 

Левое полушарие можно назвать иногда излишне скучным учёным – логиком; правое – 

иногда очень ненадёжным спонтанным артистом. К слову надо сказать, что насчёт 

управления телом всё как раз наоборот. Левое полушарие управляет правой частью тела, а 

правое – левым. Даже то, что мы видим или слышим правым ухом – обрабатывается в 

левой половине мозга и наоборот (рис. 1, 2). 

Казалось бы, этим предложением можно исчерпать тему данной работы. Если мы 

хотим воспитать учёного, мы развиваем зоны левого полушария, если творческого 

человека – правое. Но здесь есть две стороны вопроса: фактически-физиологическая и 

этическая. Фактическую сторону мы рассмотрим ниже, а об этической нужно помнить 

следующее: мы говорим о человеке, а тем более о ребёнке. Если бы мы «воспитывали» или 

конструировали машину, какой-нибудь калькулятор на ножках, тогда мы имели бы право 

ставить себе как цель развитие однозадачности – чтобы он только великолепно считал и 

не тратил запасы энергии на лишнее. Но мы говорим о живой личности, которая, исходя 

из своей природы, не станет состоявшейся и счастливой, не будучи развита 

многосторонне. Конечно, прожить являясь замкнутым, не понимающим людей 

математиком или бестолковым, неприспособленным к жизни «вольным» художником – 

можно. Но это, как мы понимаем, довольно несчастливая, а иногда и приводящая к 

печальным последствиям для себя и окружающих людей жизнь. Поэтому, ради здоровья 

общества, которое может быть только, когда есть здоровье и состоятельность каждого 

члена в нём, этически мы не можем позволить себе подходить к развитию качеств у 

ребёнка заранее односторонне. Даже если он проявляет способности в чём-либо одном.  

К большому сожалению, современное общество часто путает наличие знаний с 

умом. А ведь это разные вещи. Ум – это способность оперировать знаниями, сопоставлять 

и делать выводы. А не просто наличие фактов в памяти. Да, второе помогает первому, но 

второе никогда не сможет гарантировать первое. Поэтому, всесторонне развитие ребёнка 

не значит, что ему нужно навязывать багаж неинтересных узкоспециальных  знаний и уж 

тем более понижать самочувствие и самооценку путём оценок за эти знания, что делает 

наша система образования; это значит только то, что нужно в принципе давать 

возможности для развития обоих полушарий. Возможность развития – это игры, тренинги 

и упражнения, а не знание формулы реакции молекулы пропилен бутила в 

сероводородной среде [4, с. 5].  

Как же стоит развивать личность ребёнка, если мы предполагаем, что у него будет 

будущее в профессии, связанной с логикой, последовательностью, счётом (преподаватель 

точных дисциплин, механик, инженер, капитан или боцман корабля, логист транспортной 

компании, бухгалтер, продавец, кассир…); и на что стоит уделить внимание, если человек 

явно склонен к более творческим профессиям (педагог, воспитатель, артист, художник, 

певец, танцор, психолог, менеджер…)?  

Для начала, стоит обратить внимание на опыт выдающегося  педагога, музыканта и 

основателя уникальной по своим достижениям школы в г. Текос М. П. Щетинина 

(подробней об этом рассказано в предыдущей работе на студенческой конференции 
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«Пошук студента»). Первый, блестяще успешный опыт Михаила Петровича, позже 

вылившийся в систему преподавания, заключался в том, что он набрал класс 

исключительно отстающих в музыке, так называемых «малоодарённых» детей; к концу 

года вывел их подготовку на средний уровень школы, к концу второго года – на состояние 

лучшего класса в школе, к концу третьего года – класс взял все призовые места на 

исполнительском конкурсе «Белая акация», при нулевом отсеве в процессе обучения. Не 

вдаваясь в подробности в этой работе, я позволю себе процитировать только один диалог, 

полностью отображающий суть эксперимента: «- Как вы работаете над пьесами? – Мы 

работаем над Человеком» [2]. 

В процессе работы над «пьесами», педагог иногда неделями не обращался к 

музыке, его ученики делали то, что было им интересно, читали, рисовали, ходили в 

походы на Терек, играли в игры. Задействовали оба полушария мозга, говоря языком 

науки. Но главное – сохраняли интерес к самому процессу получения новых знаний, к 

процессу развития и познавания себя. Позже Щетинин найдёт подтверждение своим 

выводам в работе у физиологов, которое коротко будет звучать так: «беглость мысли – это 

скорость физиологических реакций», то есть необходимая беглость пальцев, а пока 

преподавательским чутьём больше всего Щетинин заботится о живом интересе, о не 

умерщвлённом нагрузками желании обучаться. И добивается великолепных результатов. 

Нет практически ни одного рабочего процесса, где не потребовались бы  навыки 

обоих полушарий. Талантливый пианист – импровизатор, с ярко активным правым 

полушарием сначала был учеником, который, соблюдая чувства ритма, думал, каким 

пальцем, какую клавишу нажать и запоминал этот процесс – за все три действия отвечает 

левое полушарие. Гениальный Эйнштейн, который как-то при разговоре удивился, а что 

сложного в том, чтобы запомнить телефонный номер 24-361, ведь это просто «две 

дюжины и 19 в квадрате», когда не мог найти решения своих на тот момент уникальных 

формул, отставлял математику и брал скрипку [3]. Он неплохо играл на скрипке, потом 

констатируя факт, что «решения формул во время игры приходит само». 

Может быть, здесь играет роль тот факт, что во время игры постоянно работающая 

левая половина просто «отдыхает», восполняясь ранее затраченной энергией и 

питательными веществами. Однако, скорее всего, роль играет то, что необходимую часть 

проблемы всё-таки решает, именно решает правая часть мозга, способная мыслить не 

последовательно, а образно, способная отрешаться от проблемы и видеть её со стороны. 

Итак, опыт Щетинина, в том числе основывающийся на статистике, а именно по 

исследованиям педагогов – экспериментаторов 93 процента успевающих в музыке 

учеников являлись успешными в других сферах обучения детьми, сформировал логичный 

вывод: талант  – это комплекс умений. Именно к этому выводу пришли педагоги, именно 

на это они опирались, запуская свой педагогический эксперимент по музыкальным 

способностям: равноценная работа обоих полушарий, с небольшим акцентом на 

требуемый предмет на выходе.  

К счастью, в современном мире, благодаря всемирной сети интернета, мы сможем 

узнавать неизмеримо больше, чем ещё 50 лет назад, когда под рукой были только книги и 

библиотеки; в том числе мы можем узнавать себя. В этой работе мне бы хотелось 

поделиться ссылкой на замечательный тренинг по познанию и развитию себя, связанный с 

работой обоих полушарий [1]. На предлагаемой движущейся картинке мы видим 

вращающийся силуэт. Если мы смотрим на эту картинку с кем-либо, мы можем 
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толкнуться с любопытнейшим фактом: два человека могут видеть по-разному, в какую 

сторону вращается изображение! То есть, глядя на одну картинку одновременно, один 

человек видит вращение по часовой стрелке, другой – против! Это восприятие зависит от 

того, какое полушарие в данный момент включено в обработку информации. Если левое – 

то картинка вращается вправо, если правое – наоборот. Способность человека с более 

разработанным интеллектом состоит в том, чтобы силой воли переключаться с одного 

полушария на второе – то есть «заставлять» картинку вращаться в любую сторону по 

собственному выбору. 

Особый интерес составляет ещё одна картинка с двумя силуэтами, вращающимися 

одновременно и возможность «заставлять» оба изображения вращаться в нужные 

стороны. Это следующий уровень в этапе работы над владением собственным мозгом. Так 

же для развития не только ребёнка, но и проверки способностей непосредственно учителя 

желательно периодически проходить подобные тесты на логическую и образную работу 

мозга [4, с. 5]. 

Рассмотрев обе стороны вопроса, и физиологическую и этическую, я хочу 

предложить вывод, совпадающий с выводами учителей в вышеуказанном эксперименте: 

для развитий необходимых способностей, нет смысла с детства делать упор только на что-

то одно. Развивать ребёнка нужно гармонично, так как даже по простой физиологии в 

любой специализации задействована работа обоих полушарий. Акцент на нужную 

специализацию нужно делать ненавязчиво, более всего оберегая желание обучаться. И из 

двух выборов: способностей ребёнка или его желания что-то познавать, делать выбор в 

сторону желания познавать, дабы не сделать человека хорошим специалистом, но 

несчастным человеком. То есть, если ребёнок талантливо рисует или поёт, но желает 

изучать животных, или наоборот легко и быстро считает, но ему интересно, например, 

придумывать музыку или рассказы, – долг родителя и преподавателя поддержать 

личность ребёнка, а не свои планы на него. Когда детская психика и мозг уже 

сформированы, когда человек сознательно определился с выбором, когда мозг уже 

натренирован функционировать эффективно – только тогда можно приобретать весьма 

узкую специализацию, будучи уверенным, что он будет максимально воплощена и что с 

ней человек не приобретёт «узость» характера и взглядов на мир. 
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Рис. 1                                                                Рис. 2
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Музыкальная культура личности – это процесс открытия человеком ценностей 

произведений искусства для себя, уровень их восприятия и освоения. 

Музыка вызывает у людей духовное удовольствие, наслаждение. Без удовольствия, 

наслаждения, которые дают человеку труд, наука, искусство, его жизнь оказывается 

обедненной и бессмысленной. Музыка способна успокаивать и утешать людей, снимать 

психическое напряжение, помогает преодолевать стрессы, становится одним из 

http://www.vedamost.info/2013/07/blog-post_4752.html
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источников здоровья человека и профилактическим средством лечения психических 

болезней. 

В большинстве своем все люди испытывает потребность слушать музыку, любят 

ее, она присутствует в их жизни, но, к сожалению, это в основном радио и ТВ-репертуар. 

Назначение музыкальных произведений связывается с развлечением и отдыхом, музыка, 

по их мнению, помогает расслабиться после рабочего дня, корректирует эмоциональное 

состояние. 

Музыке отводится особая роль в воспитании ребенка. С этим искусством человек 

соприкасается с рождения, целенаправленное музыкальное воспитание он начинает 

получать уже в детском саду, а в последующем и в школе. Следовательно, музыкальное 

воспитание является одним из средств формирования личности ребенка с самого раннего 

возраста. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры – т.е. 

музыкальное воспитание нужно начинать в дошкольном возрасте. Отсутствие 

полноценных музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. 

Дошкольный возраст – период, когда закладывается первоначальные способности, 

обуславливающие возможность приобщения ребенка к различным видам деятельности. 

Что касается области музыкального развития, то именно здесь встречаются примеры 

раннего проявления музыкальности, и задача педагога развить музыкальные способности 

ребенка, заинтересовать его, сделать так, чтобы каждая встреча с музыкой приносила ему 

только положительные эмоции. 

Приобщение к музыкальному искусству в детском саду осуществляется 

музыкальными руководителями и воспитателями на музыкальных занятиях, утренней 

гимнастике, праздниках и развлечениях, в самостоятельной музыкальной деятельности и 

продолжается в школе на уроках музыки. Поэтому педагоги должны иметь специальное 

образование, а также необходимые знания о специфике возраста. 

Содержанием музыкального воспитания дошкольников является приобщение его к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование внимания и интереса к музыке. 

В этот период формируется, прежде всего, восприятие музыки. Оно занимает ведущее 

место в музыкальном воспитании детей в целом. 

Понимая проблему развития музыкально восприятия в таком широком плане, 

педагог на протяжении всего занятия побуждает детей прислушиваться к звучащей 

музыке. Только тогда, когда музыка на занятии перестанет быть звуковым фоном, когда 

постоянно меняющийся характер, настроение, выраженные в ней, дети будут 

чувствовать  и осознавать, выражать в своей исполнительской и творческой деятельности, 

приобретенные навыки и умения пойдут на пользу музыкальному развитию. Это будет 

способствовать главной задаче музыкального воспитания -развитию эмоциональной 

отзывчивости, привитию интереса и любви к музыке. 

Ребенок младшего дошкольного возраста, подражая взрослому, подпевает 

отдельные звуки, концы фраз, а затем и несложные песенки и подпевки, позже начинается 

становление собственно певческой деятельности. И здесь задача педагога – стремиться 

развить у детей певческое звучание, увеличить доступный для этого возраста объем 

вокально-хоровых навыков. Детей необходимо подводить к тому, что бы они передавали в 

пении свое отношение к исполняемому произведению. Например, некоторые песни нужно 

петь бодро и весело, а другие – нежно и ласково. 
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В развитии всех видов музыкальной деятельности детей дошкольников, особенно 

существенно формирование музыкально – сенсорных способностей. Основу этого 

формирования составляет вслушивание ребенком, различение и воспроизведение им 

четырех свойств музыкального звука (высоты, длительности, тембра и силы). 

Таким образом, необходимо помнить, что музыкальное развитие положительно 

влияет на общее развитие детей. У ребёнка совершенствуется мышление, обогащается 

эмоциональная сфера, а умение переживать и чувствовать музыку помогает воспитать 

любовь к прекрасному в целом, чуткость в жизни. Развиваются и мыслительные операции, 

язык, память. Поэтому развивая ребёнка музыкально, мы способствуем становлению 

гармонично развитой личности. 

Общество заинтересовано сохранить и передать будущим поколениям духовные 

ценности, в том числе музыкальную культуру. Дети должны развиваться познавать 

культурное наследия, воспитываться так, чтобы в будущем быть способными его 

приумножать. 
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Естетична культура сприяє формуванню соціальної позиції, заснованої на 

гуманістичних цінностях, гармонізує емоційно-комунікативну сферу учня, оптимізує його 

поведінку. Сформованість естетичної культури підсилює особистісне відношення до 

вибору професії, приводить у відповідність суспільним ідеалам власні потреби, уявлення 

про цінності, активізує внутрішні ресурси, забезпечуючи таким чином самореалізацію 

особи. Все це ставить перед вчителем школи важливе завдання естетичного виховання 

учня. Причому, в цьому процесі мають бути задіяні абсолютно всі предмети, адже кожна 

дисципліна має свої можливості щодо реалізації естетичного виховання. Проте ряд 

предметів дає вчителеві досить широкі можливості щодо виховання естетичних 

сприйняттів та почуттів учнів, зокрема література, музика, образотворче мистецтво, 

художня культура. Великий естетичний потенціал несе в собі викладання музичного 

мистецтва в середній школі. У цьому аспекті важливим постає питання про конкретні 

шляхи та засоби реалізації естетичного виховання на уроках музичного мистецтва. Це 

зумовлює актуальність даної роботи. 
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Вивчення процесу становлення та розвитку музично-естетичного виховання в 

Українi дослiджуваного перiоду було предметом наукових праць його сучасників. Ця 

проблема розроблялася Д. Ахшарумовим, А. Вахнянином, С. Людкевичем, В. Матюком, 

С. Миропольським, П. Сокальським та iн. Саме вони, усвiдомлюючи важливiсть 

музичного мистецтва у вихованнi пiдростаючого поколiння, зробили вагомий внесок у 

розвиток теорії музичного виховання, яка ґрунтувалася на результатах глибокого 

вивчення iсторико – культурних надбань нашого народу, що забезпечувало виховання 

дітей та молоді на національному ґрунті. 

Естетичне виховання – цілеспрямований  вплив на особистість з метою її 

естетичного розвитку, тобто формування естетичних сприйняттів, суджень, смаків, 

почуттів, естетичної свідомості, правильного розуміння красивого в дійсності і в 

мистецтві, розвиток естетичних потреб та інтересів, здібностей до творчої участі в 

перетворенні життя за законами краси. Естетичний розвиток – це 

тривалий процес становлення і вдосконалення естетичної свідомості, відносин і 

естетичної діяльності особистості.  

Естетичне виховання, на мою думку, має велике значення у формуванні всебічно 

гармонійного розвитку особистості. Естетичне виховання відображує надбання культури, 

активно впливає на творення нових культурних цінностей, мистецьких витворів. 

Естетичне виховання один з найважливіших аспектів у навчанні. 

Психолого-педагогічні характеристики естетичного виховання учнів. 

Естетична культура формується в процесі художньо-естетичного виховання, є його 

метою. Завдання і зміст художньо-естетичного виховання визначаються поняттям 

«Естетична культура»: розвиток естетичного сприймання, смаків, почуттів, потреб, знань, 

ідеалів, вироблення художньоестетичних умінь, творчих здібностей. 

Естетичне виховання здійснюється комплексом засобів. Велике значення має 

матеріальна база школи, декоративне оформлення приміщень, благоустрій пришкільної 

садиби, оформлення кабінетів і лабораторій, коридорів, інших приміщень. Не випадково у 

навчально-виховних закладах, якими керував А. С. Макаренко, відвідувачі відзначали 

безліч квітів, блискучий паркет, дзеркала, білосніжні скатерки в їдальнях, ідеальну 

чистоту в приміщеннях. 

Естетичне виховання школярів є багатогранним процесом, основу якого складають 

такі напрями: 

1. Життя і діяльність учня в сім’ї. У цьому напряму формуються основи смаків, 

почуттів, на що впливають організація побуту в оселі, одяг, взаємини в сім’ї, оцінювання 

старшими краси предметів, явищ, безпосередня участь в естетичній діяльності тощо. 

2. Навчально-виховна діяльність загальноосвітніх закладів, яка передбачає 

залучення учнів змістом навчальних дисциплін (мови, літератури, історії, предметів 

природничого циклу, музики, образотворчого мистецтва, художньої культури), 

позакласної виховної роботи. У школах створюють спеціалізовані гуманітарно-естетичні 

класи, які сприяють естетичному розвиткові учнів. 

3. Навчально-виховна робота позашкільних дитячих закладі (будинки і палаци 

дитячої та юнацької творчості, студії, дитячі музичні та художні школи тощо). Ця 

діяльність спрямована задоволення інтересів, на увесь  розвиток здібностей дітей, 

залучення їх до активної естетичної діяльності. 

http://ua-referat.com/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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4. Вплив засобів масової інформації. Діяльність їх поєднує елементи багатьох видів 

мистецтва. Проте засилля в них так званої «масової культури», яка далеко не завжди 

коректно формує в учнів уявлення про прекрасне, ускладнює процес формування 

здорових естетичних смаків, потребує копіткої роботи вихователів, батьків, 

випереджуючого формування високих естетичних потреб, смаків, несприйняття 

потворного [3, с. 40]. 

Музика як один із засобів естетичного виховання 

Естетичне почуття, яке виникає при сприйнятті чи виконанні музики, є ознака 

формування музично-естетичного смаку. Розвинений музичний смак – це здатність 

насолоджуватися цінною в художньому відношенні музикою. Про розвиненості 

музичного смаку говорить те, яку музику і як глибоко сприймає людина.  

Формування музично-естетичних смаків учнів – це дуже складний процес і вимагає 

від вчителя музики все най-важливіше,най-прекрасніше,най-розумніше,най-талановитіше. 

 Основні методи естетичного виховання можна об’єднати в такі групи:  

1. Методи і прийоми формування елементів естетичного сприйняття, оцінок, 

смаків, почуттів, інтересів і т.д. Наприклад, слухання музичного твору, розглядання 

прекрасної картини або ілюстрації, бесіди і т.д.  

При використанні цієї групи методів педагог повинен пам’ятати, що естетичне 

сприйняття можливе лише при незалежності людини від матеріальних нестатків, потреб, 

що необхідний особливий настрій на сприйняття естетичного, особливу очікування 

емоційного впливу, спрямованість уваги на естетичні якості об’єкта, опора на емоції та 

почуття з спонуканням до співпереживання. 

2. Методи, спрямовані на залучення дітей до естетичної та художньої діяльності, на 

розвиток їх умінь і навичок художньо відтворювати навколишній світ, освоювати 

елементарні засоби художньої виразності в залежності від виду мистецтва: музики, співу, 

танцю, малювання, ліплення, аплікації, художнього слова [4, с. 16-17].  

Сім’я як чинник та першооснова музично-естетичного розвитку 

Формування естетичної свідомості, розвиток здатності відчувати й цінувати красу 

світу і красу мистецтва відбувається протягом усього життя людини, але всі ці основи для 

цього закладаються в ранньому дитинстві. Саме тому вплив сім’ї є дуже важливим 

фактором естетичного розвитку особистості. Роль сім’ї в естетичному вихованні пов’язана 

з тим, що сімейне виховання поєднує в собі цілеспрямованість педагогічній дії батьків з 

об’єктивним повсякденним впливом сімейного побуту. Протягом багатьох століть вплив 

сім’ї та найближчого оточення був достатнім для забезпечення естетичної спадкоємності в 

суспільстві. Люди, котрі не одержували ніякого естетичного виховання, крім сімейного, 

відзначалися високим рівнем смаку, про що переконливо свідчать скарби народного 

ужиткового мистецтва і фольклору всіх народів світу. 

Шляхів залучення молодого покоління до прекрасного багато. І всі вони мають 

лише одне призначення – будувати щирі,доброзичливі та най-прекрасніші взаємини між 

людьми. 

«Там, де естетичні почуття і переживання не підвладні слову, на службу духовних 

поривів людини стає музика. «Музика – це мова почуттів. Мелодія передає найтонші 

відтінки почуттів, недоступні слову... І якщо словом обмежується проникнення 

вихователя у потаємні куточки юного серця, якщо після слова не починається тонше й 

глибше проникнення – музика, виховання не може бути повноцінним... Без музики важко 
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переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, 

по суті, є основою емоційної естетичної моральної культури», – писав 

В. Сухомлинський [3, с. 176]. Народна педагогіка має щодо цього могутнє виховне 

джерело – багатющу народну музику. Дітей у сім’ї прилучають до музики через слухання 

творів та навчання гри на народних інструментах – скрипці, дримбі, гармонії, сопілці, 

бандурі, цимбалах, трембіті. Добре, коли батьки самі люблять музику, грають на 

музичному інструменті, передаючи у спадок дітям ці вміння. В народі кажуть, що людина, 

яка тримає в руках скрипку, не здатна заподіяти зла. «Здоров’я, розум і сопілка – мудра 

спілка», «Як музика іскриста, то й душа чиста», – твердять народні афоризми. 

Музика,на нашу думку, це все те, що ми відчуваємо, це всі наші почутті, все те, що 

можливо передати другій людині не словами, а поглядом, емоціями. Це дуже важливо для 

вчителів-музикантів. Це дуже важливо відчувати кожну мелодію, кожний звук. І ми дуже 

сподіваємося, що люди будуть відноситися до музики с великою повагою і з великим 

коханням. Зміст музично-естетичного виховання включає: формування музично-

естетичної свідомості особистості, системи її музичних здібностей і навичок музично-

творчої діяльності. Зміст музично-естетичного виховання реалізується: умовами 

створення музично-естетичного середовища; виховним впливом музичних явищ за 

допомогою педагогічної діяльності викладачів; створенням умов для самостійної 

музично-творчої діяльності особистості. 

Форми організації музично-естетичного виховання поділяють на індивідуальні, 

групові та масові. У контексті навчально-виховного процесу розрізняють урочні та 

позаурочні форми організації музичного виховання. 

На уроках музичного мистецтва вчитель як ніде може вплинути на внутрішній світ 

учнів, спонукати в них інтерес до досягнень минулого, так як мистецтво як не можна 

краще відображає громадську ситуацію своєї епохи. Вчитель повинен використовувати 

мистецтво для збагачення учнів досвідом минулого, порівнюючи цей досвід з власним 

досвідом учнів. Ключовим моментом у цьому є переживання учнями твори мистецтва. 

Важливу роль відіграє підбір технічних засобів і прийомів, використовуваних вчителем, 

але це має бути підпорядковане головній меті. Особливе місце займає процес сприйняття 

учнями твору музичного мистецтва. Сучасна наукова музично-естетична думка має 

надбання у окремих напрямках щодо поліпшення процесу музичного навчання й 

виховання дітей та молоді є необхідність визначення основних теоретичних засад 

музично-естетичного навчання й виховання в умовах сучасної школи. 
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Сучасна українська держава має потребу в людях творчих, діяльних, обдарованих, 

інтелектуальних. І підготувати таких людей – задача школи. 

У соціально-педагогічній науці немає єдиного підходу до визначення 

обдарованості, хоча ця проблема завжди привертала увагу вчених. А. Й. Капська вважає, 

що обдарованість – специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів і 

потреб особистості, яке дозволяє виконувати певну діяльність на якісно вищому рівні, що 

відрізняється від умовного «середнього рівня» [2, с. 293]. 

С. П. Архипова і Г. Я Майборода зазначають, що обдарованість – наявність у 

людини сприятливих задатків і здібностей до якого-небудь одного або декількох видів 

діяльності. Про людину судять згідно з характером розвитку її здібностей і оволодіння 

знаннями, навичками, уміннями, беручи до уваги успіхи, рівень досягнень у професійній 

практиці. Пізнавальні потреби є головною умовою розвитку обдарованості [3]. 

Н. А Карпенко притримується думки, що обдарованість – це індивідуальна 

особливість, яка має місце, вже при народженні дитини і характеризується більш високим 

рівенем її досягнень в якійсь діяльності у порівнянні з досягненнями інших дітей цього ж 

віку; більш високою, ніж у її ровесників, при інших рівних умовах, сприйнятливістю до 

учіння і більш вираженими творчими проявами; доволі стійкими особливостями саме 

індивідуальними проявами неабиякого інтелекту, що з віком зростає [4]. 

І. М. Тадаєва звертає увагу, що у роботах останніх років поняття обдарованості 

розглядається як цілісна, інтегральна система, яка охоплює всі сторони особистості, а не 

лише сферу її інтересів чи здібностей. Обдарована дитина – дитина, яка вирізняється 

яскравими, очевидними, інколи визначними  досягненнями або має внутрішні задатки для 

таких досягнень у певному виді діяльності [5]. 

С. Майданенко зазначає, що розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. 

Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні видами діяльності, для 

успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість 

пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається [6]. 

Розрізняють обдарованість: 

• соціальну – лідерську; 

• художню-музичну, образотворчу, сценічну; 

• психомоторну – спортивніздібності; 

• інтелектуальну – здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед 

інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1‒2 предметів і не встигають з 

інших); 

• академічну – надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними 

спеціалістами; 

• творчу – нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (важливо помітити, 

побачити таку дитину і допомогти їй) [6]. 
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В. Щорс розрізняє такі види обдарованості дітей: 

художня обдарованість у галузях авторської майстерності, літератури, музики, мистецтва, 

скульптури тощо; 

 соціальна обдарованість – це виняткова здатність вибудовувати довготривалі 

конструктивні взаємовідносини з іншими людьми.  

 інтелектуальна та академічна обдарованість. Загальні риси інтелектуальної 

обдарованості: гострота мислення; спостережливість; виняткова пам’ять; виявляє 

виражену і різнобічну допитливість; довготривалі заняття однією справою; легкість у 

навчанні, вміння добре викладати свої думки; демонстрація здібностей до практичного 

здобуття знань; виняткові здібності до розв’язання задач.  

 творча обдарованість. У дитячому віці людина здібніша до творчості, ніж у 

зрілому. На дитину не впливають стереотипи. Вона вільна у своїх творчих виявах, творить 

тому, що їй подобається сам процес творчості. Ця діяльність приносить дітям радість 

відкриття. Іншими словами, для дітей, на відміну від дорослих, творчість є життям. 

Творча обдарованість – це обдарованість, яка виявляється у нестандартному 

баченні світу, нешаблонному мисленні. 

«Тільки та людина творча, яка навчилась пристосовуватись і змінюватись, 

усвідомила той факт, що жодні знання не є гарантією успіху, лише процес пошуку знань 

створює його основу», – стверджує впливовий американський психолог і засновник 

гуманістичної психології Карл Роджерс. 

Творчість – це діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, 

невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. Необхідними компонентами є 

фантазія і уява.  

Одним з перших практиків, які виявили це невідповідність, був американський 

вчитель і психолог Е. П. Торранс. Спостерігаючи за своїми учнями, він прийшов до 

висновку, що успіх у творчій діяльності не ті діти, які добре вчаться, і не ті, хто має дуже 

високий коефіцієнт інтелекту (IQ). Точніше, ці показники (навчальна успішність і високий 

інтелект) можуть бути, але вони не є обов’язковими гарантами майбутніх і справжніх 

успіхів у житті. Для творчості, а саме це вимагається від талановитої людини у будь-якій 

сфері, необхідно щось інше. 

Е. П. Торранс одним з перших розробив методики для виявлення творчих 

здібностей дітей. Випробування продемонстрували високий коефіцієнт інтелекту після 

появи його робіт стали доповнювати спеціальними випробуваннями рівня творчих 

здібностей. 

Вони одержали найменування тестів креативності. В ході подальших досліджень 

з’ясувалося, що для реалізації особистості у творчості необхідно особливе поєднання 

рівнів розвитку логічного (або конвергентного мислення, виявленої зазвичай за тестами 

інтелекту) і творчого мислення. 

Талановиті діти – особлива категорія обдарованих. Розмова про них – це, по суті, 

розмова про плюси і мінуси ранньої спеціалізації. 

Сконцентрувавши зусилля обдарованої дитини на якомусь одному виді діяльності 

(музика, образотворче мистецтво, шахи та ін) часто можна домогтися видатних 

результатів, що значно перевершують звичайні уявлення. Історія людства свідчить про те, 

що в рідкісних випадках це було корисним для розвитку дитини в майбутньому і 

дозволяло йому реалізуватися в подальшому як видатного фахівця (Ст.-А. Моцарт, 
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К. Гаусса та інших). Значно частіше зустрічалися ситуації, коли рання спеціалізація 

призводила до негативних наслідків. 

Тому педагоги і батьки, не прагнуть утвердитися як «видатні» вихователі за 

рахунок своїх обдарованих вихованців, орієнтуються не на вузьку спеціалізацію 

обдарованої дитини, а, навпаки, – на максимальне розширення кола його інтересів. 

Втративши в результаті «видатного юного поета (музиканта, математика, шахіста, 

художника та ін)», а разом з ним і втілення власних честолюбних педагогічних надій, ми 

зазвичай купуємо незрівнянно більше – всебічно розвиненого обдарованої дитини, який, 

спробувавши багато в ранньому віці, робить усвідомлений вибір додатки певного виду 

своєї обдарованість до чого то в більш старшому віці. 

Отже, творчі здібності обдарованих дітей можна розвити, створюючи проблемні 

ситуації, розвиваючи критичне сприйняття дійсності й залучаючи їх до творчої пошукової 

роботи. Вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці 

вчителя і учня. 

Аналіз праць дослідників свідчить про те, що нині немає визначеного і 

загальноприйнятого визначення поняття «обдарованість». Існують розбіжності 

обумовлені складністю даної проблеми. Також не існує єдиної думки що до визначення 

видів обдарованості дитини. 
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На сучасному етапі розвитку освіти одним із стратегічних завдань визначено 

необхідність формування активної, творчої особистості. Становлення її духовної сфери 

визначається впливом мистецтва. Тому важливою складовою всебічного розвитку 

підростаючого покоління є музично-естетичне виховання, формування художніх уявлень. 

На розвиток музичних здібностей дитини великий вплив має ігровий момент. Педагоги та 

психологи вважають гру своєрідною формою співвідношень між навколишнім світом та 

життєвими подіями. Вона є одним із видів дитячої діяльності. На уроках музики одним із 

провідних методів навчання й виховання є дидактичні ігри. 

 Проблема пошуку нових шляхів використання дидактичних ігор у навчально-

виховному процесі молодших школярів в умовах сьогодення стоїть особливо гостро. До 

цієї проблеми звертаються багато педагогів-науковців, такі як: В. І Махров, 

В. А. Коваленко, В. В Гуркова, Е. П. Печерська, П. П. Протас та ін. Мета статті: 

теоретичне обґрунтування та розкриття основних методів дидактично-ігрової діяльності 

на уроках музики. Розвинути у дітей музичні здібності, музичну та загальну культуру. 

 Дидактичні ігри позитивно впливають на пізнавальну діяльність учнів. Основне 

призначення музично-дидактичних ігор – розвивати емоційно почуттєву сферу молодших 

школярів, формувати у дітей музичні здібності, в доступній ігровій формі допомогти їм 

розібратися і якісно засвоїти програмовий матеріал, пробуджувати інтерес до самостійних 

дій з використанням набутих на уроках музики знань. У результаті їх систематичного 

використання в навчальному процесі у дітей розвиваються основні процеси мислення: 

порівняння, увага, аналіз та ін. Музично-дидактичні ігри збагачують дітей новими 

враженнями, розвивають у них ініціативу, самостійність, здатність до сприйняття. 

Сприйняття музики – складний процес, що вимагає від людини уваги, пам’яті, 

розвиненого мислення, різноманітних знань. Всього цього у молодших школярів поки 

немає, тому необхідно навчити дитину розбиратися в особливостях музики як виду 

мистецтва, свідомо акцентувати його увагу на засобах музичної виразності (темп, 

динаміка і так далі), розрізняти музичні твори по жанру, характеру. У педагогічній 

практиці з цією метою все частіше почали застосовувати музично-дидактичні ігри, які, 

впливаючи на дитину комплексно, викликають у неї зорову, слухову і рухову активність, 

тим самим розширюючи музичне сприйняття в цілому. 

Музично-дидактичні ігри умовно розділені на три групи:  

 до першої відносяться такі, що дають школярам уявленняпро характер музики 

(весела, сумна), музичних жанрах (пісня, танець, марш). 

 у другу включені ігри, метою яких – дати уявлення про зміст музики, про музичні 

образи.  

 третю групу складають ігри, що формують у школярів уявлення про засоби 

музичної виразності.  
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Методика застосування музично-дидактичних ігор на уроках музики така. Педагог 

знайомить дітей з кожною грою, пояснюючи завдання. Воно може виконуватися під 

музику як однією дитиною, так і всією групою (при відповідній кількості ігор). 

Систематичне застосування музично-дидактичних ігор викликає у дітей активний інтерес 

до музики, до самих завдань, а також сприяє швидкому оволодінню дітьми музичним 

репертуаром. Можна застосовувати різні варіанти завдань, які поступово (від заняття до 

заняття) ускладнюються, можлива зміна і музичного репертуару, але в межах програмних 

вимог. Таким чином, музично-дидактична гра сприяє активнішому сприйняттю музики 

учнями, дозволяють в доступній формі залучати їх до основ музичного мистецтва. 

Виконуючи музично-дидактичні ігри дитина не просто відтворює те, що засвоїла. Завдяки 

своїй унікальності і неповторності, вона розвиває, доповнює знання та навички, 

вдосконалює їх. Саме в цьому полягає закон творчої поведінки. Виховна робота 

спрямована на розвиток творчої особистості, її ініціативи з урахуванням потреб і 

здібностей. Внаслідок організації діяльності дітей з музично-дидактичних ігор виникає 

можливість зацікавити їх творчістю, спонукати їхнє прагнення щодо набуття необхідних 

прийомів та засобів, які визначають нестандартність, оригінальність. 

Навчально-виховний процес слід насичувати такою творчою діяльністю, яка б 

сприяла повному задоволенню і розвитку пізнавальних можливостей молодших школярів, 

надавала їм максимальну свободу для творчого просування. Переживання успіху, в той же 

час, викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє набуттю певного 

життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, більш чіткого 

усвідомлення загальної і часткової цілі. Внаслідок цього з’являється свідоме прагнення до 

самоосвіти, самовдосконалення, самоаналізу, набуття відповідних вмінь та навичок щодо 

творчого розв’язання проблем, не зупинятися на півдорозі, тобто поступово здійснюється 

становлення тих властивостей і якостей, які є складовими творчих здібностей особистості. 

Для більш раціонального здійснення роботи щодо розвитку творчого потенціалу 

особистості, слід спиратися на досягнення сучасної психологічної науки. Як зазначає 

академік В. Маляко, саме розвиток творчої особистості можливий лише за умови, коли 

буде забезпечена «психолізація» всього навчально-виховного процесу, тобто коли будуть 

створені умови для реалізації творчого потенціалу кожної особистості. Важливо 

допомогти молодшому школяреві пізнати себе, свої здібності, нахили. Ефективність 

роботи щодо розвитку творчої особистості значно підвищується при дотриманні таких 

психолого-педагогічних умов: коли створюється емоційна, доброзичлива атмосфера у 

процесі виконання учнями будь-яких музично-дидактичних ігор; коли організація 

діяльності учнів з розв’язанням музично-дидактичних ігор здійснюється з опорою на їхні 

інтереси, потреби, потенційні можливості, здібності тощо; коли вирішення музично-

дидактичних ігор пробуджує в кожного школяра дослідницьку активність, поглиблює 

інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та досягнення поставленої мети. 

Важливим показником, який свідчить про те, що учень виявляє творче ставлення до 

виконання музично-дидактичних ігор, є наявність усвідомленого спонукання до творчості, 

потяг суб’єкта до оволодіння знаннями, вміннями та навичками, які сприяють 

ефективному здійсненню творчого пошуку. Головними факторами, які визначають 

цілеспрямоване керування процесом розвитку творчої особистості є передусім наявність 

досить стійких інтересів саме до творчості. Тому дуже важливо мати уявлення щодо 
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спрямованості інтересів молодших школярів. Основними критеріями при визначенні 

дієвості інтересу саме до творчої діяльності є:  

-усвідомлення предмету інтересу, яке детермінує поведінку індивіда; 

-чітко виражена потреба в занятті саме даною діяльністю; 

-емоційна зацікавленість у процесі творчого пошуку розв’язання різних проблем. 

Молодший шкільний вік – сенситивний період для розвитку спеціальних здібностей. 

Для дітей молодшого шкільного віку характерне активне ставлення до дійсності, що їх 

оточує, підвищена реактивність, готовність до дії. Однак молодші школярі швидко 

втомлюються, тому для от ведення гри на уроці відводиться 10-15 хвилин.  

Музично-дидактичні ігри, різноманітні за завданням і змістом, сприяють 

формуванню у дітей вміння слухати музику, розрізняти висоту звуків, тембр і силу, 

тривалість звуків, розвивати ритмічний, тембровий і динамічний слух. Тому на уроках 

музики використовуються музично-дидактичні ігри для розвитку у дітей звуковисотного 

слуху, почуття ритму, тембрового та динамічного слуху, співацького голосу, творчих 

здібностей, вивчення матеріалу в різних ігрових ситуаціях. Таким чином, правильно 

підібрані й цікаво організовані ігри на уроках музики сприяють всебічному та 

гармонійному розвитку школярів, тренуванню пам’яті, сприяють кращому засвоєнню і 

закріпленню знань, відкривають перед дитиною шлях використання отриманих знань в 

життєвій практиці, пробуджують інтерес до музики, формують власну думку, виховують 

наполегливість і любов до музичної творчості. Наприклад: 

Ігри для розвитку звуковисотного слуху: 

Гра «Три кити» – має на меті вчити розрізняти пісню, танець, марш. 

Хід гри. Діти, уважно слухаючи музику, визначають пісню, танець, марш. Під марш 

діти пальчиками «марширують» на парті або ногами на підлозі. Коли звучить танець – 

діти плещуть в долоні. Коли грає пісня – руками виконують плавні рухи.  

Ігри для розвитку ритмічного відчуття: 

Гра «Телефон». Учитель викликає до себе 6-7 учнів, ставить їх у шеренгу 

обличчям до класу. Першому він по руці вистукує простий ритмічний малюнок. Цей 

учень передає його другому, другий – третьому, і так до останнього. Якщо телефон не 

«пошкоджений», до останнього учня повинен дійти той ритмічний малюнок, який 

одержав перший учень. 

Гра «Хто це». Учням пропонується впізнати товаришів за тембром голосу. 
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Загальновідомо, що музикотерапія є психотерапевтичним напрямом, заснованим на 

лікувальному впливі музики на психологічний стан дитини, це ефективний спосіб 

зцілення особистості через самовираження у мистецтві і творчості. Музиці належить чи не 

найважливіша роль у володінні почуттями і настроями дитини.  

Сучасні наукові дослідження й практика у соціально-педагогічній сфері 

засвідчують, що з кожним роком збільшується кількість дітей з особливими потребами, 

для яких непересічного значення набуває можливість підсилити відчуття власної цінності, 

зняти напруження, досягти душевної гармонії, відчути позитивні емоції та задоволення 

від творчого самовираження і виявлення прихованих умінь, їх розвитку (створення 

ситуації успіху), а також ефект катарсису – «очищаючої дії мистецтва» [1, c. 32]. 

Необхідно зазначити, що використання терапії мистецтвом дає змогу глибше 

вивчити можливості дітей, їхню фантазію, уяву, працездатність, глибинні психологічні 

ресурси, креативні якості. О. Ніколаєва аналізуючи різні види дитячої творчості 

(художньої, музичної, словесної, ігрової), робить висновок про те, що творчість у 

дитинстві – це механізм адаптації дитини до світу [1, c. 33]. 

Намагання усвідомити механізм впливу музики на внутрішній стан людини був 

притаманний усім історичним епохам. Так, спостереження впливу музики на фізичний та 

душевний стан людини був відомий ще за часів стародавньої Греції. Як знеболюючий 

засіб музичне виконавство використовували у своїй медичній практиці Гіппократ та 

давньоєгипетські лікарі. 

Науковий інтерес до музичної терапії та механізмів її дії на людину суттєво 

активізувався у другій половині ХХ сторіччя. Дослідженням у цьому напрямі сприяла 

поява високоякісних технологічних, аудіовізуальних засобів та засобів медичної техніки, 

що надало поштовх до подальшого вивчення фізіологічних реакцій людини, які 

виникають внаслідок музично-терапевтичних дій. Таким чином, у фізіотерапії отримав 

розвиток новий напрям – музична терапія, як науковий метод ефективного лікування 

хвороб за допомогою впливу музики та її використання з лікувально-профілактичною 

ціллю. Музична терапія є контрольованим використанням музики в лікуванні, реабілітації, 

освіті та вихованні дітей та дорослих, що страждають на будь-які соматичні та психічні 

захворювання. 

Терапія за допомогою мистецтва як окрема галузь теоретичних і практичних знань  

виникла у 30-х роках ХХ ст. Дещо пізніше у професійній лексиці психологів Західної 

Європи почав уживатися термін «арт-терапія» – лікування на основі занять художнім 

мистецтвом, що відображає процеси відокремлення самостійних напрямів: медичного, 

соціального, педагогічного. У медичному аспекті музикотерапія застосовується як засіб 

емоційного впливу на дитину з ціллю корекції присутніх у неї фізичних та розумових 

відхилень. Соціальність музикотерапії розуміється як засіб соціалізації дитини з 
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особливими потребами, невербальної комунікації та як одна із можливостей у пізнанні 

оточуючого світу, самореалізація у ньому в силу своїх можливостей. Створення відчуття 

конфіденційності та захищеності в міжособистісних стосунках та розвиваючого 

педагогічного середовища з урахуванням психофізичних можливостей дитини сприятиме 

її саморозвитку, емоційно - особистісному ставленню до творів музичного мистецтва. 

У самостійний напрям музична терапія виокремилась у 1950 р., коли в США були 

створені Національна асоціація музичної терапії, а пізніше – Американська асоціація 

музичної терапії (1974 р.), які у 1998 р. об’єдналися в єдину Американську асоціацію 

музичної терапії. На теперішній час існують різноманітні національні школи, які 

займаються дослідженнями в галузі музичної терапії, як одному з видів арт-терапії [2].  

На сьогодні існує досвід роботи зарубіжних та вітчизняних музикотерапевтів, які 

стояли у витоків заснування експресивної та активної музикотерапії та знаходяться у 

творчому пошуку інтегративних підходів у своїй роботі: Д. Алвін, О. Антонова-Турченко, 

Р. Блаво, А. Виноградова, О. Ворожцова, Г. Вош, С. Захарова, О. Котишева, К. Кенінг, 

Г. Локарєва, Л. Лебєдєва, Д. Морено, Я.-Л.Морено, Ж. Некту, Н. Роджерс С. Стангріт, 

І. Старикова, О. Сакс, Т. Степанова, К. Томайно, Е. Уорік, К. Фопель, А. Черкаська, 

С. Шушарджан. 

Наукові праці сучасних дослідників Вайноли Р. Х., Гаврилюка В. М.,  Голик А. М., 

Грищенко Г. І., Коршакової І. Ю., Левченко І. Ю, Мєдвєдєвої О. А., Науменко С. І. та 

багатьох інших розкривають та обґрунтовують поліфункціональність та всебічність 

впливу на людину мистецтва та музики зокрема. 

Перші наукові роботи, що досліджували механізм дії музики на людину, з’явилися 

в кінці XIX – початку XX ст. У роботах М. Бехтерева, І. Догеля та ін. З’явилися дані про 

благотворний вплив музики на ЦНС, дихання, кровообіг. У другій половині XX ст. інтерес 

до музичної терапії і механізму її дії істотно зріс. Науково-технічний прогрес дозволив 

вивчати фізіологічні реакції, що виникають в організмі під впливом музично-

терапевтичної дії. В той же час цей інтерес обумовлений можливістю використання 

музики як одного із засобів запобігання і зняття втоми, стресів, а також для підвищення 

працездатності. 

Перша навчальна програма з підготовки професійних музикотерапевтів у 

Великобританії була здійснена в Лондоні в 1961 р., а в 1975 р. було засновано Центр 

музичної терапії, музично-терапевтичні програми були упроваджені у ряді інших країн 

Європи. На сьогодні музична терапія як незалежна дисципліна широко практикується в 

США; сфера її використання постійно поширюється в Австралії, Японії, Новій Зеландії, 

Південній Америці та інших країнах. У США терапевтичне використання музики вперше 

отримало визнання після другої світової війни, коли музика була з успіхом застосована 

при лікуванні емоційних розладів у ветеранів. В Україні ще не існує системи підготовки 

професійних кадрів у сфері музикотерапії, хоча необхідність у цьому є нагальною. 

Своїми специфічними формами, засобами, методами вона впливає на осіб із 

соціальними, соматичними, психічними відхиленнями, виховуючи і перевиховуючи їх, 

готуючи до позитивної адаптації у нормальних життєвих умовах.  

Необхідно зауважити на тому, що методи, які застосовує сучасна музикотерапія, 

відповідають актуальним потребам дітей з особливим типом розвитку. Так, у її 

класифікації (за критерієм лікувальної дії) виділяються: 

 методи, спрямовані на відреагування і емоційну активізацію; 
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 тренінгові методи, які застосовуються у контексті поведінкової терапії; 

 релаксаційні та регулятивні методи; 

 комунікативні методи; 

 творчі методи у формі інструментальної, вокальної, рухової імпровізації [3, с. 27]. 

Однією з основних цілей музикотерапевтичних занять у соціально-педагогічній 

роботі з дітьми-інвалідами є інтеграція дитини в соціальну групу, оскільки в музичній 

співтворчості добре відпрацьовуються різні комунікативні навички, усувається підвищена 

соромливість, формується витримка і самоконтроль. 

Працівник соціальної сфери може з успіхом застосовувати музикотерапію як засіб 

лікування функціональних рухових, психогенних і соціальних відхилень, на чому 

зауважував А. Вольграфт (1975). При визначенні цілей музичної терапії Е. Лекорд (1973) 

наводить шість аспектів використання музики: при блокуванні процесу комунікації з 

соціальним оточенням, наприклад при аутизмі; як підготовку до використання 

психотерапії i релаксації; для зняття тривоги і страху перед лікувальними процедурами; як 

підтримку при релаксації, що пов’язана з аутогенним тренуванням; при подоланні важких 

станів, які зумовлені неврозами тощо [4]. 

Отже, сучасна музикотерапія широко використовує засоби і методи  

психотерапевтичних підходів, елементи психоаналізу, гіпнокатарсису, аутогенного 

тренування, наркопсихотерапії, медитації та ін. Основна концепція музично-образної 

терапії ґрунтується на сприятливому впливі на душевний стан клієнта, його слухових і 

зорових образів, які мають різне емоційне забарвлення. Музична освіта дитини-інваліда є 

одним з найефективніших форм роботи і значний чинник, що сприяє соціокультурній 

реабілітації дитини, ізольованої від соціуму та його цінностей, допомагає в розвитку 

емоційної сфери дитини, вихованню естетичних емоцій, смаків.  

Тому використання музикотерапії у соціально-педагогічній роботі з дітьми-

інвалідами є цілком аргументованим. Музикотерапія може бути включена в індивідуальну 

програму розвитку дітей-інвалідів у поєднанні з іншими видами корекційної роботи та з 

успіхом використовуватися в установах соціальної сфери. 
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Проблема духовного становлення особистості розглядається як одна з провідних у 

процесі оновлення українського суспільства. Молодій державі потрібна людина, яка не 

обмежується спеціальними знаннями вдосконалюється на морально-духовній основі. 

Швидкість інформації, вміла інформаційна війна загрожує перетворити молодь в знаряддя 

в умілих руках маніпуляторів інформаційних перегонів. Література, класична музика, 

природне середовище залишилися в стороні через інтернет, мобільний зв’язок. Виховання 

молоді на засадах духовності, моралі і культури потребує вдосконалення системи освіти, в 

першу чергу, вищої.  

Саме зараз в гармонічному розвитку сучасного суспільства і окремо взятої людини 

величезне значення належить духовності. Культура є продукт і спосіб діяльності людини, 

яка, у процесі перетворення навколишнього світу, перетворює і себе саму, і ці 

перетворення мають не стільки фізичну, скільки духовну природу. Культура у своєму 

духовному вимірі надає смислу людському буттю у всій тотальності його проявів. 

Сутністю духовної культури є набування сенсу життя у вигляді усталених на 

особистісному рівні ціннісно-смислових життєвих орієнтирів, що здійснюється на основі 

трансформування універсуму зовнішнього буття у внутрішній світ особистості. У зв’язку 

з цим духовну культуру розглядають як інтегративну якість особистості, що відображає 

наявність розвитку в неї сукупності культур. 

Для новітніх розробок проблеми духовної культури молоді підґрунтям слугує 

традиція, що склалась у вітчизняній філософії. У «філософії серця» Г. С. Сковороди, 

М. В. Гоголя, П. О. Куліша, І. Я. Франка, П. Д. Юркевича, сфера розуму далеко не 

вичерпує духовного життя, її основою є «ідея серця» як такого центру внутрішнього світу 

людини, котрий визначав її індивідуальність.  

Надзвичайно актуальним є заклик Г. Сковороди до пізнання людиною самої себе. В 

сучасному контексті ця ідея реалізується через орієнтацію майбутніх спеціалістів на 

саморефлексію результатів свого професійного зростання, самокорекцію, програмування 

ефективних засобів самовдосконалення як фахівця. 

Положення «філософії серця» спонукають студентів проаналізувати свій духовний 

світ, виявити відповідність рівня свого морального розвитку сковородинським ідеалам 

«мудрості серця» й «щедрості серця».  

Принципово важливим є сьогодні духовне виховання молоді. В цьому контексті є 

актуальним виховання в майбутніх вчителів «доброзичливості, незлобності, схильності, 

нелицемір’я, добронадійності, задоволення, бадьорості» [1, с. 8]. Ці якості є, за словами 

Г. Сковороди, плодами чистосердечності, «вона є спокійне в душі дихання і віяння 

Святого Духа» [1, с. 8]. Вчитель, у якого сформовані означені якості, здатний виховувати 

їх у своїх учнях, передавати найвищі цінності своєї душі наступним поколінням. Як 

наголошує Г. Сковорода, «хто таку душу має, мир на ньому, і милість, і веселість вічна 

над головою такого істинного християнина!» [1, с. 8]. Сьогодні, коли в українському 

суспільстві панує світоглядний розпад, надзвичайно значимими залишаються 
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застереження великого філософа від пристрастей, де «найголовніша з усіх – заздрість, 

мати інших пристрастей та беззаконь». Заздрість породжує «ненависть, злопам’ятність, 

гордість, улещання, нудьгу, смуток» [1, с. 8]. Саме тому є важливим посилити духовно-

моральне виховання студентів і учнів на засадах «етики серця» Г. Сковороди.  

Педагогічні погляди Г. С. Сковороди втілюють основні напрями прогресивної 

педагогіки: демократизм, гуманізм, високу моральність, любов до Батьківщини і народу. 

Він виклав їх у діалогах, віршах, притчах, листах. Проблемам виховання присвячено 

притчі «Вдячний Еродій», «Убогий жайворон», «Байки Харківські». Світоглядні основи 

Г. Сковороди яскраво відбилися на його педагогічних поглядах. На освіту мислитель 

дивився як на засіб виховання всього народу; в поглядах на освіту ще раз виявилася його 

народність. Йдучи від села до села, перебуваючи весь час серед простого народу, 

Сковорода заслужив собі добру славу народного вчителя. Джерелом педагогічних 

поглядів Г. Сковороди, як вказують сучасні дослідники, були традиції народної 

педагогіки, народна мудрість, погляди на освіту прогресивних філософів Європи.  

Видатний педагог закликав до пізнання, що несе людям радість і щастя. Ця думка 

Г. Сковороди є актуальною в контексті активізації пізнавальної творчості студентів. У 

зв’язку з тим, що сучасний педагог має вміти орієнтуватися у великому обсязі інформації, 

аналізувати її та творчо втілювати в своїй викладацькій діяльності, заклик Г. Сковороди 

до пізнання набуває особливої практичної значимості. 
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Сьогоднішній світ – це візуально орієнтований світ, світ віртуальних можливостей 

та інформаційних технологій. Бурхливий розвиток засобів інформації змінив учнівську 
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аудиторію: підвищився загальний інтелектуальний рівеньучнів. Саме тому будь-яка 

перспективна система освіти не може орієнтуватися лише з вчителя – як єдиного джерела 

навчально інформації. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій диктують 

необхідність розширення форм, методів і засобів які використовуються під час навчання з 

допомогою використання сучасних електронних інформаційно-комунікативних підходів – 

телебачення, відео, мультимедіа. Їх використання у процесі навчання хореографії дозволяє 

значно збільшити ефективність навчання. 

Мета статті: дослідження теоретичних аспектів педагогічного потенціалу 

аудіовізуальних засобів під час процесу навчання та аналіз особливостей їх практичного 

використання з метою удосконалення процесунавчання хореографії учнів початкових 

класів. 

Аудіовізуальні засоби можуть виступати в ролі мотиву, що збуджує інтерес до 

вивчення певних видів танцю, рухів, розділів хореографії. Вони значно підвищують 

наочність навчання, забезпечуючи активізацію слухового аналізатору, активізуючи 

зоровий аналізатор та емоційну сферу дитини. Це підвищує якість навчання, 

забезпечуючи усвідомленість та міцність отриманих хореографічних знань, умінь та 

навичок.  

При створенні у дітей мотивації до вивчення теми варто використовувати 

кінофільми, які могли б викликати інтерес до вивчення теми. Доцільно використовувати у 

навчанні кінофільми, що викликають в учнів активність і забезпечують не тільки 

візуальне, але й чуттєве знайомство з навчальним матеріалом [1, с. 6]. А. Кривляга 

наголошує, що під час навчання хореографії аудіовізуальні засоби доцільно 

використовувати на етапі опанування навчального матеріалу з метою спонукання учнів до 

власної пошуково-дослідницької діяльності. 

Використання аудіовізуальних засобів може виконувати не тільки навчальну але й 

виховну функцію. Серед аудіовізуальних засобів навчання слід виділити кіномистецтво, 

яке вважається одним з найактуальніших засобів естетичного розвитку учня. Значення 

кіномистецтва на заняттях з хореографії полягає насамперед у можливості моделювання 

реального процесу мислення. Розвиток учня під час перегляду уривків кінофільмів 

(уривків балетних вистав, відеозаписів виступів знаменитих хореографічних колективів, 

відеофільмів про життєвий та творчий шлях великих хореографів тощо) проходить від 

простої емоційної реакції до рефлексивного процесу розгортання образів в емоційно-

смислових співвідношеннях. За допомоги вчителя учні будують власну глядацьку 

концепцію екранного тексту й виробленню позиції – ставлення до побаченого на екрані в 

результаті сприйняття, інтерпретації та естетичної оцінки.  

Ю. Усов [2] аналізуючи сучасні моделі кіновиховання та кіноосвіти особливу увагу 

звертає формування навички осмисленого сприйняття екранних образів, критичне 

ставлення до них та підвищення творчої активності кіноглядача. 

Енергетика аудіовізуального образу суттєво впливає на емоційну та естетичну 

сферу сприйняття учнів. З чого можна зробити висновок про доцільність використання 

аудіовізуальних засобів в навчальному процесі. 

Т. Москвина [3] акцентує увагу на формуванні духовних понять засобами екранних 

мистецтв. У процесі взаємодії з екранними образами активізується самопізнання й 

саморозвиток в контексті духовної культури, що особливо актуально у наш час. Глядач 

здатний поряд із творцями фільмів творчо освоювати реальність [4]. А. Толстих [5 с. 8] 
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підкреслює, що сила екранного мистецтва у візуальному впливі. Таким чином 

кіномистецтво активізує моральний, естетичний і художній потенціал особистості.  

Для використання під час занять циклу хореографічної майстерності рекомендовані 

навчальні та художні фільми хореографічного спрямування покликані розширити 

можливості викладання, підвищити інформаційну ємність заняття, поліпшити засвоєння 

матеріалу. Синтезуючи найрізноманітніший матеріал, вони здатні створити зоровий образ 

досліджуваного явища. Завдяки органічному поєднанню слова й образу виклад 

навчального матеріалу стає більш різноплановим за змістом.  

Але під час використання кінофільмів вчителю-хореографу варто чітко визначити 

мету їх використання, їх доречність. Аудіовізуальні засоби здатні як сконцентрувати увагу 

учня на необхідному до вивчення матеріалі так і відволікати учня на другорядне. За таких 

умов важливим фактором використання аудиовізувальних засобів стає керівництво 

вчителя. 

Під час перегляду кінофільмів, відеозаписів чи іншого матеріалу спрямованого на 

вивчення певної теми з хореографії вчитель повинен підготувати ряд запитань до учнів, 

які матимуть на меті звернути увагу учня на важливі моменти запису, допомогти 

осмислити його , виділити найбільш суттєві моменти матеріалу, що вивчається. 

Також під час вибору кіноматеріалу необхідно брати до уваги вік учнів, їх 

здатність сприймати та творчо осмислювати побачене.  Вчитель-хореограф має 

використовувати доступні та цікаві дітям матеріали які несуть в собі певне навчальне та 

виховне навантаження. Для полегшення цього завдання нами були підібрані 

рекомендовані до перегляду навчальні та художні аудіовізуальні засоби (Табл. 1) кожен з 

яких відповідає певній дисципліні хореографічного циклу та може допомогти учням 

молодших класів у вивченні певної теми, показавши зразкове виконання хореографічних 

елементів, викликавши інтерес до навчального матеріалу естетичне та емоціональне 

захоплення від переглянутого. 

Таблиця 1 

№ Навчальні дисципліни Навчальні аудіовізуальні 

засоби 

Художні аудіовізуальні 

засоби 

1 «Історія хореографічного 

мистецтва» 

-Балетні вистави 

-Відеофільми: «Життєвий 

та творчий шлях видатних 

балетмейстерів і 

танцівників» 

-х/ф «Анна Павлова» 

2 «Класичний танець» - Фільми із серії «Скарби 

російського балету» 

-х/ф«Фуете» 

-х/ф «Авансцена» 

3 «Народно-сценічний танець» - Відеозаписи концертів 

народного танцю 

(П. Вірський, І. Моїсеєв) 

- х/ф «Весілля в 

малинівці» 

- х/ф «Олекса Довбуш» 

- х/ф «Черемош» 
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4 «Сучасний танець» - Відеозаписи концерту 

ансамблю сучасного танцю 

«Тодес» 

- х/ф «Крок вперед» 

(хіп-хоп) 

- х/ф «Країна троянд»  

 

5 «Сучасні напрямки 

хореографічного мистецтва» 

- DVD-програми 

«Навчаємось танцювати» 

(хастл, брейк-данс, хіп-хоп, 

джаз,латіна) 

- х/ф «Танцюй зі 

мною»» (хастл) 

- х/ф «Тримай ритм» 

- х/ф «Карнавал» (степ) 

- х/ф «Карнавальна 

ніч» (модерн, степ) 

 

Документальність запропонованої навчальної кінематографії, відбиття у фільмах 

хореографічних подій, явищ і процесів у правдивій, точній та виразній формі сприяє 

більш тісному зв’язку теорії й практики. Простота і доступність подачі матеріалу, 

яскравість образів кіно підвищують інтерес учнів до занять, сприяють кращому й більш 

міцному засвоєнню навчального матеріалу. 

Під час вивчення предметів хореографічного циклу велике значення має те, що 

завдяки телебаченню можна відтворити на екрані балетні вистави, літературні твори. 

Використання навчальних і художніх фільмів дає можливість школярам прослідкувати 

життєвий шлях видатних балетмейстерів, побувати на концертах професійних 

танцівників, переглянути уривки з фільмів із використанням хореографічного мистецтва, 

фрагменти виступів майстрів сучасного танцю. 

Так вивчаючи теорію класичного танцю дітям пропонується переглянути балетні 

спектаклі великих балетмейстерів – Ж. Перро, М. Пепіта, М. Фокіна та ін. Фільми з серії 

«Скарби російського балету» містять архівні записи й дають можливість проспостерігати 

зразкове виконання елементів класичного екзерсису, проникнутися  образами виконавців 

та за допомогою вчителя-хореографа проаналізувати їх. Учні молодших класів 

переглядаючи навчальні фільми можуть бути свідками життя й творчості багатьох 

прославлених балерин. Вчитель може допомогти дітям проаналізувати кінокадри уроків 

великого педагога А. Ваганової, звернути увагу дітей на образне й стилістичне рішення 

хореографії в художніх фільмах «Авансцена», «Фуете», «Анна Павлова». 

Під час вивчення народно-сценічного танцю пропонується до перегляду відеофільм 

«Життєвий та творчий шлях видатних балетмейстерів і танцівників народного танцю», 

ознайомитися з відеозаписами з концертів ансамблів народного танцю П. Вірського, 

І. Моісеєва. Завдяки використанню таких аудіовізуальних засобів учні мають можливість 

опанувати лексичний матеріал танців різних регіонів України та види хореографії. 

Навчальні фільми із серії «Вчимося танцювати» доцільно використовувати під час 

навчання різним сучасним напрямкам хореографічного мистецтва. Вони сприяють 

опануванню правильною технікою виконання танців: диско, афро-джаз, модерн-джаз, хіп-

хоп, брейк-данс. Навчальні фільми дають можливість дітям на базі основних елементів 

експериментувати та придумувати власні комбінації рухів. Використання аудиовізуальних 

засобів дає можливість ознайомитись із музичним супроводом й відповідністю його 

різноманітним напрямкам хореографічного мистетства. 
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Перед переглядом навчальних та художніх фільмів доцільно пропонувати 

запитання та завдання, які покликані активізувати сприйняття, увагу, стимулювати до 

пошуків та співпереживання. Запитання творчого характеру, допомагають учням 

молодшої школи запам’ятати не тільки головні, а й другорядні деталі, змушують 

замислитися над сюжетом фільму, зрозуміти його ідею. 

Використання аудіовізуальних засобів дозволяє: 

- поліпшити якість навчального процесу завдяки зростанню рівня наочності; 

- інтенсифікувати перебіг формування хореографічних знань, умінь і навичок; 

- підвищити ефективність засвоєння хореографічних знань; 

- індивідуалізувати ти активізувати пізнавальну та творчу діяльність учнів; 

Аудіовізуальні засоби навчання впливають на кілька органів чуття одночасно, що 

забезпечує максимальну унаочненість навчання й високий емоційний рівень сприйняття 

хореографічної інформації. Використання такого матеріалу під час занять допомагає 

учням швидше та якісніше засвоїти програмовий матеріал. 

 

Література: 

1. Кывырялг А. А. Теория и практика применения наглядных пособий и технических 

средств обучения в профессиональной школе / А. А. Кывырялг. – М. : Высшая школа, 

1990. – 158 с. 

2. Усов Ю. Н. О современных моделях киновоспитания и кинообразования / 

Ю. Н. Усов // Юный зритель. Проблемы социологии кино. – М., 1981. – С. 90. 

3. Москвина Т. В. Формирование духовных понятий средствами экранных искусств 

/ Т. В.Москвина // Искусство и образование. – 1999. – № 4. – C. 66. 

4. Вайсфельд И. В. Искусство в движении / И. В. Вайсфельд. – М. : Просвещение, 

1981. – 223 с. 

5. Толстых А. В. Психология юного зрителя / А. В.Толстых. – М. : Знание, 1986. – 

С. 12-55. 

 

 

ВНЕСОК Д. КАБАЛЕВСЬКОГО  

У СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Ірина Кальчева 

студентка І курсу педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник –  к.пед.н., доц. Бухнієва О.А. 

 

Музика є одним із наймогутніших засобів виховання. Без музики важко переконати 

людину у тому, що людина прекрасна, а це переконання є обновою емоційної , естетичної, 

моральної культури. Мета музичного виховання на думку Д. Кабалевського це – 

формування музичної культури як невід’ємної частини духовної культури особистості. 

Музична культура особистості характеризується тим, якою мірою вона здатна засвоювати 

музичні цінності. Д. Кабалевський , говорив що музичну культуру особистості визначають 

любов до музики і розуміння її в усьому багатстві форм і жанрів; особливе «відчуття 

музики», що спонукає сприймати її емоційно, відрізняючи хорошу музику від поганої; 
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уміння чути музику як змістовне мистецтво, що несе в собі почуття і думки людини, 

життєві образи й асоціації, здатність відчувати внутрішній зв’язок між характером музики 

і характером виконання. Д. Кабалевський вважав, що в основі музичного виховання 

лежить активне сприймання музики. Лише тоді музика може виконати свою естетичну, 

пізнавальну і виховну роль, коли діти навчаться по-справжньому чути її й роздумувати 

про неї. Він підкреслював важливість хорового співу для формування музичної культури 

школярів. Увесь процес навчання співу має сприяти активному, зацікавленому і творчому 

ставленню учнів до музики. Для дітей не повинно існувати жодних правил і вправ, 

відокремлених від живої музики, що вимагають заучування і багаторазових повторень. 

Протягом усієї роботи має панувати захоплююче мистецтво. Досягненню мети музичного 

виховання підпорядковане й вивчення музичної грамоти, Д. Кабалевський розуміє це 

значно ширше – як музичну грамотність, здатність сприймати музику як живе й образне 

мистецтво, народжене життям і нерозривно пов’язане з ним. Засвоєння нотної грамоти не 

є самоціллю і повністю підпорядковане виховним завданням. Розглянуті концептуальні 

підходи до музичного виховання визначили методичну новизну створеної під 

керівництвом Д. Кабалевського шкільної програми з музики, її особливістю є, насамперед, 

тематична побудова, що дало змогу об’єднати усі види музичної діяльності дітей (спів, 

вивчення музичної грамоти, гра на музичних інструментах, імпровізація, ритмічні рухи 

під музику, власне слухання ) на одному уроці. Ідеї Д. Кабелевського відкрили реальний 

шлях до вирішення таких основоположних проблем музичної педагогіки, як виховання 

інтересу до музики, захоплення нею; визначення основи музичного виховання, його мети і 

завдань; досягнення цілісності уроку музики всупереч традиційному дробленню його на 

малопов’язані між собою частини (спів, музична грамота, слухання музики тощо); 

подолання суперечностей між змістом і структурою навчання, розриву між декларацією 

високих ідей та конкретнимзмістом програми. Система Д. Кабелевського веде:  

-від вузької мети (музичного розвитку – в старих програмах) – до мети у широкому 

культурному контексті: формування духовної культури; 

-від музики як засобу навчання – до музики як джерела і предмета духовного 

спілкування; 

-від викладання музики як шкільного предмета (науки) до викладання музики як 

мистецтва, як частини духовної культури людства; 

-від змісту предмета «Музика» як суми знань, умінь і навичок – до змісту як живого 

художньо-педагогічного процесу, як художньо-педагогічного спілкування; 

-від ототожнення процесу сприймання музики лише з одним видом діяльності 

(слухання) – до сприймання як основи музичного виховання; 

-від вузькосоціальних завдань, пов’язаних з формуванням навичок слухання музики, 

співу по нотах, хорових навичок – до завдань цілісно-особистісного розвитку людини; 

-від загальнодидактичних принципів, формально перенесених на урок музики – до 

принципів педагогіки мистецтва, зумовлених інтонаційно-образною природою музики; 

-від програми, в основі якої лежить репертуарний принцип – до програми, що 

проростає з музики і на музику опирається, органічно поєднує різноманітний матеріал і 

види діяльності; 

-від стихійного накопичення музично-слухового досвіду – до цілеспрямованого 

формування цього досвіду як прообразу художньої культури. 
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Программу Д. Кабалевського називають новою. Висунута ідея першооснови трьох 

сфер музики значно раніше знайшла своєрідне відображення у поглядах С. Людкевича, 

який виділяв пісню, танець і марш як фундамент складних форм вокальної та 

інструментальної музики. Однак саме Д. Кабалевському належить заслуга у 

педагогічному осмисленні й методичному втіленні цієї ідеї, що покладена в основу його 

концепції. Новаторство Кабалевського виявилось у тому, що він відкрив такий зміст і 

логіку тематизму, який виходить з музики і особливостей її засвоєння й оволодіння 

дітьми, зробив високе музичне мистецтво доступним і зрозумілим школярам. Його 

методична система виступає вінцем музичної педагогіки XX ст., оскільки увібрала ідеї 

його попередників і ґрунтується на міцному методологічному фундаменті сучасних наук: 

музикознавства, педагогіки, психології, соціології. На мій погляд, учитель має розвинути 

чутливість учнів до музики, ввести їх у світ краси й добра, відкрити в музиці животворне 

джерело людських почуттів і переживань. Великого значення у цьому процесі набуває 

вміла і цілеспрямована навчально-виховна робота у загальноосвітніх школах. На її якості 

позначаються проблеми, пов’язані з пошуком ефективних шляхів, визначення кінцевої 

мети, завдань і методів музичного виховання дітей, вибором конкретної навчальної 

програми. Музика виступає способом цілісного виховання духовного світу особистості, а 

не лише художнього чи естетичного виховання. Важливим для музичної педагогіки є 

ставлення до художнього образу як багато прошаркового явища, яке у різний час може 

бути сприйняте по-різному навіть одним і тим самим слухачем. Чи більшу цінність має 

музика для особистості, тим повніше активізується естетичне сприймання. Тому музичне 

сприйняття має супроводжуватися переживанням цінності твору, бути ціннісним за своєю 

природою. Суттєвим для музичного навчання є методологічне положення про 

необхідність між особистісного контакту вчителя й учнів. Вміння вислухати учнів, стати 

на їх позицію, вважати її такою ж самоцінною, як і свою власну – є необхідною умовою 

занять музикою, створення творчої атмосфери на уроці. Учитель з перших кроків має 

орієнтувати дітей на осмислення інтонаційно-пластичних витоків музики, самостійну 

інтерпретацію її художнього світу. Вчителеві слід довірливіше ставитися до емоційних 

вражень учнів, спиратися не тільки на музичні знання а й на широкі життєві та художні 

асоціації. Нав’язування школярам певної інтерпретації музичного твору, нерідко чужої їм, 

призводить до зниження активності музичного слуху. Отже індивідуальність музичного 

сприймання – об’єктивна необхідність, пов’язана з особистісним смислом. Музичне 

сприймання не може бути наслідком засвоєння певної суми знань.  

Найбільшою проблемою методики музичного виховання є розвиток музичного 

слуху. Запропонована програма ґрунтується саме на художньому інтонаційно-образному 

розумінні музичного слуху, тобто на здатності сприймати музику як змістовне мистецтво. 

При цьому пропонується така логіка розвитку музичного слуху дітей: 

-розвиток музичного слуху відбувається від виховання музичного слуху в широкому 

значенні до музичного слуху в вузькому значенні, через їх взаємовплив і взаємозв’язок до 

повної єдності; 

-на початкову етапі особливо важливий зв’язок музичного слуху з іншими 

сенеорними і сенеомоторними здібностями; штучне роз’єднання зорових, рухових та 

інших відчуттів гальмує розвиток музичного слуху; 

-основою для розвитку звуковисотного слуху в школярів є формування методичного 

слуху як узагальненої музичної здібності; 
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-показником рівня розвитку музичного слуху в школярів є здатність змістовно 

сприйняти суто інструментальну музику (без зовнішньої програмності).  

Ідеї Д. Кабалевського настільки проросли в художню педагогіку, що жодна нова 

програма не обходиться без їх впливу. Немає жодного сучасного автора , в програмі якого 

так чи інакше не були б зазначені позиції. Це в першу чергу тематична побудова будь-якої 

програми,принцип викладання мистецтва, виховання музичного мистецтва. В ході 

багаторічного дослідження була розроблена концепція музикальної освіти,заснована на 

єдності вивчення музики як мистецтва і враховує специфіку дитячого віку. Єдиними 

педагогічними основами концепції виступають: проникнення в природу музично-

художньої творчості; формування музичного мислення як теоретичного мислення. 

Концепція спрямована на подолання:  

-неузгодженості мети, завдань, змісту і методів музичної освіти з природою 

мистецтва і природою дитини;  

-розриву між декларованим високим призначенням мистецтва, його філософсько-

піднесеним вмістом (духовний досвід людства) і спрощеним, непрофесійним підходом до 

його реалізації;  

-відчуження дитини від музики, а самої музики – від людської культури, від життя в 

цілому.  

Основними положеннями концепції є:  

-самоцінність музичного мистецтва, освоєння якого повинно стати вільним від 

дидактичних штампів, повноцінне музичне мистецтво, що допомагає дитині пізнати світ і 

самого себе в цьому світі;  

-опора на закономірності самої музики та педагогічну технологію, засновану на 

єдності художньої та навчальної діяльності, для якої характерно відтворення самого 

процесу народження музичного мистецтва, розкриття його внутрішніх сутнісних зв’язків і 

відносин;  

-занурення в природу музичного мистецтва, процес розгортання філософського 

змісту в просторі і часі, що вимагає переходу від емпірико-класифікаційного типу 

мислення до теоретичного мислення, формованому в повноцінній музично-художньої 

діяльності;  

-вихід при розгляді проблем життя і мистецтва на рівень змістовних узагальнень, 

розкриваючих загальну суть явищ, що дозволяють бачити ціле раніше його частин і 

розглядати будь-яке явище в його внутрішних суперечностях і загальних взаємозв’язках, 

вийти за межі вузької предметності широке проблемне поле культури; 

-висунення фундаментальної методологічної ідеї розгляду музичного мистецтва як 

невід’ємної сфери життєдіяльності дитини  

Життя і музику Кабалевського ми розглядаємо крізь призму епохи, в якій він жив. 

Його представляють собою як своєрідне дзеркало, яке не тільки відражає його час , але і 

дозволяєть нам оцінити вклад композитора в музику і освіту з позицій сучасності. Його 

світ був наповнений музикою і музичною освітою, і більшу частину свого досвіду він 

віддав тому, щоб поділитися з іншими своїми знаннями. На нашу думку, музично-

єстетичне виховання в сучасних умовах здійснюється на трьох рівнях: елементарному, 

який забезпечується загальноосвітніми навчальними закладами та позашкільними 

установами; середньому – забезпечується спеціальними типами навчальних закладів; 

вищому рівні музичного виховання, що забезпечується вищими музичними закладами. 
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Взаємодія цих закладів з інституціями створення, збереження та накопичення музично-

естетичного досвіду забезпечує ефективне функціонування системи музично-естетичного 

виховання дітей та молоді сьогодення. 
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На сегодняшний день перед педагогами постает череда вопросов: Как необходимо 

преподавать? Каким способом? Как заинтересовать ребенка? Как добиться успешного 

результата,  ведь дети все разные? Ответы на эти вопросы у каждого педагога свои и 

подход к преподаванию соответственно различен. В данной статье мы предоставлю 

индивидуальные способы обучения ребенка, музыкальному искусству учитывая его 

особенность восприятия информации. В данной теме мы будем основываться на 

особенностях темперамента человека. 

Для начала, я раскрою понятие что такое «темперамент» и его общую 

характеристику. Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей) – 

устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности[1, с. 1]. 

К свойствам темперамента можно отнести те отличительные индивидуальные 

признаки человека, которые определяют собой динамические аспекты всех его видов 

деятельности, характеризуют особенности протекания психических процессов, имеют 

более или менее устойчивый характер, сохраняются в течение длительного времени, 

проявляясь вскоре после рождения (после того, как центральная нервная система 

приобретает специфически человеческие формы). Считают, что свойства темперамента 

определяются в основном свойствами нервной системы человека[1, с. 2]. Существуют 4 

типа темперамента: сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Эти типы делят условно 

людей на 4 группы, конечно людей с определённым темпераментом нет. Обычно в 

человек обладает 2-3 типами, но, не смотря на это, один из них преобладает, и 
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основываясь на этом можно классифицировать на группы и определять особенности 

восприятия. Я предоставляю краткую характеристику каждого темперамента для внесения 

большей ясности.     

Сангвинический темперамент деятельности характеризует человека весьма 

веселого нрава. Он представляется оптимистом, полным надежд, юмористом, шутником, 

балагуром. Он быстро воспламеняется, но столь же быстро остывает, теряет интерес к  

тому, что совсем еще недавно его очень волновало и притягивало к себе. Сангвиник много 

обещает, но не всегда сдерживает свои обещания. Он легко и с удовольствием вступает в 

контакты с незнакомыми людьми, является хорошим собеседником, все люди ему друзья. 

Его отличает доброта, готовность прийти на помощь. Напряженная умственная или 

физическая работа его быстро утомляет [1, с. 3]. 

Меланхолический темперамент деятельности, по Канту, свойственен человеку 

противоположного, в основном мрачного настроя. Такой человек обычно живет сложной 

и напряженной внутренней жизнью, придает большое значение всему, что его касается, 

обладает повышенной тревожностью и ранимой душой. Такой человек нередко бывает 

сдержанным и особенно контролирует себя при выдаче обещаний. Он никогда не обещает 

того, что не в состоянии сделать, весьма страдает от того, что не может выполнить данное 

обещание, даже в том случае, если его выполнение непосредственно от него самого мало 

зависит [1, с. 4]. 

Холерический темперамент деятельности характеризует вспыльчивого человека. О 

таком человеке говорят, что он слишком горяч, не сдержан. Вместе с тем такой индивид 

быстро остывает и успокаивается, если ему уступают, идут навстречу. Его движения 

порывисты, но непродолжительны [1, с. 5]. 

Флегматический темперамент деятельности относится к хладнокровному человеку. 

Он выражает собой скорее склонность к бездеятельности, чем к напряженной, активной 

работе. Такой человек медленно приходит в состояние возбуждения, но зато надолго. Это 

заменяет ему медлительность вхождения в работу [1, с. 6]. 

Основываясь на ранее проведенных исследованиях в различных странах и 

лаборатории когнитивной психофизиологии под руководством Чернышева Бориса 

Владимировича согласно которому были достигнуты определённые результаты: «Впервые 

в условиях уверенного различения стимулов по физическим параметрам показано, что 

волна вызванного потенциала P3, соответствующая поздним стадиям процессов внимания 

и восприятия, связана с поведенческим показателем эффективности детекции стимулов. 

Впервые определены психофизиологические признаки, позволяющие различить условия 

стабильной и нестабильной по времени реакции человека на значимый стимул, 

наблюдающиеся в процессе внимания и восприятия стимула на стадии перехода от 

предвнимания к вниманию и осознанию стимула. Впервые получено непосредственное 

психофизиологическое подтверждение классического теоретического представления о 

том, что экстраверты проявляют более низкий уровень возбуждения в ответ на внешние 

стимулы, причем различие приходится на раннюю предвнимательную стадию обработки 

информации. Впервые показано, что «несогласованность» показателей темперамента по 

результатам сопоставления данных разных опросников темперамента имеет отчетливые 

проявления в характеристиках поздних вызванных потенциалов, связанные с 

особенностями протекания у них мозговых процессов, обеспечивающих внимание и 

восприятие. Впервые обнаружено, что если в более простой задаче, не требующей 
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интеграции признаков, межиндивидуальные различия оказывают влияние на показатели 

выполнения только в случае ее новизны и нивелируются по мере автоматизации, то в 

условиях затрудненного принятия решения о выборе реакции на более сложные стимулы, 

различающиеся по нескольким признакам, данные показатели зависят от индивидуальных 

особенностей на разных этапах выполнения. Впервые показано, что в ситуации 

затрудненного принятия решения особенности темперамента влияют на выполнение 

менее ресурсоемкой задачи постоянно, а на выполнение более ресурсоемкой – только на 

начальном, наиболее сложном этапе. 

В нейромаркетинговом исследовании эмоциональных реакций на стимулы 

получены данные, указывающие на большой потенциал использования спектральной 

мощности электроэнцефалограммы как объективного психофизиологического индикатора 

эмоционального состояния человека, влияющего на принятие решения» [2, с. 1]. 

Согласно этому исследованию у определённого типа темперамента мыслительный 

процесс протекает по разному. Основываясь на этом можно предоставить некоторые 

варианты работы с детьми; для импульсивных и вспыльчивых типов, характерно не 

навящивая довольно простая система обучения; очень часто она представляет собой игру. 

К таким типам относятся сангвиник и холерик. Поскольку эти типы имеют особенность 

быстрой потери интереса и склонны к быстрому разочарованию не приложив достаточно 

сил, навящивость и принципность преподавателя может привести к тому, что у ребёнка 

навсегда пропадёт интерес в данном случае к музыке. Для меланхолика и флегматика 

характерна замедленная реакция мыслительных процессов, поэтому очень часто для таких 

детей необходимо повторное разъяснение материала. Ни в коем случае при работе с 

такими детьми нельзя прибегать к насилию, повышению тона голоса, раздражению, так 

как это может оставить неизгладимый след на психике ребёнка.  

Так же очень важно правильно подбирать программу музыкальных произведений. 

Ритм произведения его подача должны соответствовать активности ребёнка, что также 

является особенностью темперамента. Если музыка не соответствует темпераменту 

ребенка, то она может привести к двум крайностям. Первая ребёнок потеряет стремление 

изучать музыкальное искусство. Вторая ребёнок продолжит изучать музыку, но он будет 

терпеть неудачи, не будет раскрыт творческий потенциал ребёнка и, окончив музыкальное 

учебное заведение, он не продолжит заниматься музыкой, так как воспримет её 

несовместимой с его внутренним миром. Так как музыкальные предпочтения ребёнка 

будут подавлены неправильным подходом преподавателя. 

Для подвижных, энергичных детей необходимо подбирать энергичные и 

подвижные мелодии. Можно предложить ребёнку придумать текст к этой мелодии, что 

поможет создать непосредственную заинтересованность, развит творческое восприятие. 

Для размеренных и не энергичных детей нужно подбирать соответствующую музыку, 

которая будет соответствовать их внутреннему состоянию. Ребёнку с таким 

темпераментом свойственно умение чётко передавать чувства композитора и свои 

собственные. Если музыка будет совпадать с его внутренним состоянием то он весьма 

ответственно подойдёт к изучению и подачи этой мелодии слушателям.  

Нужно уметь правильно подбирать программу ребёнку не пренебрегая 

особенностями каждого ребёнка, следовательно, иметь индивидуальный подход к 

каждому своему ученику. 
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Основываясь на выше изложенной информации, можно сделать вывод что, каждый 

ребёнок по разному воспринимает информацию, по этому требует различный подход. 

Музыка это такой вид искусства, который требует от педагога индивидуального подхода к 

каждому ученику. По причине того что современные педагоги недостаточно посвящены 

своей профессиональной деятельности получается весьма негативный результат, который 

приводит к тому что ребёнок начинает ненавидеть учёбу или теряет к ней интерес это 

касается не только музыкального образования но и всего образования в целом. Как по мне 

проблема образования заключается в том, что система образования сводит к общему 

интеллектуальному сознанию, игнорируя факт индивидуальности.  
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Сучасний швидкозмінний вимір життєдіяльності особистості актуалізує соціально-

педагогічні вимоги до освітньої сфери щодо створення відповідних умов задля розвитку її 

задатків і здібностей. Особливо це стосується студентства, оскільки означене слугує 

вагомим чинником успішного становлення конкурентоздатного фахівця, бо природні 

задатки виступають як потенційні можливості набуття певною діяльністю особистості 

характеру продуктивної. Саме із задатками та домінуючими здібностями переважна 

більшість дослідників пов’язує природу такого особистісного утворення, яким є 

обдарованість. Остання у довідковій літературі має однозначне трактування як «дар», 

«подарунок». 

Обдарованість у фундаментальних наукових дослідженнях визначається через  

природну схильність особистості до певного виду діяльності (Д. Богоявленська, 

Ю. Гільбух, А. Матюшкін, В. Моляко, П. Торранс та ін.). Натомість ще й досі вчені не 

дійшли згоди щодо найбільш конструктивних компетенцій обдарованості. Водночас слід 

зазначити принаймні про таке: вже склалась наукова позиція відносно статусу поняття 

«обдарованість» з-поміж близьких (зокрема, йдеться про акумулякативну шкалу 

«обдарованість – талановитість – геніальність»). Існує думка про правомірність розрізняти 

потенційну обдарованість (психологічну особистісну характеристику, що засвідчує про 

наявність певного потенціалу, який не може у даний момент виявлятися у відповідному 

виді діяльності через стримувальний вплив певних обставин) та актуальну обдарованість 

(психологічну характеристику особистості, яка «демонструє наявність таких показників її  

психічного розвитку, що проявляються у більш високому рівні виконання людиною 
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діяльності у конкурентній предметній галузі порівняно з віковою і соціальною нормою») 

[1, с. 75]. 

Відтак, сучасна наукова спільнота вже визначилася у ключових питаннях, 

пов’язаних із феноменологією обдарованості та найбільш типових різновидах означеного 

явища. Зокрема виокремилась наукова позиція щодо змістового наповнення поняття 

«педагогічна обдарованість» – видового по відношенню до поняття «професійна 

обдарованість». До того ж, на наш погляд, принципово важливим є зауваження (зокрема, 

Н. Лейтеса) про те, що чим раніше і точніше буде діагностовано певну обдарованість 

особистості, її здібностей і  таланту, «тим більше  шансів для їх розкриття». 

Аналіз наукової літератури, в якій безпосередньо або опосередковано  

віддзеркалена своєрідність професійної обдарованості особистості (Антонова О., 

Прокопів Л., Сисоєва С. та ін.), створює можливість охарактеризувати суто педагогічну 

обдарованість. Так, йдеться про своєрідне поєднання  педагогічних здібностей, мотивації 

та свідомої професійної спрямованості фахівця, що дозволяє йому досягти суттєвих 

здобутків у творчій педагогічній діяльності [2. c. 8-9]. На думку О. Антонової, під 

педагогічною обдарованістю доцільно розуміти «якісно своєрідне поєднання педагогічних 

здібностей особистості, інтелекту, креативності її мислення і діяльності та свідомої 

наполегливої спрямованості до розуміння функцій педагогічного працівника, які 

дозволяють їй досягати значних успіхів у творчій професійній діяльності» [1, c. 250]. 

Спираючись на вищезазначене, нами у процесі практико-орієнтовної діяльності  

студентів – майбутніх педагогів, було розроблено і втілено стратегію соціально-

педагогічного супроводу педагогічно обдарованих студентів. Зауважимо, що у процесі 

діагностики ми спиралися на два критерії, за яких формувалися висновки щодо наявності 

у певної частини студентів-першокурсників стійких ознак педагогічної обдарованості. По-

перш, наявна чутливість до педагогічних проблем; йдеться про студентів-переможців  

конкурсу педагогічних плакатів за темою «Сучасна школа… Докірам не має кінця». По-

друге, вияв креативності у розв’язанні педагогічних ситуацій проблемного характеру. 

Отож, у такий спосіб нами було сформовано міні-групи студентів, які вирізнялися ще й 

стійким та підвищеним інтересом до набуття педагогічної компетентності як чинника 

засвоєння  педагогічних  інновацій. Згідно обраної стратегії, у нашому досвіді ця категорія   

студентів була об’єднана в інноваційну групу, що визначала векторів багатоаспектної  

діяльності у межах «Педагогічної майстерні». 

Зауважимо, що у процесі викладання у вищій школі нормативних педагогічних 

навчальних дисциплін ми спостерігали, що педагогічно обдаровані студенти вже з 

молодших курсів навчання у бакалавраті виявляють не лише сформований педагогічний 

інтерес, а й особливий стиль мислення в сприйнятті й оцінці педагогічних явищ. Йдеться 

про домінування у цієї категорії студентів науково педагогічного стилю мислення. 

Наприклад, їх приваблює своєрідний інформативний виклад програмного матеріалу 

стрижньового нормативного навчального курсу «Педагогіка» – з опорою на структурно-

педагогічний контекст взаємозв’язків, взаємозалежностей і взаємообумовлення 

педагогічних явищ в освітньому процесі (змістові модулі – «Основи педагогіки», 

«Дидактика», «Теорія і методика виховання» тощо). Як правило, студенти, які складають 

умовну групу «педагогічно обдарованих», активно обирають форми оригінального 

осмислення шляхів розв’язання педагогічних задач та ситуацій, пропонують креативне 

відтворення обраної науково-педагогічної стратегії. Отож, дбаючи про випереджувальний 
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їх особистісно-професійний розвиток, доречною є опора на вироблений деякими 

дослідниками новий погляд на проблемну формування конкурентоздатного педагога-

майбутнього фахівця, якому властиві, насамперед, схильність до інноваційно-творчої 

моделі поведінки та високий ступінь педагогічної компетентності [3]. 

Науковці, які вивчають сучасні моделі обдарованості, компоненти і впливові 

чинники педагогічної обдарованості (Гоноболін Ф., Кузьміна Н., Рибалка В. та ін.), 

зауважують на важливості створення для цієї специфічної категорії сприяючих умов не 

лише для реалізації їх ресурсу у вищій школі, а й подальшого його збагачення за рахунок 

активізації процесу саморозвитку. Нами розумілась не тотожності понять «ресурс» і 

«потенціал»; маємо враховувати, що вони близькі, однак у понятті «потенціал» 

сконденсовано певні рівні зв’язків і відносин, які або наближають його до поняття 

«ресурс», або – до  поняття «резерв». 

У сучасній психолого-педагогічній науці процес саморозвитку розуміється «як 

внутрішнє стимулювання активності» (І. Харламов), як здатність особистості 

«перспективи життєдіяльність переводити у практичну площину» (Є. Ісаєв, 

В. Слободчиков), як метод самозбагачення і саморозгортання (Л. Кулікова). 

Встановленими (зокрема, Мараловим В. Г.) є й механізми саморозвитку (самоприйняття і 

самопрогнозування) та його етапність (самопізнання – процес виявлення особистісних 

смислів; мотивація щодо самозмін; цілепокладання – усвідомлення сенсу самозмін; етап 

саморегуляції і самореалізації).  

Отож, враховуючи означені наукові напрацювання, вважаємо принципово 

важливим створення у вищій школі своєрідних стимулюючих контекстів щодо розвитку 

педагогічно обдарованих студентів. Одним із таких стимульних факторів, як переконує 

практика, слід уважати створення для педагогічно обдарованих студентів стійкої «ситуації 

успіху». Зазначимо, що у сучасній педагогіці вищої школи розрізняють у феномені 

«успіх» два аспекти – психологічний і суто педагогічний. Педагоги-майстри (зокрема, 

І. Зязюн) довели, що переживання успіху найбільш пов’язане із задоволенням від того 

результату успішної діяльності, який «збігся» із рівнем прагнень особистості (або навіть їх 

перевершив); цей стан виступає підґрунтям формування ще сильніших мотивів 

педагогічної діяльності особистості, що змінює рівень її самооцінки. А це вимагає від 

інших суб’єктів навчально-виховного процесу не лише прихильного становлення до 

педагогічно обдарованих студентів, а й більш умотивованого вибору інтерактивних форм і 

методів методичного супроводу в умовах студентоцентрованого навчання у виші. 

Отже, педагогічна обдарованість майбутнього фахівця – важливий і специфічний 

потенціал його результативної професійної самоіндентифікації. Оскільки педагогічно 

обдарованому студентству властиві і педагогічні здібності, і педагогічна креативність, і 

педагогічне покликання, то цей параметр доцільно враховувати у процесі  професійного 

відбору молоді на педагогічні спеціальності. 
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Загальновизнаним напрямком розвитку сучасного гуманітарного знання виступає 

творче осмислення ідеї попередників про самоцінність людини, яку, зокрема Протагор, 

вважав «мірою усіх речей». Вітчутної для  українського соціуму стає тенденція (з лат. – 

спрямованість) визнання тієї істини, що найвищою цінністю суспільства і, водночас, 

суттєвою ознакою набуття Україною статусу правової держави, є ціннісний вимір в оцінці 

особистості – рушія соціального прогресу. Особливо це стосується тієї частинки молоді, 

яку науковці відносять до категорії «вихованців з особливими освітніми потребами», з-

поміж яких виокремлюють і обдаровану молодь (Антонова О. Є., Орлова О. Д., 

Міщик Л. І. та ін.). 

Феноменологія обдарованості має глибокі коріння, натомість важливим «супутнім» 

процесом її вивчення виступала й проблема підготовки педагога, здатного викликати до 

життя внутрішні схильності і здібності вихованця; звернення до них, зокрема, Сократ 

уважав «другим народженням». 

Аналіз наопрацювань науковців, які вивчали теоретичні питання обдарованості 

(Б. Ананьєв, Г. Костюк, Н. Лейтес, Дж. Рензуллі, П. Торанс та ін.) дозволяють зробити такі 

узагальнення: обдарованість є результатом взаємодії інтелектуальних здібностей 

особистості – таких, що перевищують середній рівень; базисною основою обдарованості 

виступає ерудиція та сприятливе навколишнє середовище; важливою характеристикою 

обдарованості є креативність особистості; обдарованість постає як «якісно своєрідне 

сполучення здібностей»; наполегливість особистості – вияв мотивації – слугує суттєвою  

ознакою її обдарованості. 

Нині, зокрема у психолого-педагогічній науці, навіть склались  концепції 

обдарованості, з-поміж найбільш популярних серед науковців уважаються концепції 

Дж. Рензуллі, Ю. Гільбуха, В. Моляко та ін. Це особливо важливо, з огляду на те, що 

сучасні науковці нарахували понад ста визначень самого поняття «обдарованість». З-

поміж існуючих дослідницьких позицій у  контексті сучасних соціокультурних тенденцій 

вигідно вирізняється своєю конструктивністю точка зору В. Моляко, зокрема щодо 

параметрів творчої обдарованості. Так, науковець стверджує, що вимірами творчої 

обдарованості особистості виступають: сфера реалізації обдарованості, її переважаючий 

тип; вияви творчості; вияви інтелекту; динаміка діяльності; рівень досягнень; емоційна 

забарвленість [1]. До того ж, вчений стверджує про доцільність розглядати обдарованість 

як системне утворення, що є своєрідним «координатором, регулятором, стимулятором» 

саме творчої діяльності особистості. Мабуть, можна погодитися із психологами (зокрема, 

С. Рубінштейном) відносно того, що обдарованість однієї людини відрізняється від 

обдарованості іншої, бо відмінним є їх життя. 
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Отож, попри ще й досі неподоланого різноголосся в розумінні обдарованості та її 

різновиду (що базується на типології «інтелект – здібність» – математично-логічна, 

музична, візуальна, педагогічна, кінестетична тощо), принципової значущості, на наш 

погляд, набувають прийнамні два аспекти. По-перше, визнання того, що обдарована 

особистість потребує особливої підтримки, специфічного соціально-фахового супроводу, 

виключної уваги через унікальну самоцінність для випреджувального, розвитку і 

відповідної галузі, і соціуму в цілому. 

По-друге, актуалізується соціально-відповідальність сучасного фахівця як 

підгрунття його продуктивної професійної діяльності, спрямованої на вироблення і 

реалізацію стратегії, зокрема, навчання і виховання обдарованої молоді. Причому з 

урахуванням сучасних наукових уявлень ще й про громадянський аспект соціальної 

відповідальності [2, с. 20]. 

Отож, обдарована особистість потребує особливої уваги соціальних інституцій. А, 

відтак, актуалізується у цьому зв’язку й правозахисні механізми соціалізації обдарованої 

особистості. Вважаємо, що виключної гостроти набувають своєчасна і вичерпна реалізація 

принципів, на яких засновані взагалі права людини. А саме: свобода, рівність, 

толерантність, солідарність. 

Зауважимо, що сучасна правнича наука реалізацію норм права розглядає у двох 

аспектах: об’єктивна (що являє собою виконання правомірних дій, які передбачені 

нормами права) та суб’єктивна сторона (що визначає відношення самого суб’єкта до 

правових норм, вияв ним активності). З огляду на те, що обдарована особистість, 

наприклад, студентського віку, потребує не лише спрямованих зусиль вищого 

навчального закладу щодо розвитку її унікальних здібностей, а й соціального захисту, то 

актуалізується ще й такий суто юридичний аспект вищеокресленої проблеми, а саме: 

правозахисний. 

Принагідно зазначимо, що сучасні правознавці, які здійснюють гносеологічний 

аналіз праворозуміння, не безпідставно зауважують, з одного боку, на суто українському 

контексті право розуміння. Зокрема, доводять що у вітчизняному соціумі «право часто 

розуміють як правду чи справедливість». А, з іншого боку, наголошують: «право – це 

завжди інтелектуальна напруга, максимальна духовна концентрація учасників правової 

ситуації» [3]. Отож, до загальновизнаних функцій сучасної вищої школи, з огляду на вагу  

соціального захисту обдарованого студентства, додається й правозахисна щодо цієї 

специфічної категорії – учнівської молоді з особливими освітніми потребами. Науковці, 

які досліджували, наприклад, своєрідність вразливості обдарованих студентів 

(М. Лукашевич, Л. Холлингуорт, О. Уітмор) зауважують, що причини такої вразливості 

пов’язані із домінуючим відчуттям незадоволеності собою, відчуттям неадекватності, 

переважно заниженою самоцінкою; нереалістичними цілями, які обдаровані студенти 

висувають перед собою; надчутливістю у ставленні і до себе, і до оточуючих; нетерпімим 

ставленням до пересічних студентів, зважаючи на власні здобутки. 

Отож, правозахисна діяльність до означеної категорії студентства вимагає, 

насамперед від викладачів вишу, керівників підрозділів ВНЗ та студентського 

самоврядування, від лідерів громадянсько-студентських рухів і організацій сприяння у 

реалізації їхніх правових гарантій, звісно, за умов дотримання законодавчо 

регламентованих процедур. 
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Таким чином, належний рівень правової культури суб’єктів навчально-виховного 

процесу сучасного ВНЗ – важлива передумова соціально-правової захищеності 

обдарованих студентів. 
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Професійна діяльність вимагає від фахівця не лише глибоких теоретичних знань, 

але і умінь застосовувати їх на практиці, в нестандартних ситуаціях на виробництві. Тому 

підготовка висококваліфікованих фахівців, що здатних швидко пристосовуватися до 

нових умов праці, мають високий професіоналізм, конкурентоспроможність, є однією з 

актуальних проблем сучасної освіти. 

Процеси реформування національної системи освіти України вимагають оновлення 

й модернізації навчальних технологій і методів навчання. Реформування вищої школи й ті 

вимоги, що ставляться до випускників університетів, академій, інститутів, повинні 

докорінно змінити навчальні методики вищої школи. Впровадження інтерактивних 

методів навчання у вищих навчальних закладах наразі є одним з найважливіших аспектів 

реформування системи вищої освіти. Їх використання дозволяє не лише полегшити 

засвоєння матеріалу під час лекцій та набути практичних навичок, а й дозволити 

студентові відчути себе повноправним учасником навчального процесу, вільно 

взаємодіяти з аудиторією та викладачем. Транспортні спеціальності є тими, що вимагають 

професійної підготовки з питань забезпечення безпеки в різних умовах 

У сучасному суспільстві навчання можна організувати таким чином, що джерелом 

знань виступатиме не тільки викладач, а й комп'ютер, телевізор, відео. Студенти, 

відповідно, повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, 

застосовувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти 

висловити особисту думку. Саме цьому сприяють інтерактивні технології навчання. 

Найбільш поширеними інтерактивними методами навчання на кафедрі є: ділові і ролеві 

ігри, case-study (аналіз конкретних ситуацій), тренінги, комп'ютерне навчання, групові 

дискусії та ін [1, 2, 3, 4]. 
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Останніми роками дослідники проблем організації процесу навчання, звернувшись 

до більш глибокого вивчення ролі й функцій студента, а також його взаємодії з іншими 

елементами процесу навчання, все частіше використовують технічний термін 

«технологія». Так, англійські автори Ф. Персивал і Г. Эллінгтон визначають технологію 

навчання як – більш ретельне подання всіх аспектів побудови ситуацій навчання, що 

передбачає – застосування будь-яких методів і технік навчання, які є найбільш 

адекватними для досягнення цілей, поставлених перед тими, хто навчається. Її  роль  вони 

бачать в наданні допомоги у всілякому підвищенні ефективності процесу навчання [5]. 

Куришева під інтерактивними методами навчання розуміє «способи організації 

активної, продуктивної взаємодії учнів між собою, з учителем, з різними джерелами 

інформації, а також з комп’ютером у формі навчальних, ділових, рольових ігор, дискусій, 

виконанні проектів, аналізі конкретних ситуацій, за якої відбувається освоєння нового 

досвіду й одержання нових знань, надається можливість для самореалізації учнів» [6]. 

На думку Н. Коломієць, інтерактивними вважаються такі методи навчання, які 

реалізуються завдяки активній взаємодії учнів і дають змогу на основі внеску кожного з 

них у спільну справу отримувати нові знання, організувати спільну діяльність, ідучи від 

окремої взаємодії двох-трьох осіб до широкої співпраці класного колективу [7]. 

Інтерактивні технології навчання О. Пометун, Л. Пироженко. поділили на чотири 

групи: парне навчання (робота студента з викладачем чи однолітком один на один), 

фронтальне навчання, навчання у грі, навчання у дискусії [16]. 

Метою даної роботи є обґрунтування використання інтерактивних освітніх 

технологій в навчальний процес для підвищення якості освіти при формуванні 

професійних навичок майбутнього фахівця. 

Під час підготовки фахівців на кафедрі логістичного управління і безпеки руху на 

транспорті широко використовують вищезазначені методи. Більшість лекційних занять 

супроводжуються візуалізацією матеріалу, а саме презентаціями, інтерактивними 

плакатами, ситуативними відеофільмами тощо. Це надає можливість пов’язати 

теоретичний матеріал з реальними ситуаціями, що можуть виникати на виробництві.  

Під час практичних занять студентам пропонується взяти участь у рольових іграх, 

що моделюють реальні ситуації, що виникають на транспортних підприємствах під час 

організації процесу доставки вантажу різними видами транспорту, а саме навчитися 

використовувати різноманітні профільні програмні продукти, оформляти документацію, 

готувати вантаж до відправлення, відправляти його, супроводжувати до отримувача, тобто 

виконувати всі основні логістичні операції та доставляти вантаж «точно в час». Це 

дозволяє майбутньому фахівцю відчути себе повноправним учасником логістичного 

процесу та навчитися взаємодіяти зі всіма його учасниками. Одним з важливих етапів 

інтерактивного навчання є аналіз студентами конкретних випадків та результатів 

проведеної ділової гри, тому кожного разу проводиться обговорення та апробація 

студентами знань, що були отримані під час навчання. 

Крім того на кафедрі зі студентами проводять тренінги, що допомагають 

студентові виробити правильну модель поведінки у різноманітних складних ситуаціях, що 

можуть виникнути під час роботи у реальних умовах. 

Одним з найбільш ефективних методів інтерактивного навчання є використання 

сучасних технологій, що дозволяють отримувати якісні знання за допомогою 

дистанційного навчання [8]. 
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Використання інтерактивної стратегії змінює роль і функції викладача – він 

перестає бути центральною фігурою і лише регулює навчальний процес, займається його 

загальною організацією, визначає загальний напрям (готує до заняття необхідні завдання, 

формулює питання для обговорення у групах, контролює час і порядок виконання 

наміченого завдання, дає консультації, допомагає в разі серйозних утруднень) [9]. 

Інтерактивні технології передбачають організацію кооперативного навчання, коли 

індивідуальні завдання переростають у групові, кожен член групи вносить унікальний 

вклад у спільні зусилля, зусилля кожного члена групи потрібні та незамінні для успіху 

всієї групи. 

Заняття інтерактивного навчання надають студентам кафедри логістичного 

управління і безпеки руху на транспорті можливості для формування основних 

професійних умінь. Інтерактивні форми роботи сприяють розвитку ініціативи, 

незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими студентами. Вони стимулюють 

розвиток когнітивних процесів, залучають до активної участі у процесі навчання, 

заохочують студентів працювати разом, висловлювати свої думки, брати на себе 

відповідальність за навчання та розвивати вміння вчитися. 

Багато викладачів вже відкрили для себе переваги інтерактивних технологій 

навчання. Головними у процесі інтерактивного навчання є зв’язки між студентами, їх 

взаємодія й співпраця. В результаті організації навчальної діяльності за інтерактивними 

технологіями в аудиторії створюється атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає змогу 

стати справжнім лідером студентів. В інтерактивному навчанні викладач виступає як 

організатор процесу навчання, консультант, який ніколи не «замикає» навчальний процес 

на собі. Результати навчання можна досягти взаємними зусиллями учасників процесу 

навчання. Студенти беруть на себе взаємну відповідальність за результати навчання. 

Основною цільовою установкою інтерактивного навчання є формування 

висококваліфікованого фахівця з обраного профілю навчання, його громадянської позиції 

на заняттях із будь-якої дисципліни навчальної програми. Супутніми цілями виступають 

освітні та розвивальні.  

Отриманні досягнення пов’язують з активізацією навчальних можливостей 

студентів шляхом залучення до діалогу, у ході якого пропонується висловлення та 

обґрунтування власних думок замість переказування абстрактної, «готової» інформації, 

відірваної від їхнього життя та професійного досвіду. 
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  

ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Наталія Коваленко 

викладач методики організації образотворчої діяльності 

І кваліфікаційної категорії 

Вищий навчальний комунальний заклад «Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

 

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи 

актуальні дидактичні заповіді В. Сухомлинського. У книзі «Сто порад учителю» він 

писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання 

полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху 

в розумовій праці. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом 

постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як 

соціальна необхідність. Найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні 

технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, 

активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої 

особистості. 

Сьогодні багато уваги приділяється використанню інформаційно – комунікативних 

технологій. І це зрозуміло, тому що наш час – час інформаційний. Саме тому 

використання ІКТ в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної освіти. 

Комп’ютер – це джерело інформації, наочний посібник, індивідуальний інформаційний 

простір, тренажер, засіб діагностики і контролю [1]. 

Підготовка до сучасного уроку методики організації образотворчої діяльності дітей 

в педагогічному училищі – творчий процес. Допомагають в цьому комп’ютерні 

інформаційні технології, які дають можливість підготувати презентацію, як викладачу так 

й студенту, переглянути заняття в ДНЗ, прослухати аудіо записи, відвідати виставку в 

музеї або прийняти участь у майстер класі. Завдяки використанню презентацій у студентів 

підвищується інтерес до вивчення предмету, збільшується концентрація уваги, починають 
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працювати різні види пам’яті, зростає мотивація до навчання. За данними ЮНЕСКО, коли 

людина слухає, вона запам’ятовує 20% мовної інформації, коли дивиться – 30% видимої 

інформації, коли бачить і слухає – більше 50% усієї інформації [3]. 

Комп’ютер активізує розумову діяльність студентів формує знання, стимулює 

пошук, творчість, розвиває обдарованість. У давні часи великого значення надавали 

розвитку здібностей дітей, селекції еліти. Платон вважав, що юні обдаровання треба 

навчати окремо, а Конфуцій пропонував інтенсивно розвивати саме таких дітей, бо в них 

вбачав гарантію майбутньої нації [2].  

Кожен навчальний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й 

традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, 

зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення презентації уроку з малювання, 

потрібно дотримуватись розподілу навчального матеріалу на слайдах: він повинен 

подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати 

багато інформації, тому що увага розсіюється, менше інформації запам’ятовують. Можна 

запропонувати розглянути  картини з образотворчого мистецтва, а під час ознайомлення з 

творчістю народних майстрів М.Приймаченко, К.Білокур, зробити презентацію про 

автобіографічні дані, творчий шлях, картини та особливості петриківського розпису. 

Засвоєння матеріалу студентами підвищується на 25%, значно зростає естетика уроку. 

Практика показує, що завдяки використання ІКТ, вчитель економить до 30% 

навчального часу, ніж при роботі на дошці. Він не турбується про те, чи тримаються 

репродукції картин, схеми, таблиці, чи все написане, витрачати час на це. А економія часу 

дає йому збільшити щільність уроку, збагатити новим змістом. Педагог – лише помічник, 

який проявляє і розвиває потенціал студентів, його завдання – надихнути їх.  

Не для кого не секрет, що діти XXI століття живуть і розвиваються в глобальному 

інформаційному полі. Велику увагу приділяємо педагогічній практики в ДНЗ, всі 

теоретичні знання, які засвоїли студенти на лекціях, можна апробувати під час проведення 

занять з зображувальної діяльності. Щоб зацікавити сучасну дитину мало традиційних 

методів та прийомів навчання, потрібно використовувати комп’ютерні технології: 

подивитись мультфільм, провести дидактичну гру, прослухати пісню, музичний твір, 

провести фізхвилинку, розглянути картину, записати відео звернення до дітей, зацікавити.  

У них з’являється бажання та мотивація створювати власними руками малюнок, 

аплікацію, зліпити іграшку з глини, побудувати будинок з будівельного матеріалу. Діти із 

задоволенням працюють на таких заняттях, активно включаються у виконання завдань, 

так як технічні засоби дозволяють включати в процес виховання і звук, і дію, і 

мультиплікацію, що підвищує інтерес і увагу дітей. 

Отже, інформатизація освіти – це великий простір для прояву творчості педагогів, 

яка спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи взаємодії з дітьми; є необхідним 

інструментом для сучасного уроку зображувальної діяльності, а також невід’ємною 

складовою при формуванні естетичних цінностей, важливим кроком у вихованні всебічно 

гармонійної особистості двадцять першого століття.  
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Одним з важливих завдань всебічного розвитку сучасної дитини є виховання 

музичної культури. Сприйняття музики – складний процес, що вимагає від людини уваги, 

пам’яті, розвиненого мислення, різноманітних знань.  

У педагогічній практиці з цією метою все частіше стали застосовувати музично-

дидактичні ігри, які, впливаючи на дитину комплексно, викликають у неї зорову, слухову і 

рухову активність, тим самим, розширюючи музичне сприйняття в цілому. Музичне 

мистецтво надає безперечну дію на особу дитини вже в дошкільному віці. Для того, щоб 

вона виконувала свою соціальну функцію, необхідний розвиток музичного сприйняття, 

якому додається універсальна роль, оскільки воно пов’язане зі всіма видами музичної 

діяльності дітей. 

Дослідження відомих учених, педагогів доводять можливість і необхідність 

формування у дитини пам’яті, мислення, уяви з дуже раннього віку. Розвиток музичних 

здібностей – одне з головних завдань музичного виховання дітей дошкільного віку. 

Кардинальний для методики музики є питання про природу музичних здібностей: чи 

являють вони собою природжені властивості людини або розвиваються в результаті дії 

навколишнього середовища навчання і виховання. Сприйняття музики складний процес, 

що вимагає від людини уваги, пам’яті, розвиненого мислення, різноманітних знань. 

Всього цього у дошкільників поки немає. Тому необхідно навчити дитину розбиратися в 

особливостях музики як виду мистецтва, свідомо акцентувати її увагу на засобах музичної 

виразності (темп, динаміка), розрізняти музичні твори по жанру, характеру. 

Музично-дидактичні ігри повинні бути прості і доступні, цікаві і привабливі. 

Тільки в цьому випадку вони стають своєрідним збудником бажання у дітей співати, 

слухати, грати, танцювати. 

Застосування музично-дидактичних ігор на заняттях в дитячих садках дає змогу 

провести його найбільш змістовно. В грі діти швидше засвоюють вимоги програми по 

розвитку співочих умінь і музично-ритмічних рухів, і навіть в області слухання музики. 

Іноді музично-дидактичні ігри проводяться на занятті (частіше в другій його половині) як 

окремий вид діяльності. Такі ігри мають навчальний характер. В доступній ігровій формі 

у дітей розвиваються музичні здібності. Дидактичні ігри на музичних заняттях починаємо 

проводити з першої молодшої групи. Ці ігри здебільшого пов’язані із застосуванням 
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наочності. В групах старшого дошкільного віку основним матеріалом дидактичних ігор 

стають музичні іграшки і інструменти, настільно-друковані ігри, а також 

використовуються і технічні засоби навчання. Музично-дидактичні ігри, які 

використовуються в процесі співу, допомагають нам вчити дітей співати виразно, не 

примушено, вчать брати дихання між музичними фразами, втримувати його до кінця 

фрази. 

Існують різні кваліфікації ігор. Наприклад, Н. А. Вєтлугіна розділяє ігри для 

розвитку музичних здібностей на настільні, рухливі і хороводи [3, с. 68] Так 

Л. Н. Комісарова виділяє три групи музично-дидактичних ігор для розвитку музичного 

сприйняття. Для розрізнення характеру музики, елементів зображальності і засобів 

музичної виразності [7, с. 143]. Оскільки одним з основних завдань музичного виховання 

дітей є розвиток музичних здібностей, можна кваліфікувати ігри саме на цій підставі – їх 

можливостям в розвитку кожної з трьох основних музичних здібностей: відчуття ладу, 

музично-слухових уявлень і відчуття ритму. Музично-дидактичні ігри для розвитку 

відчуття ладу сприяють пізнаванню знайомих мелодій, визначенню характеру музики, 

зміни побудови в окремих частинах твору, розрізненню жанру. Тут можуть 

застосовуватися всі види музично-дидактичних ігор. Музично-дидактичні ігри для 

розвитку музично-слухових уявлень пов’язаних з розрізненням і відтворенням 

звуковисотного руху. Дітям подобаються ігри, що включають відтворення мелодії 

голосом або на музичному інструменті. Для активізації музично-слухових уявлень 

застосовуються музично-дидактичні настільніігрита хороводи. Розвиток відчуття ритму, 

здатності активно переживати музику, відчувати емоційну виразність музичного ритму і 

точно його відтворювати – передбачає використання музично-дидактичних ігор 

пов'язаних з відтворенням ритмічного малюнка мелодії на музичних інструментах і 

передачею зміни характеру музики за допомогою рухів. Застосовуються всі види ігор для 

передачі ритму і характеру музики в рухах. 

Отже, музично-дидактичні ігри об’єднують в собі різне поєднання методів 

музичного виховання. Образна, ігрова форма, застосування різноманітних вправ 

дозволяють підтримувати у дітей інтерес до діяльності, здійснювати її успішніше. 

Безумовно, сама організація використання музично-дидактичних ігор вимагає від 

педагога розуміння значущості і цінності музичного розвитку дітей, великої творчості і 

майстерності. 

Як показує практика, систематичне застосування музично-дидактичних ігор 

викликає у дітей активний інтерес до музики, сприяє швидкому оволодінню дітьми 

музичним репертуаром. 
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Актуальність продукування і впровадження нових технологій та педагогічних 

концепцій у професійну підготовку майбутніх учителів музики зумовлені наявністю 

об’єктивних суперечностей між: політичними, соціально-економічними процесами, що 

відбуваються в державі, та неадекватним ставленням до організації музично-педагогічної 

освіти; потребою суспільства у фахівцях нової генерації та недостатньою визначеністю 

методологічних і методичних засад їхньої підготовки; вимогами до організації навчально-

виховного процесу з професійно-педагогічної підготовки вчителів музики й відсутністю 

належної матеріально-технічної бази, інструментарію, науково-методичного забезпечення, 

необхідних для ефективного функціонування музично-педагогічної освіти. На 

сьогоднішній час є актуальними питання про підготовку студентів музично-педагогічної 

спеціальності згідно з новими стандартами освіти. На це питання можливо відповісти 

таким чином. Розв’язання цих суперечностей і пошук нових концепцій у системі музично-

педагогічної підготовки майбутніх учителів музики неможливі без урахування позитивних 

і негативних особливостей попереднього розвитку музично-педагогічної галузі. Важливе 

значення у цьому аспекті набувають дослідження, які охоплюють другу половину ХХ – 

початку ХХІ століть. Саме в цей проміжок часу проходило становлення і розвиток 

музично-педагогічної освіти як системного новоутворення, що сприяло відкриттю 

музично-педагогічних факультетів, як стійкої структури вищих педагогічних навчальних 

закладів, діяльність якої зумовлена вимогами загальноосвітньої школи. У цьому процесі 

головним стало набирання цінного педагогічного досвіду щодо підготовки вчителів 

музики, контролі та оцінці знань, навичок і умінь, організації навчально-виховного 

процесу, науково-дослідної та творчої роботи, а також естрадної і музично-просвітницької 

діяльності. 

У теорії й практиці музично-педагогічної освіти сучасними науковцями 

І. М. Гадаловою, С. С. Горбенком, Л. М. Масол, О. В. Михайличенком, О. М. Олексюк, 

В. Ф. Орловим, Т. Й. Рейзенкінд дослідження якого були вглиблено відкриті на 

теоретичних і методичних засад підготовки майбутніх учителів музики. Проблему впливу 

сучасної музики на формування свідомості молоді узагальнено А. Г. Болгарським, 

Б. А. Бриліним, В. І. Дряпікою, педагогічні основи культурологічної освіти майбутнього 

вчителя досліджено О. Л. Шевнюк. Концептуальні основи музично-естетичного 
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виховання розглядаються дослідниками Л. Г. Коваль, Г. М. Падалкою, О. Я. Ростовським, 

О. П. Рудницькою, Л. О. Хлєбниковою, К. І. Шамаєвою, Г. П. Шевченко, 

Ю. Є. Юцевичем. Отже, незважаючи на те, що в наукових дослідженнях розкриваються 

різні аспекти вищої педагогічної та музично-педагогічної освіти, деякі питання цієї 

проблеми не розв’язані, розв’язані частково або знаходять суперечливі розв’язання. Це 

стосується, насамперед, досліджень музично-педагогічної освіти в Україні у визначений 

нами період як цілісної системи. Натомість, передумовами існування такої системи, на 

наш погляд, стало: саме існування музично-педагогічної освіти в просторі, часі, динаміці; 

наявності багатьох об’єктів; єдності взаємозв’язків між об’єктами, завдяки  якій 

виникають нові як для них, так і для всієї  їх сукупності особливості. 

Дослідження музично-педагогічної освіти в Україні в якості системи буде сприяти 

формуванню національної свідомості, допоможе зщсередитися на вивченні та 

усвідомленні складних процесів розвитку теорії та практики музично-педагогічної освіти, 

буде впливати на розвиток методичного мислення вчителів музики та студентів 

мистецьких спеціальностей у розв’язанні пріоритетних практичних завдань, формуванні 

інтеграційних процесів вивчення мистецьких дисциплін. 

Основні завдання наукового аналізу:  

 простежити процес розвитку музично-педагогічної освіти в Україні в другій 

половині ХХ – початку ХХІ століть, визначення його основних педагогічних засад та 

надбань, які сприяли оновленню змісту  музично-педагогічної галузі, вдосконаленню  

професійно-педагогічної підготовки вчителів музики на музично-педагогічних 

факультетах України;  

 обгрунтувати концептуальні засади оптимізації музично-педагогічної освіти, 

визначити та охарактеризувати закономірності, періодизацію, провідні тенденції музично-

педагогічної галузі;  

  розкрити особливості формування вітчизняної музично-педагогічної думки, 

створення нових концепцій музично-естетичного та художньо-естетичного виховання 

школярів;  

  проаналізувати зміст навчальних планів та навчальних програм з фахових 

дисциплін, виявити їх вплив на професійно-педагогічне становлення вчителів музики; 

  визначити сутність, основні складові та структуру музично-педагогічної освіти в 

Україні в другій половині XX –  на початку XXI століття;  

  узагальнити набутий досвід, виявити резерв наукового потенціалу, творчих 

лабораторій, міжнародні зв’язки колективів навчальних закладів та їхній вплив на 

підготовку майбутніх учителів музики;  

  виявити форми концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності 

викладачів і студентів музично-педагогічних факультетів. 

З’ясовано, що в останнє десятиріччя з’явилися дослідження сучасних молодих 

науковців (О. М. Ткаченко, О. А. Цвігун, О. В. Овчарук, Л. Й. Проців), котрі на основі 

широкого кола джерельних матеріалів вивчали розвиток музичної освіти та становлення 

музично-педагогічної думки в різні періоди історії в окремих регіонах України. Діяльність 

Народних університетів культури в 50-80-ті роки ХХ століття узагальнено 

В. Т. Мацеборко; розвиток художньої освіти в Закарпатті – І. І. Небесник; у Галичині – 

М. В. Черепанином. Усвідомлення розвитку музично-педагогічної освіти  можливе на 

основі аналізу педагогічних концепцій, у яких здійснено теоретичне обґрунтування 
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демократизації та реформування освіти в Україні. На межі ХХ-ХХІ століть з’являється 

низка новаторських педагогічних концепцій, зокрема, національної системи освіти 

(П. П. Кононенко), шляхів демократизації управління освітою (В. К. Майборода), 

вихідних засад демократизації навчального процесу в освітніх закладах України 

(А. М. Алексюк), демократизації українського виховання (О. І. Вишневський), української 

національної школи-родини (Т. П. Усатенко), реформування педагогічної науки в 

Українській державі (М. Г. Стельмахович), у яких сформульовані мета та головні 

завдання, сутність, вихідні положення, принципи, категорії та історичні набутки у 

педагогічній галузі. 

Отже, концертно-виконавська та музично-просвітницька діяльність, по-перше, 

стимулювала професійне становлення майбутніх учителів; дала змогу зростанню рівня 

виконавської майстерності викладачів та студентів педагогічних університетів; 

підвищенню загального культурного рівня суспільства та входженню України до 

європейського світового освітнього простору. По-друге система професійно-педагогічної 

підготовки вчителів музики за новими освітньо-кваліфікаційними рівнями на музично-

педагогічних, музичних, мистецьких факультетах та Інститутах мистецтв, науково-

педагогічні досягнення вітчизняних учених, творчий досвід викладачів фахових кафедр та 

художніх колективів, повинні бути визначальними для розбудови національної системи 

музично-педагогічної освіти, її інтеграції до світового освітнього простору. 

Подальшого розвитку потребують дослідження проблем теорії і практики 

підготовки вчителів музики в умовах багатоступеневої системи навчання у педагогічних 

університетах; оцінювання навчальних досягнень як системи студентів Інститутів 

мистецтв, музичних, музично-педагогічних та мистецьких факультетів в умовах інтеграції 

до європейського освітнього простору; розвиток музично-педагогічної освіти з 

урахуванням вітчизняних надбань та прогресивного зарубіжного досвіду. 
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Дослідження інновацій в образотворчому мистецтві є одним з пріоритетних 

напрямків в розвитку вітчизняного мистецтва. Існування і розвиток мистецтва, в тому 

числі образотворчого, неможливо без постійного оновлення.  

Видатний вітчизняний дослідник в галузі соціології та культурології, доктор 

філософських наук, професор, Е. С. Маркарян визначав традицію як «...виражений в 

соціально організованих стереотипах груповий досвід» [2, с. 77]. «Динаміка культурної 

традиції, – по Е. С. Маркаряну, – це постійний процес подолання одних соціально 

організованих стереотипів і утворення нових» [2, с. 78]. Таким чином, інновації 

з’являються в процесі органічної перекомбінації елементів традиції.  

Академік А. П. Дерев’янко відносить поняття «традиція» до числа складних 

феноменів, що мають широке поле змісту. А. П. Дерев’янко зазначає суперечливість 

природи традиції в філософському сенсі, що породжує крайнощі в її оцінці та сприйнятті. 

З одного боку традиція сприймається як символ незмінності і консервація минулого. З 

іншого − «як необхідна умова збереження, наступності і стійкості людського буття» [1, 

с. 1]. На думку ряду сучасних дослідників, серед яких і академік А. П. Дерев’янко, 

традиції та інновації можуть взаємодіяти не в формі конфлікту, а в формі симбіозу або 

синтезу. «Традиції можуть виступати не гальмом, а основою, фільтром, трампліном 

новацій ... Ціннісні і технологічні якості традиції, переходячи в інновації, зберігають 

важливу для культури спадкоємність» [1, с. 1]; «будь-яка традиція колись була новацією, а 

будь-яка новація, в разі успішного впровадження, приречена стати традицією» [1, с. 2]. 

Інновації або іншими словами нововведення, оновлення характерні для розвитку 

мистецтва на всьому протязі його історії. Вони зачіпають тематику, технологію, техніку 

створення твору, а також способи художньо-образного вирішення. 

Поява інновацій контексту художньо-образного змісту безпосередньо залежить від 

таланту, індивідуальності і духовності художника. У мистецтві існують вічні теми: 

«Материнство», «Віра», «Любов», «Божественне начало». Розкриття цих тем в 

конкретному художньому рішенні може призвести до появи інновації, до оновлення і 

перетворення образного устрою творіння. Історія мистецтва дає безліч прикладів втілення 

певної теми в мистецтві, зокрема теми «Материнства»: це і іконописні зображення 

Богоматері з Немовлям, «Сікстинська Мадонна» Рафаеля, «Мадонна Літа» і «Мадонна 

Бенуа» Леонардо да Вінчі, картини З. Серебрякової, Т. Яблонської, – цей ряд можна 

продовжити .... Таким чином, кожний справжній витвір мистецтва є інновацією, володіє 

новизною образного вирішення.  

Другий аспект вивчення інновації в мистецтві – це поява нових образотворчих 

технік і технологій. Розглянемо два яскравих приклади: винахід олійних фарб і появу 

цифрових картин, створених за допомогою графічних редакторів. З появою олійних фарб 

(сталося це приблизно в XV-XVI століттях) у художників з’явилася можливість досягти 
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тонкого моделювання і оптичних ефектів, за допомогою дії нижчих барвистих шарів. 

Олійний живопис дозволив застосовувати одночасно і покривні, й лесувальні фарби, 

вирішуючи поставлену живописну проблему. Картина майже не змінювала тональності 

після висихання, твори могли зберігатися на століття. Поява подібної інновації сприяло 

розвитку мистецтва живопису що, звичайно ж, відбилося на змісті і якості мистецької 

освіти. 

Технології олійного живопису, акварелі, темпери, пастелі з’явившись як 

інноваційні, давно вже стали традиційними. Однак не так багато сучасних живописців і 

графіків володіють ними досконало. Слабшає академічна школа образотворчого 

мистецтва, від цього страждає якість художньої освіти. 

На наш погляд, навчаючи олійному живопису, як, втім, і всім іншим технікам, 

необхідно вже на етапі занять у дитячій художній школі знайомити з основами 

матеріалознавства. Залучення до таємниць технічної майстерності при вивченні будь-якої 

традиційної або інноваційної техніки, безпосереднє спостереження чарівного процесу 

взаємодії барвистих пігментів не просто збагачує уявлення юних художників про 

живопис. Розуміння процесів взаємодії барвистих шарів в картині, володіння 

різноманітними технічними прийомами і способами малювання, знання специфіки 

художніх матеріалів робить роботу учнів більш осмисленою. Вибір матеріалу стає 

усвідомленим, використання техніки – раціональним. Все перераховане сприяє вирішенню 

не тільки навчальних, а й творчих завдань. 

З відходом зі сцени живописців, які здобули освіту у викладачів дореволюційних і 

середини 50-тих років, живопис катастрофічно деградує як вид образотворчого мистецтва 

в своїй прямій «мальовничій» якості. І ніякі новітні цифрові технології, що імітують 

техніку живопису, не можуть замінювати або заповнювати цю деградацію. До певної міри 

це відноситься і до графіки, яка стрімко втрачає традиційні, нічим не замінні за своєю 

досконалістю технології. 

В кінці XX – початку XXI століття з’явилися різноманітні стерео і голографічні 

технології, рідкокристалічні екрани з високою роздільною здатністю, інтерактивні 

приставки, нові комп’ютерні програми і додатки, графічні редактори, що дозволяють 

малювати і обробляти цифрові зображення − це спровокувало зростання інтересу 

художників до комп’ютера і новітнім цифровим технологіям. Крім того, що комп’ютер з 

необхідним програмним забезпеченням є основним інструментом художника-дизайнера, 

з’явилося така інновація як «інтерактивна цифрова картина». Поверхня картини реагує на 

дотик людських рук, змінюється і дозволяє глядачеві переміщатися по створеним 

художником фантастичним просторам, перетинатися в нескінченно різних варіантах 

послідовностей сюжетів, перетворюючи глядача, до певної міри, в співавтори твору.  

Чи впливають технічні інновації на утримання і якість художньої освіти? Відповідь 

очевидна: звичайно, впливають. Художня педагогіка повинна відповідати актуальним 

запитам часу і знайомити молодь з новими технологіями в образотворчому мистецтві, в 

тому числі цифровими. При цьому основою якісного художнього освіти були і 

залишаються традиційні художні техніки і матеріали, проблема збереження і розвитку 

яких в наші дні стає особливо актуальною.  

Четвертий аспект вивчення феномена інновацій в мистецтві – це теорія і практика 

впровадження «оновлень» в художній педагогіці. Модернізація системи освіти в Україні 

зачіпає як сферу основної загальної, так і позашкільної освіти, до якого належать, зокрема 
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дитячі художні школи і школи мистецтв. Вирішуючи завдання оновлення художньої 

освіти, необхідно, на наш погляд, прагнути до синтезу традиції і новацій. Оновлення 

повинні носити еволюційний характер і полягати в розширенні спектра досліджуваних 

матеріалів і технік образотворчої діяльності, використання інноваційних 

загальнопедагогічних технологій, нових ефективних форм і методів організації процесу 

навчання. 

 При цьому фундаментом для впровадження інновацій повинні служити 

основоположні методики навчання образотворчому мистецтву, розроблені 

П. П. Чистяковим, В. Д. Кардовський, Н. Н. Волковим, Н. Н. Ростовцевим, 

М. А. Кириченко і іншими художниками-педагогами, які сприяли збереженню і розвитку 

вітчизняної школи художньої освіти. Основою художньої освіти повинна, на наш погляд, 

залишатися академічна школа малюнка і живопису, композиції і скульптури. 

Поява інновацій в мистецтві неминучий і необхідний процес, обумовлений самою 

природою мистецтва як художньо-образного, ціннісно-естетичного осмислення дійсності 

людиною. Взаємозв’язок розвитку мистецтва та художньої освіти незаперечна. Отже, всі 

значні оновлення, що відбуваються в галузі образотворчого мистецтва, знаходять 

відображення у змісті, формах і якості мистецької освіти. При цьому як мистецтво, так і 

художня педагогіка є скарбницями, в яких зберігаються традиційні цінності, норми, 

ідеали, необхідні умови збереження, наступності і стійкості людського буття. 

Тому, впровадження інноваційних процесів як в самому мистецтві, так і в 

педагогіці мистецтва має проходити при дбайливому, трепетному ставленні до 

культурних традицій та академічної художньої освіти, системи духовних цінностей, яка 

склалася у вітчизняному мистецтві з плином віків. Отже не руйнування «старого», а 

творення нового на міцному фундаменті вітчизняної художньої школи – таким нам 

бачиться сенс інноваційних процесів в мистецтві і в мистецькій освіті. 
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Проблема обдарованості цікавить психолого-педагогічну спільноту з давніх-давен. 

Як зауважують науковці, вона не втрачала актуальності, оскільки пов’язувалась із 
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елементами творчості – складової будь-якої діяльності людини (О. Кульчицька, 

В. Слуцький, Ю. Гільбух, Ф. Монкса, В. Юркевич, М. Федоров та ін.). 

Отож, вивчення і аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури дає 

підстави зауважити на домінуванні такого контексту її дослідження: перетинання процесів 

розвитку здібностей та обдарувань особистості. Саме у такій площині у різні епохи 

вивчалась обдарованість як трансдисциплінарне поняття, яке до того ж визнано 

багатозначним, з огляду, як уважають учені (зокрема, Е. Ладзінська), на різні наукові рівні 

(психо-фізіологічний, психологічний, соціально-психологічний, педагогічний) його 

дослідження. Мабуть, із зазначеним і пов’язаний той безсумнівний факт, що ще й досі не 

вироблено єдиного підходу до розуміння феномену «обдарованість», хоча досвід навчання 

обдарованої особистості сягає Давніх держав світу (Єгипет, Індія, Китай, країни 

стародавнього Сходу). Отож, ґенеза обдарованості тісно пов’язується з ідеєю «селекції 

еліти» суспільства. 

Аналіз наукового фонду з проблематики обдарованості засвідчує про такі напрямки 

дослідницької уваги: 

 розширення наукових уявлень про психологічну природу обдарованості 

(С. Перлет, В. Сиервальд, К. Хеллер, О. Хуторський та ін.); 

 вивчення своєрідності змісту різних видів обдарованості особистості – 

інтелектуальної (Н. Литвинова, М. Холодна та ін.), загальної (Н. Сергєєва, С. Шандрук та 

ін.); технічної (О. Зазимко, А. Марков та ін.); художньо-творчої (С. Науменко, В. Орлов та 

ін.); лідерської (Г. Андрєєва, С. Єрмаковатта ін.); академічної (В. Луговий, В. Онацький та 

ін.); педагогічної (О. Антонова, М. Поташник та ін.) тощо; 

 визначення змістового наповнення дидактико-методичного супроводу та 

педагогічного інструментарію щодо роботи з особистістю, яка характеризується певною 

обдарованістю (В. Панов, О. Скориніна, О. Яковлєва, М. Федоров та ін.); 

 розробка діагностувального підходу та технології відбору обдарованої молоді до 

певних видів діяльності із перспективою на професійну кар’єру (Т. Жигайло, В. Моляко, 

О. Ящишин та ін.); 

 виявлення спільного і відмінного у наданні обдарованій особистості додаткових 

освітніх послуг з огляду на її вікову своєрідність (Я. Рудик, Д. Сиск, С. Сисоєва, Г. 

Тарасова та ін.). 

Вже навіть вищезазначене засвідчує про посилений інтерес науковців до 

різнопланового спектру проблемних питань, пов’язаних із обдарованістю. Намагаючись 

дослідити своєрідність обдарованості у дитини дошкільного віку, ми звернулися до 

вивчення і узагальнення передового досвіду педагогів-дошкільників, зокрема півдня 

Одещини. Насамперед маємо зазначити риторичність, що домінує у судженнях із 

означеного питання у практиків: обдарованість – це благо, чи випробування для 

дошкільника? В результаті просвітницького професійного спілкування із педагогами-

дошкільниками доходимо висновку: у процесі професійної підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних закладів освіти недостатньо системною виявилась їх 

підготовленість в окресленому аспекті фахової діяльності. Натомість, як відомо, 

психолого-педагогічна наука вже однозначно пояснює увесь спектр у цьому плані [1, с. 2]. 

Виважена дослідницька позиція щодо вікової  обдарованості та індивідуальних  

розбіжностей міститься у науковому доробку М. С. Лейтеса; на цьому психологічному 

підґрунті сучасні дослідники переважно і вивчають своєрідність вияву обдарованості у 
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дитини дошкільного віку. Зокрема, в цій площині  реалізовано у 2010 році в Україні 

державну програму роботи з обдарованою молоддю. У науковому  періодичному виданні 

«Обдарована дитина» акцентовано здебільшого увагу на інтелектуалізації навчально-

виховного процесу й на врахуванні в ньому чинників «взрощування» таланта та 

становленні «талановитої особистості», а також розробляються дошкільними навчальними 

закладами комплекси програм пошуку, навчання і виховання дітей. До зазначеного 

додамо: педагогічна підтримка обдарованості дошкільників – одне із завдань, окреслених 

у  Законі України «Про дошкільну освіту», деталізованому у Коментарі до Базового 

компонента дошкільної освіти та у численних публікаціях фахівців (А. Богуш, Н. Гавриш, 

К. Крутій, Т. Степанова та ін.). 

На наш погляд, одним із провідних критеріїв обдарованості дитини саме 

дошкільного віку доречно вважати її схильність до певного виду діяльності, вияв радості і 

задоволення самим процесом здійснення дій. Не менш суттєвими нам видаються й 

намагання дитини діяти нестандартно, виявляючи оригінальність у виборі способу 

розв’язання певного проблемного питання чи задачі та вияв нею творчої уяви у діяльності 

(грі, конструюванні, праці, учінні тощо).  

У зв’язку із зазначеним значний інтерес становить креативна педагогіка, у 

контексті якої посилену увагу має бути надано  розвитку уяви та фантазії (Л. Виготський, 

В. Давидов, В. Моляко, Я. Пономарьов). Ми поділяємо думку тих дослідників, які 

вважають метою діяльності педагога-дошкільника – створення додаткових умов, які 

«допоможуть сформувати у дітей креатині здібності до прояву конструктивної  

перетворювальної активності в процесі діяльності та забезпечити якість  результату» [1, 

с. 52]. 

Ідея розвитку креативності особистості вдало реалізована у «теорії розв’язання 

винахідницьких завдань» (ТРВЗ) Г. Атшулера. Цю теорію називають «Наукою думати для  

великих і малюків або Азбукою талановитого мислення» (І. Барташнікова). Вже проведені 

дослідження, спрямовані на розвиток креативності дошкільників за означеним підходом. 

Так, установлені певні стадії прояву дошкільником творчої активності, а саме: 1) 

наслідування; 2) творче наслідування, тобто з наявним елементом новизни; 3) 

репродуктивна творчість, коли дитина спирається на певну схему-опору; 4) справжня 

творчість, де міститься оригінальна ідея [3, с. 26]. 

На основному етапі професійного становлення майбутнього вихователя 

дошкільного закладу – в умовах вищої школи, студент має набути  необхідний і достатній 

ступінь фахової компетентності в аспекті діяльнісного підходу. Дійсно, саме цей науковий 

підхід містить цілісне наукове пояснення доцільної педагогічної позиції у питаннях  

розпізнавання обдарованості у дитини, визначення її виду, розробки стратегії і моделі 

професійної поведінки. Так, у контексті діяльнісного підходу (Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, Б. Ломов, Г. Щукіна та ін.) діяльність осмислюється, з одного боку, у 

нерозривній єдності із психічним розвитком дитини, а, з іншого – у структурному вияві, 

тобто розведенні понять «дія», «операція», «акт реальної життєдіяльності» – через мету, 

мотив, об’єкт, на який спрямована врешті-решт ця діяльність. Учені вбачають безсумнівні 

переваги і конструктивність діяльнісного підходу, оскільки він орієнтує не на просту 

передачу знань і формування у дитини  відповідних умінь щодо їх використання. Йдеться 

про акцент на розв’язання такого завдання: сформувати у дитини саме той різновид 

діяльності, що від початку містить задану систему знань; забезпечити використання цих 
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знань у заздалегідь передбачених межах. Відтак, завдання педагога-вихователя полягає 

здебільшого у формуванні у дошкільника досвіду діяльності із певним об’єктом пізнання. 

Наприклад, якщо у колі дослідження перебуває просоціальна діяльність дошкільнят, то 

об’єктом пізнання дитини буде соціальна сфера. 

З огляду на те, що діяльність особистості має змінний характер, у контексті 

діяльнісного підходу (зокрема, за Г. І. Щукіною) варто розуміти, що розвиток діяльності 

пов’язаний із поступовим розвитком дитини. Отож, спочатку дитина здатна до виконавчої 

діяльності, потім – активно-виконавчої, активно-самостійної, самостійно-творчої. Змінний 

характер діяльності зумовлює й зміну позиції дитини в напрямку набуття нею якостей 

суб’єкта діяльності. 

Отже, перспективи успішного розв’язання проблеми діагностики і  компентентного 

супроводу обдарованої дитини-дошкільника перебувають у площині вдосконалення 

професійної підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу. 
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Важность искусства в воспитании не вызывает сомнения, так как оно является 

собственно его сутью. Особенность искусства как средства воспитания заключается в том, 

что в искусстве «сгущен, сконцентрирован творческий опыт человека, духовное 

богатство» [2, с. 75]. В художественных произведениях различных видов искусства люди 

выражают свое эстетическое отношение к бесконечно развивающемуся миру 

общественной жизни и природы. «В искусстве отражается человеческий духовный мир, 

его чувства, вкусы, идеалы». Искусство дает огромный материал для познания жизни. «В 

том-то и заключается основная тайна художественного творчества, что художник, подме-

чая основные тенденции развития жизни, воплощает их в такие полнокровные 

художественные образы, которые с огромной эмоциональной силой действуют на каждого 

человека, заставляя его постоянно размышлять о своем месте и назначении в жизни» [4, 

с. 45]). В процессе общения ребенка с явлениями искусства накапливается масса 

разнообразных, в том числе и эстетических впечатлений. Искусство оказывает широкое и 

многостороннее воздействие на человека. Художник, создавая свое произведение, глубоко 
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изучает жизнь, вместе с героями любит, ненавидит, борется, побеждает, гибнет, радуется 

и страдает. Любое произведение вызывает наше ответное чувство, сопереживание, 

формирующее духовный смысл бытия. 

Б. М. Неменский так описал это явление: «И хотя сам по себе творческий процесс 

создания художественного произведения как будто уже совершился, каждый человек 

вслед за художником-творцом погружается в него всякий раз, когда воспринимает 

произведение искусства. Он вновь и вновь, в меру своих личных способностей, 

становится творцом, «художником», переживая жизнь как бы «душой автора» того или 

иного произведения, радуясь или восхищаясь, удивляясь или испытывая гнев, досаду, 

отвращение» [6, с. 37]. 

Встреча с разными видами искусства не делает человека сразу духовно богатым или 

эстетически развитым, но опыт эстетического переживания помнится долго, и человеку 

всегда хочется вновь ощутить знакомые эмоции, испытанные от встречи с прекрасным. 

«Только подлинное искусство воспитывает. Но только человек с развитыми 

способностями может пробудиться к сотворчеству и творчеству» [2, с. 20]. Искусство 

может и не выполнить своей воспитательной роли, тогда ребенок не получит собственно 

художественного развития и образования, не научится видеть, чувствовать и понимать 

прекрасное в искусстве и жизни. Следовательно, воспитание искусством прежде всего 

должно преследовать цель – воздействие на внутренний мир ребенка, на его 

индивидуальное духовное богатство, которое определит дальнейшее поведение человека. 

Способности ребенка неодинаковы, и потому каждый волен в соответствии с ними 

предпочитать тот или иной полюбившийся ему вид искусства. Все виды искусства 

должны быть доступны человеку, но они могут иметь неодинаковое значение в его 

индивидуальной жизни. Однако полноценное воспитание невозможно без восприятия 

человеком и без воздействия на него всей системы искусств. В таком случае духовные 

силы ребенка будут развиваться более или менее равномерно» [3, с. 54]. 

В школе встреча детей с произведениями искусства происходит, в основном, на 

уроках художественного цикла (литературы, музыки, изобразительного искусства). Эти 

же предметы и являются основными в системе эстетического воспитания. Они играют 

решающую роль в формировании у детей эстетических идеалов, эстетического отношения 

к действительности и искусству вообще. В своей сущности предметы художественного 

цикла, именно как предметы школьного обучения, являются собирательными, 

обобщающими, интегрированными, комплексными. Они представляют собой сложное 

единство самого искусства, его теории и истории, навыков практического творчества. 

В школе изучают не литературу, музыку, изобразительное искусство как таковые, а 

учебные предметы по искусству, решающие задачи всестороннего развития и воспитания 

школьников, объединяющие в себе элементы собственно искусства, науки о нем и навыки 

практической деятельности. 

 «Художественная литература – органическая часть искусства как формы 

общественного сознания и выражения эстетического отношения человека к 

действительности» [1, с. 45]. Она связана со всеми видами искусства, составляет основу 

многих из них, дала жизнь таким искусствам, как театр и кино, ее широко использует 

изобразительное искусство и хореография. Процесс восприятия и постижения подлинного 

литературного произведения доставляет читателю эстетическое наслаждение, влияет на 

духовный мир личности, формирование ее потребностей, мотивов поведения, 
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способствует развитию мыслительных процессов человека, расширяет кругозор, 

углубляет его познание. Другой важнейший предмет художественного цикла в школе – 

«Музыка». Музыка, как интегрированный предмет, органически вбирает в себя изучение 

собственно музыкальных произведений, историю, теорию музыки, а также простейшие 

навыки исполнительства в области пения и игры на музыкальных инструментах. 

Выдающийся советский композитор и автор программы по музыке 

Д. Б. Кабалевский особо отмечает важность этого предмета: «Музыка – это искусство, 

которое обладает большой силой эмоционального воздействия на человека. Именно 

поэтому она может играть громадную роль в воспитании духовного мира детей и 

юношества» [4, с. 136]. Школьник выбирает для себя музыку, хоровое исполнение как 

искусство, элементы теории, истории музыки, музыковедение как часть искусствознания. 

В содержание предмета «Музыка» введено восприятие звучащей музыки и хоровое 

исполнение, усвоение нотной грамоты и элементов музыковедения, овладение навыками 

игры на простейших музыкальных инструментах и развитие способности к музыкальной 

импровизации. 

Известный педагог Ю. Б. Алиев пишет: «Урок музыки дает осознание радости 

музыкального творчества, формирует чувство сопричастности к прекрасному, 

способность наслаждаться тем нравственно-эстетическим содержанием, которое вложено 

композитором или народом в произведение музыки» [1, с. 154]. Ведущие задачи на уроках 

музыки отмечают Л. Г. Дмитриева и Н. М. Черноиваненко, авторы учебника «Методика 

музыкального воспитания в школе». Они пишут, что музыка является «формированием 

слушательской музыкальной культуры учащихся, потому что сегодняшний ученик в 

будущем непременно слушатель, проявляющий свои интересы и вкусы. Именно от сфор-

мировавшейся слушателем музыкальной культуры зависит, будет ли человек сам 

совершенствовать свой внутренний мир при общении с искусством либо нет, воспринимая 

только развлекательную музыку» [3, с. 11]. К примеру, при изучении сюиты норвежского 

композитора Э. Грига «Пер Гюнт», часть под названием «Смерть Озе», где рассказывается 

о матери, не дождавшейся своего сына из дальних стран, вызывает у ребенка чувство 

боли, жалости, сострадания к чужой беде и часто даже сопровождается очищающими 

детскую душу слезами. Не это ли самое главное качество музыки и педагогики? 

Другие авторы отмечают, что ведущее значение должно придаваться хоровому 

исполнению, так как «...имеющее давние и глубокие народные традиции, хоровое пение 

развивает не только музыкальные способности, но и качества характера, мировоззрение, 

художественный вкус, эстетическое чувство» [2, с. 114]. Очевидно, что на уроке нужно 

стремиться к оптимальному сочетанию всех элементов музыкального воспитания. К 

примеру слушание, а позже и исполнение хоровых произведений на слова Т. Шевченко 

«Реве та стогне Дніпр широкий», «Стоїть явір над водою», а также «Молитва за Україну» 

композитора Н. Лысенко воспитывают в детях чувство любви, патриотизма и гордости за 

свое Отечество. 

Таким образом, в предмете «Музыка» выдвигаются единые эстетические задачи 

музыкального образования и воспитания школьников, т.е. все преподавание нацелено на 

такое музыкальное воспитание, которое обеспечивает развитие духовного богатства 

личности, нравственно-эстетический характер её деятельности, побуждения, взгляды, 

убеждения, а также накапливание знаний, умений и навыков во всех видах музыкальной 

деятельности. 
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Особенность всех видов искусства, художественной литературы и музыки, ученые 

усматривают в эмоциональном воздействии на человека. Зритель непосредственно 

испытывает радость сопереживания, невольно чувствует себя соучастником событий и 

конфликтов, происходящих на сцене. «Своеобразие эстетического воздействия театра, – 

как отмечает А. И. Буров, – обусловлено коллективным характером восприятия» [1, 

с. 225]. В унисон ему звучат слова Н. В. Гоголя, который писал, что «...в театре толпа ни в 

чем несходная между собой, разбитая по единицам, может вдруг потрястись одним 

потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом» [2, с. 113]. 
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Народознавство – це система фундаментальних знань про конкретний народ, про 

особливості побуту і трудової діяльності, національний характер, психологію, світогляд, 

історично-культурний досвід, у тому числі й здобутки у галузі навчання і виховання, а 

також про свій родовід, що є органічною частиною народу, про спосіб життя й виховання 

у сім’ях, про отчий край і все пов’язане з ним. Джерела українського народознавства 

сягають сивої давнини. Протягом віків воно вироблялося, утверджувалося, 

відшліфовувалося й передавалося з покоління в покоління. Талановиті наші предки мали 

сильні традиції, звичаї, уснопоетичну творчість, різні види високохудожнього мистецтва, 

ефективну систему навчання і виховання. Виховання починається із засвоєння дітьми 

духовних надбань рідного народу – мови, усної народної творчості, всієї спадщини 

батьків, дідів. Без оволодіння в сім’ї, дитсадку, школі культурою свого народу, пізнання 

його самобутнього національного обличчя, практичного продовження культурно-

історичних традицій, звичаїв годі й говорити про успіх перебудови навчально-виховного 

процесу. У свідомості людей, зокрема молоді, треба відродити правильне розуміння 

фундаментального поняття – народна культура, відновити його первинний зміст. 

Культура кожного народу, зокрема українського, включає в себе, крім матеріальної, і 

духовну: народну творчість, народну мораль, національні традиції, звичаї й обряди, 
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народні знання про різні сфери життя (народне землеробство, медицина, метеорологія 

тощо). Народна культура (освіта, театр, архітектура, наука та ін.) відображає цілісний 

культурно-історичний шлях народу, зміст і дух його життя. Школа має забезпечувати 

оволодіння кожним учнем народною культурою, а на цій основі – всіма національними та 

загальнолюдськими цінностями. Педагогіка народознавства розглядає освіту як ланку 

безперервного історичного процесу розвитку народу і синтезує здобутки народної 

педагогіки й досягнення сучасної психолого-педагогічної та інших наук про людину, 

народ, націю. Вона містить у собі чітку систему високоефективних ідей, принципів і 

методів, доступних і емоційно наснажених засобів, прийомів та форм роботи з учнями. 

Чільне місце в педагогіці народознавства належить принципу самодіяльності учнів. 

Педагогічне керівництво дітьми, регулювання їхньої діяльності має здійснюватися не 

авторитарним шляхом (постійним контролем, нав’язуванням занять, примусом та ін.), а 

гуманним, демократичним, створенням відповідних психолого-педагогічних умов. 

Дотримання принципу самодіяльності забезпечує пробудження і розкриття природних 

задатків, нахилів дітей, формування самобутньої творчої особистості. Серед засобів 

педагогіки народознавства першорядне місце посідає рідна мова. Рідна мова – саме життя 

народу, вияв його національного буття, універсальна скарбниця духовних надбань і ос-

новний засіб передачі їх із покоління в покоління. Це самобутній спосіб мислення, 

пізнання дійсності й формування внутрішнього світу людини (національної психології, 

характеру, світогляду). З цього приводу педагогіка народознавства передбачає насамперед 

застосування у навчально-виховній роботі з дітьми прогресивних народних традицій – 

культурних, духовних, моральних, трудових, сімейно-побутових, що вкрай необхідні для 

всебічного і гармонійного розвитку особи. Засвоєні й примножені не одним поколінням, 

традиції і звичаї містять у собі духовні, моральні цінності (ідеї, ідеали, погляди, норми 

поведінки та ін.), які мають величезне значення для сучасної системи сімейно-шкільного 

виховання. Невід'ємними складовими народної педагогіки є родинна педагогіка, 

педагогічна деонтологія, педагогіка народного календаря.  

Родинна педагогіка – складова народної педагогіки, в якій зосереджено знання й 

досвід щодо створення і збереження сім’ї, започаткування та продовження сімейних 

традицій (трудових, моральних, мистецьких). Родинна педагогіка сприяє формуванню в 

дітей любові до матері і батька, бабусі і дідуся, поваги до пам’яті померлих. Актуальні для 

сучасної педагогіки питання стосунків між вихователями і вихованцями розглядає 

педагогічна деонтологія.  

Педагогічна деонтологія (гр. йеопіоз – належне, потрібне, необхідне) – народні 

знання про виховні обов’язки батьків перед дітьми, вчителів перед учнями, вихователів 

перед вихованцями, про етичні норми, необхідні для виконання педагогічних функцій. 

Значні виховні можливості закладено в педагогіці народного календаря, який попри певні 

універсальні особливості закорінений у буттєвий досвід кожного народу. 

Педагогіка народного календаря – складова народної педагогіки, що передбачає 

виховання дітей та молоді шляхом залучення їх до сезонних робіт, підтримання звичаїв, 

участі у святах і обрядах. Великі потенційні можливості національного виховання, 

зокрема формування патріотичних рис, має педагогіка, джерелом якої є історична пам’ять 

про оборонців рідної землі, традиції формування мужнього воїна – захисника вітчизни. У 

контексті педагогіки українського роду нею є козацька педагогіка.  

Козацька педагогіка – педагогіка українського народу, спрямована на формування 
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мужнього громадянина (козака-лицаря) з яскраво вираженою українською національною 

свідомістю, твердою волею і характером.  

Світська педагогіка – своїм корінням вона сягає педагогічних пошуків давнього 

світу. У Давніх Китаї, Індії, Греції, Римі було зроблено перші спроби узагальнити досвід 

виховання, сформулювати основні педагогічні ідеї. Саме на той час припадають перші 

педагогічні міркування щодо проблеми співвідношення політики і виховання, особистості 

й держави, а також про цілі, зміст виховної діяльності. Значну роль у розвитку 

педагогічної думки і практичному вирішенні багатьох проблем виховання відіграв 

видатний український педагог Антон Макаренко (1888-1939). Він розробив і реалізував на 

практиці принципи створення дитячого колективу і педагогічного керівництва ним, 

методику трудового виховання, виховання свідомої дисципліни. Педагогічні ідеї 

Макаренка було втілено у діяльності виховних установ, якими він керував, у його книгах 

«Педагогічна поема», «Прапори на баштах», багатьох наукових і публіцистичних працях. 

Розвитку педагогічної науки сприяла діяльність відомого педагога Василя 

Сухомлинського (1918-1970), який протягом чверті століття керував школою в с. Павлиш 

на Кіровоградщині. Його публіцистичні, наукові праці, найпомітніші серед яких – 

«Народження громадянина», «Серце віддаю дітям», «Як виховати справжню людину», 

своєрідним осмисленням суті й завдань виховання, ролі сім’ї та школи в цьому процесі, 

розкривають особистий педагогічний досвід автора. В українській національній педагогіці 

важливе місце посідає спадщина видатного педагога Григорія Ващенка (1878–1967). У 

своїй праці «Виховний ідеал» він усебічно обґрунтував таку важливу мету тогочасної 

української національної школи, як формування виховного ідеалу. Цінним є і його 

підручник для педагогів «Загальні методи навчання», в якому детально проаналізовано 

філософсько-психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності дітей, принципи і 

методи навчання, шляхи активізації пізнавальних зусиль учнів у процесі використання 

різних методів навчання. «Головна заслуга цього педагога, – на думку Анатолія 

Погрібного, – полягає у створенні національної педагогіки, яка відповідає ментальної та 

історичній місії, потребам державного будівництва українського народу». Звільнившись 

від партійної опіки, марксистсько-ленінської ідеології, утисків тоталітарного режиму, нині 

українська національна педагогіка відроджується ми принципах демократії та гуманізму. 

В ній окреслились нові напрями: 

— педагогіка співробітництва – передбачає спільну діяльність учителя й учня, що 

ґрунтується на взаєморозумінні, єдності їхніх інтересів і прагнень, метою якої є 

особистісний розвиток школярів у процесі навчання й виховання; 

— особистісно орієнтована педагогіка – покликана максимально наблизити зміст і 

методику навчально-виховного процесу до інтересів, нахилів, потреб і життєвих цілей 

особистості школяра; 

— педагогіка життєтворчості – проголошує необхідність творчого підходу до 

організації навчально-пізнавальної та позанавчальної діяльності школярів; 

— педагогіка толерантності – спирається на такий важливий у спілкуванні принцип, 

як терпимість до чужих думок і вірувань.  

Бурхливий розвиток людської цивілізації супроводжується виникненням нових 

гуманітарних проблем, які стосуються освітньо-виховної сфери. Це потребує посиленої 

уваги вітчизняної педагогіки до зарубіжної педагогічної теорії і практики, використання їх 
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у вирішенні подібних проблем в умовах нашого суспільства, оптимального поєднання 

цього зарубіжного досвіду з національними педагогічними традиціями і новаторством. 
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За твердженням фахівців, дошкільний вік – сінзетівний період для формування 

музичних здібностей. Всі діти від природи музичні. Про це необхідно знати і пам’ятати 

кожному дорослому. Від нього й тільки від нього залежить, яким стане надалі дитина , як 

він зможе розпорядитися своїм природним даром. «Музика дитинства – хороший 

вихователь і надійний друг на все життя» . 

Дошкільний вік – період , коли закладається початкові здібності , що обумовлюють 

можливість залучення дитини до різних видів діяльності. Що стосується області 

музичного розвитку , то саме тут зустрічаються приклади раннього прояви музикальності , 

і завдання педагога розвинути музичні здібності дитини , ознайомити дитину з музикою. 

Музика має властивість викликати активні дії дитини . Він виділяє музику з усіх звуків і 

зосереджує на ній свою увагу. Отже, якщо музика надає такий позитивний вплив на 

дитину вже в перші роки його життя, то необхідно використовувати її як засіб 

педагогічного впливу. До того ж музика надає багаті можливості спілкування дорослого і 

дитини, створює основу для емоційного контакту між ними. 

Мета музичного виховання дітей дошкільного віку: виховання гармонійно 

розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини під впливом цінностей 

українського і світового музичного мистецтва, розвиток загальної музикальності, 

здібностей музичного виконавства і творчості, формування елементарних основ музичної 

культури, домірної вікові музичної компетенції. Музична діяльність складається з 

численних дій. Музична діяльність дошкільнят полягає в різних способах і засобах 

пізнання дітьми музичного мистецтва (а через нього і навколишнього життя, і самого 

себе), за допомогою яких здійснюється і загальний розвиток. У музичному вихованні 

дітей виділяють наступні види музичної діяльності: сприйняття музики, виконавство, 
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творчість, музично – освітня діяльність. Усі види діяльності взаємопов’язані і взаємодіють 

між собою. Кожен вид діяльності служить засобом розвитку будь-якої музичної здібності. 

За допомогою сприйняття музики, розрізнення емоційного забарвлення формується 

відчуття ладу. Звуковисотний слух (музично – слухові уявлення) розвивається з 

допомогою тих видів діяльності, в яких ця здатність проявляється, а саме у двох видах 

виконавства – у співі та за допомогою грі на музичних інструментах по слуху. Ритмічне 

почуття знаходить вираз в першу чергу в музично – ритмічних рухах, відтворенні 

ритмічного малюнка в оплесках, на музичних інструментах, в співі. Емоційна чуйність на 

музику розвивається в процесі всіх видів музичної діяльності. Таким чином, всі види 

музичної діяльності є засобами музичного виховання та розвитку дітей. Одним з 

провідних видів музичної діяльності є слухання-сприйняття. Відомий радянський 

композитор Д. Б. Кабалевський відзначав важливість виховання уважного, розуміючого 

слухача з самого раннього дитинства. Музика, як і інші види мистецтва, відображає 

дійсність. У повсякденному житті музика супроводжує людину, виявляє його ставлення 

до навколишнього світу, збагачує духовно, допомагає працювати і відпочивати.  

Сприйняття музики здійснюється не тільки через слухання-сприймання, а й через 

спів, музично-ритмічні рухи, гру на музичних інструментах. Для формування музично-

слухових уявлень важливі знання про те, що музичні звуки мають різну висоту, що 

мелодія складається з звуків, які рухаються вгору, вниз або повторюються на одній висоті. 

Розвиток почуття ритму потребує знанні того, що музичні звуки мають різну протяжність 

– бувають довгими і короткими, що вони рухаються і їх чергування може бути мірним або 

більш активним, що ритм впливає на характер музики , її емоційне забарвлення , робить 

більш впізнаваними різні жанри. Формування вмотивованою оцінки музичних творів крім 

накопичення слухового досвіду передбачає певні знання про музику, її видах, 

композиторів, музичні інструменти, засобах музичної виразності, музичних жанрах, 

формах, оволодіння деякими музичними термінами (регістр, темп, фраза, частина і т.д.). 

Самостійна музична діяльність (щоденно) пов’язана з ініціативою і бажанням 

дитини звертатися до власно набутого мистецького досвіду. Вона потребує спостереження 

за дітьми і непрямого впливу у вигляді організації розвивального середовища і 

сприятливих умов для підтримки і розвитку самостійних дитячих музичних проявів 

(наприклад, ситуації виклику, ситуації успіху). Ситуація виклику – це прийом непрямого 

запрошення до самостійних дій, провокування і спонукання дітей до активності за 

рахунок надання їм нових можливостей. 

Використання музики у повсякденному житті (щоденно) є найпоширенішою 

формою роботи і потребує створення у дитячій групі атмосфери повсякденного звернення 

до музики як життєво необхідних дитині позитивних емоційних вражень. Вихователь 

педагогічно доцільно використовує музику у різних видах дитячої діяльності (ігровій, 

образотворчій, руховій, під час сприймання літературних творів, наприклад, при слуханні 

музично ілюстрованих казок, тощо), збагачує досвід дітей красивою українською музикою 

із національної спадщини – про Україну, її духовно-культурні цінності, про Київ, дім, 

рідну мову, батьків, сучасною дитячою музикою у виконанні дорослих і дітей 

(аудіозаписи, відеозаписи), творами зі світової класики. 

 Музичні заняття (два рази на тиждень) – провідна форма організованої 

навчально-пізнавальної діяльності з музичного виховання дітей. Види занять: колективні 

(вся група), підгрупові (4-12 осіб), індивідуальні (1-3 особи). Типи занять: традиційне, 
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тематичне, домінантне, комплексне, комплексно-тематичне. При плануванні занять 

обирається той доцільний тип, що відповідає рівню музично-естетичного розвитку дітей, 

поставленій освітній меті, актуальним завданням роботи з групою. 

Традиційне заняття усталене в основних рисах, найбільш апробоване дошкільною 

практикою. У ньому поєднуються всі види дитячої музичної діяльності: слухання музики, 

співи, пісенна творчість, музично-рухова діяльність, творчість у рухах, гра на дитячих 

музичних інструментах, музично-дидактичні ігри.  

Тематичне заняття характеризується тим, що його виховний зміст виражений 

життєвою темою, близькою і зрозумілою, відомою дітям, актуальною для їхнього 

особистісного і музичного розвитку; освітній і розвивальний зміст знаходить вираження 

через сукупність тем «Які емоції і почуття передає і викликає музика», «Про що 

розповідає музика», «Як розповідає музика».Зміст музичної діяльності пов’язується з 

широкою культурною інформацією і спеціальною музичною. У молодшому дошкільному 

віці переважає тематика іграшкового світу, природних явищ, у старшому – соціального і 

суто музичного спрямування. 

У домінантному занятті переважає (домінує) один із видів дитячої музичної 

діяльності – музикування, музичні рухи, співи, – чим створюється атмосфера відповідного 

музичного 

У комплексному занятті музика інтегрується з кількома видами дитячої діяльності, 

переважно художніми; успішно спрямовується розвиток дитячої творчості. Під час такого 

заняття доцільно узагальнити одне з художніх понять (наприклад, ритм) через практичну 

діяльність у різних мистецтвах (музиці, танці, малюнку, витинанку тощо).Комплексно-

тематичне заняття поєднує у собі риси комплексного і водночас тематичного, що 

підсилює його художньо-естетичну і життєву спрямованість для дітей; часто носить 

підсумковий характер. 

Музичні розваги (два рази на місяць) – естетично приваблива форма мистецько-

творчого відпочинку дітей, побудована на різноманітному мистецькому і життєвому 

досвіді дітей. Організуються різні види розваг для дітей і разом з дітьми, тематика яких 

пропонується, варіюється вихователями і музичним керівником, може обиратися разом із 

дітьми. Види розваг:день народження дитини, іменини; свято Миколая; День матері; 

музичні драматизації казок у виконанні самих дітей, вистави різних видів театрів; театр 

дітей і дорослих до Міжнародного дня театру; слухання аудіозапису музично 

ілюстрованих казок, музичних фрагментів з дитячих опер і балетів; концерт дитячої 

творчості, тематичні концерти творчості видатних митців; фестивалі дитячих талантів і 

родинної творчості; вечори музичних загадок-відгадок, українських колискових пісень, 

колядок і щедрівок (під час Різдвяних свят), веснянок, закличок, хороводів (під час 

Великодніх свят), слухання музики і творчого музикування, слухання музики і 

танцювальних імпровізацій; вечір поезій і пісень до Всесвітнього дня поезії; вечір дитячої 

творчості до Всесвітнього дня танцю тощо. Ті чи інші види розваг плануються відповідно 

до віку дітей. 

Музично-театралізовані свята (два-чотири рази на рік) – художньо й творчо 

збагачена форма відзначення святкової події, пори року, соціально й змістовно значущої 

для виховання і розвитку дитини, що здійснюється, головним чином, засобами музики, 

літератури, театру, хореографії. Рекомендовані свята (залежно від віку дітей): Свято 
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музики (до Міжнародного дня музики), Свято осені, зимове Новорічне свято, Свято весни, 

мами і усіх жінок, Свято випуску дітей до школи. 

Отже, музиці відводиться особлива роль у вихованні дитини. З цим мистецтвом 

людина стикається від народження, а цілеспрямоване музичне виховання він отримує в 

дитячому саду – а в подальшому і в школі. Музичне виховання є одним із засобів 

формування особистості дитини. У музичному вихованні сприйняття музики дітьми є 

провідним видом діяльності. І виконавство, та творчість дітей базується на яскравих 

музичних враження. Суспільство зацікавлене зберегти і передати майбутнім поколінням 

духовні цінності, в тому числі музичну культуру. Діти повинні розвиватися через пізнання 

культурної спадщини, виховуватися так, щоб бути здатними його примножувати. 
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Формування професійних умінь майбутніх учителів музики – складний, 

багатогранний процес. 

Звернення до проблеми формування фахових умінь майбутніх учителів засобами 

взаємодії різних видів мистецтва знаходимо у працях Т. Костогриз, Г. Мартьянової, 

Т. Рейзенкінд, О. Рудницької, Ж. Сироткіної, С. Швидкої тощо. 

У підготовці майбутніх учителів музики проблема використання взаємодії різних 

видів мистецтва займає особливе місце, оскільки спрямовується на вирішення важливих 

питань фахової підготовки. На думку Т. Рейзенкінд «головна мета полягає не лише в тому, 

аби поглибити художній тезаурус студента (що є, також, важливим і необхідним), а й в 

тому, щоб використати різні види мистецтва у їх органічному взаємозв’язку специфічних 

ознак емпатії, активізації безпосереднього емоційного відгуку, розширення меж образних 

уявлень, що є можливим лише в контексті розмаїття засобів художнього пізнання» [1, 

с. 67]. 
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Але аналіз типових вузівських програм з «Педагогічної майстерності», «Світової 

художньої культури», «Методики музичного виховання» та посилання на дослідження 

науковців (Г. Мартьянова [2], Т. Рейзенкінд [1]) дозволяють зробити висновки про те, що: 

проблема формування професійних умінь засобами взаємодії різних видів мистецтва є 

предметом психолого-педагогічних досліджень, проте ми найчастіше маємо справу з 

механічним використанням комплексу мистецтв у вигляді наочно-ілюстративних методів. 

А розвиток педагогіки мистецтв переважно відбувається в межах морфологічного підходу, 

а саме, накопичення емоційно-чуттєвого і культурного досвіду, який веде до повторення 

усталених стереотипів, стандартних форм мислення і не сприяє оволодінню вміннями 

інтерпретації художнього тексту та створенню оригінальних продуктів художньої 

діяльності. Отже, простежується відсутність у вузівській практиці системи формування 

професійних умінь студентів з використанням взаємодії різних видів мистецтва, з 

урахуванням сучасних інтегративних тенденцій. Саме це і зумовило природний інтерес до 

аналізу даного аспекту проблеми. 

Отже, актуальність, недостатня розробленість та пошук нових підходів до процесу 

формування професійних умінь майбутніх учителів музики визначили мету статті, яка 

реалізується у таких завданнях: 

–  обґрунтування значущості взаємодії різних видів мистецтва у процесі формування 

професійних умінь майбутніх учителів музики; 

– визначення та теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

професійних умінь майбутніх учителів музики засобами взаємодії різних видів мистецтва. 

В контексті нашого дослідження ми погоджуємося з Ж. Сироткіною, яка під 

педагогічними умовами формування професійних умінь майбутніх учителів розуміє 

«сукупність факторів, що забезпечують продуктивність протікання навчального процесу, 

отримання адекватного поставленій меті педагогічного результату, розвиток відповідних 

якостей і властивостей особистості» [4, с. 80]. 

Для створення уявлення, щодо системи педагогічних заходів з максимальним 

використанням можливостей взаємодії різних видів мистецтва у формуванні професійних 

умінь майбутніх учителів музики ми провели опитування у студентській аудиторії 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету.  

Отримані дані свідчать, що провідними заходами удосконалення навчально-

виховного процесу вищого навчального закладу засобами взаємодії різних видів 

мистецтва респонденти вважають: «збільшення кількості дисциплін за вибором 

(спецкурсів, семінарів, факультативів тощо)» – 27,4%; «застосування принципів 

цілісності, системності, інтеграції для оновлення змісту методичної підготовки» – 24,5%; 

«використання педагогічних можливостей взаємодії різних видів мистецтва в процесі 

формування професійних умінь» – 20,3%. 

Таким чином, проведена діагностика дає підстави для визначення і обґрунтування 

педагогічних умов формування професійних умінь майбутніх учителів музики засобами 

взаємодії різних видів мистецтв, які ми умовно поділили на зовнішні відносно суб’єкту 

(об’єктивні) і внутрішні (суб’єктивні). 

Виходячи з теорії управління, в межах нашого дослідження, до зовнішньої умови 

ми віднесли: інтенсифікацію вузівського навчально-виховного процесу через збагачення 

його інформаційним матеріалом культурологічного та мистецько-педагогічного 

характеру. 
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Теоретичне обґрунтуванні даної умови базувалося на тезі про те, що «…розвитком 

людини є її інтеграція в культуру, соціокультурну творчість, засвоєння загальнолюдських 

цінностей» (Л. Виготський [2], А. Леонтьєв [3] та ін.).  

Враховуючи, що суб’єктивна сторона суспільного досвіду виражається в здатності 

здійснювати певного роду практичну діяльність, ми розглядаємо культурологічний та 

мистецько-педагогічний досвід як суб’єктивний потенціал, який віддзеркалює рівень 

сформованості професійних умінь студента і виявляється в музично-педагогічній 

діяльності. 

Отже, визначена педагогічна умова створює поширені можливості для формування 

професійних умінь на основі теоретичних знань і переходу від пізнавальної діяльності до 

професійної і навпаки. 

Але ефективність означеної зовнішньої умови посилюється при поєднанні з 

внутрішніми умовами, до яких ми віднесли: 

- актуалізація професійних інтересів студентів і формування мотиваційної сфери; 

- становлення активно-творчого ставлення до взаємодії різних видів мистецтва; 

- активізація емпатійних та рефлексивних процесів у професійному становленні. 

Аналіз теоретичних положень дає підстави стверджувати, що актуалізація 

професійних інтересів студентів і становлення їх мотиваційної сфери є оптимальною 

умовою формування професійних умінь майбутніх учителів музики. А проблемно-

діалогічний принцип побудови навчання сприяє створенню активно-творчого ставлення 

студентів до взаємодії різних видів мистецтва на рівні самосвідомості, придбання 

мистецько-педагогічного досвіду та його творчої реалізації. 

На нашу думку, означена умова сприяє розвитку креативності, самосвідомості, 

збагаченню мистецько-педагогічного досвіду, надає особистісного смислу навчальній 

діяльності майбутніх учителів, що, безперечно, є міцним підґрунтям для оволодіння 

професійними вміннями та творчого їх застосування у подальшій музично-педагогічній 

діяльності. 

Активізація емпатійних та рефлексивних процесів засобами взаємодії різних видів 

мистецтва у професійному становленні передбачає низку аспектів: актуалізація 

внутрішнього світу людини, активізація кращих почуттів; стимулювання соціально-дієвої 

позиції та формування емпатійних та рефлексивних умінь у студентів. 

Отже, проведене дослідження, узагальнення результатів опитування дало змогу 

визначити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування професійних умінь 

майбутніх учителів музики засобами взаємодії різних видів мистецтва. 

Дієвість наданих умов має забезпечити організаційно-методична система, розробка 

і обґрунтування якої і є предметом нашого подальшого дослідження. 
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В СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 
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Сучасний музичний простір у суспільстві визначається різноманітністю. 

Особистість людини формується під впливом різних соціокультурних, психологічних, 

економічних, політичних та інших чинників. Період соціально-економічних і політичних 

перетворень, що переживає наша країна, висунув низку проблем, пов’язаних з духовним 

життя суспільства: дефіцит милосердя та взаєморозуміння, відчуження людей один від 

одного, прояви жорстокості. Джерела виникнення суперечливих тенденцій слід шукати не 

лише в макросоціальних явищах, але у прорахунках морального та естетичного виховання 

також. У вихованні загальної культури особистості значне місце займає музична культура, 

яка всебічно впливає на гармонійний розвиток, особливо на розвиток емоційно-чуттєвої 

сфери підлітків та учнів. За силою впливу на внутрішній світ людини музиці немає рівних 

[1, c. 23]. Позбавлена безпосереднього наочно-зорового образу, музика передає найглибші 

й найтонші відтінки естетичних переживань людини. Музичний образ настільки 

багатозначний, наскільки багатозначні складні почуття особистості. Музика є 

каталізатором усього творчого потенціалу особистості; вона здатна збудити особистісні, 

специфічні якості особистості. Проблема формування естетичного сприйняття 

надзвичайно широка й потребує глибоких, різнобічних досліджень. Вона виникає 

повсякчас у навчанні студентів. В естетичному сприйнятті особистісний світ дуже 

важливий, бо саме він свідчить про змістовність сприйняття музики. Як показують 

спостереження, студенти молодших курсів зазнають іноді певних труднощів у вивченні 

музики – як класичної, так і сучасної. Саме через несформованість естетичного 

сприйняття, через відсутність особистісного ставлення до цієї музики. 

Роль мистецтва в розвитку творчих можливостей особистості неодноразово 

підкреслювали такі відомі музиканти-дослідники, як: Д. Кабалевський, В. Євдокимов, 

Г. Шевченко та ін. Проблемам естетичного виховання засобами музики, формування 

естетичних потреб, ідеалів, смаків, музично-естетичних інтересів, розвитку творчих 

здібностей присвячено праці сучасних українських музикантів-педагогів: А. Болгарського, 

Л. Коваль, І. Зязюна, О. Кузнецової, Т. Падалки. 
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Мета музично-естетичного виховання – формувати зацікавленість слухачів до всіх 

жанрових груп. Вплив музики на формування особистості як чинника її соціалізації 

залежить від вікових особливостей, психічного стану, провідного типу художньо-

естетичної діяльності людини. Орієнтації молоді на цінності музичної культури 

формуються з урахуванням таких соціально-педагогічних умов: зорієнтованість учнів і 

студентів на відтворення й розвиток музичних цінностей у загальнозначущих ракурсах 

національної та світової культури; посилення гуманістичної функції у сферах навчання й 

дозвілля учнівської та студентської молоді на основі включення їх у творчу 

соціокультурну діяльність. 

Як відомо, некерований музично-виховний процес при необмеженому виборі 

різносортної музичної продукції не тільки різко гальмує музичний розвиток особистості 

підлітка, але й впливає на особистість деструктивно. На нашу думку, на музичне 

самовиховання підлітків слід впливати усіма організованими формами, та одним з 

важливих завдань у цьому напрямку є формування високих музичних потреб. 

Д. Кабалевський у своїй книзі «Як слухати музику» часто підкреслював, що всі люди 

світу мають доступ до музики, отже, усі повинні бути підготовлені до сприймання музики, 

усі повинні відчувати вплив музики на їх внутрішній світ, особливо на ідейність та 

моральність [1, с. 34]. Організоване музичне виховання має бути спрямоване на те, щоб у 

процесі спілкування з музикою в слухача брали участь і розвивалися всі шари художнього 

сприймання – від почуттєвих переживань до цілісного осягнення художніх образів. 

На запитання студентам молодших курсів: «Які ти знаєш напрямки, стилі 

популярної естрадної музики і які з них тобі до вподоби?”, – відповіді умовно розділилися 

на проблемні: розуміння про сучасну музику в підлітків немає, розуміння про класичну 

музику мають лише 20% студентів. Таких жанрів, як блюз, кантрі, сучасна класична 

музика 90% студентів узагалі не чули у своєму житті. Чимало підлітків визначили тільки 

стилі рок-музики, а саме: рок, рок-н-рол, хард-рок, джаз-рок, реп, рейв. Характерним є те, 

що опитані користуються почутою вуличною термінологією. Про який музичний самк 

можна вести мову, якщо молоді люди зовсім не знайомі із сучасною музикою, окрім тієї, 

яку чують на дискотеках. 

Зазначимо, що формування морально-духовної культури особистості є важливою 

умовою знаходження спільної мови між людьми при вирішенні гострих проблем сучасної 

музичної педагогіки. Виховне значення музичного мистецтва розглядали також психологи 

Л. Виготський, Ж. Далькроз, В. Петрушин, Б. Теплов; музикознавці М. Леонтович, 

Б. Яворський та ін. Можна стверджувати, що ця проблема хвилює представників різних 

спеціальностей, отже, саме музика є найбільш сильним засобом впливу на емоційну сферу 

особистості. Для чого потрібен музичний смак? Музичне мистецтво втілює дінамику 

людських почуттів, здатність творчого осмислення дійсності від емоційного сприймання 

до широких філософських узагальнень. Виховні можливості слід розглядати у 

взаємозв’язку з особливостями сприймання, розуміння й оцінного ставлення до неї [2, 

с. 13].  

Проблема духовної культури належить до вічних в історії людства. Аристотель 

уважав, що в основі музики покладено зерно моральних станів. Тому музика повинна бути 

обов’язковим предметом виховання й навчання. Різноманітні емоції (задоволення, 

невдоволення, радість, захват, обурення) зумовлені зустріччю з творами мистецтва, 

актуалізуючи наявні в особистості естетичні уявлення, асоціації, творчу уяву, що є 
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основою виникнення естетичних почуттів. Асоціації дозволяють інтегрувати різноманітні 

художні засоби відтворення єдиної виразно-цілісної життєвої реальності та формувати 

узагальнену естетичну чуттєвість. Естетичні почуття в сучасній теорії естетичного 

виховання розглядаються як  специфічна форма відображення дійсності й прояви 

ставлення до світу. Музичне мистецтво впливає на появу естетичних ідеалів. Сприймаючи 

настрої музичного твору, учень усвідомлює його зміст, у нього з’являється потреба в 

спілкуванні з музикою, пробуджується інтерес до музики як засобу пізнання людського 

життя [3, с. 23]. Ось чому естетична оцінка музичного твору вимагає від слухача 

нагромадження досвіду музичних вражень, розвинутої здатності й культури сприймання, 

переживання й розуміння музики. Повноцінне сприймання музики може виникнути за 

умови правильного розуміння підлітком основних компонентів музичного образу, що 

зумовлюється його знаннями й асоціативним фондом. Музичний смак–це здатність 

психіки особливим чином оцінювати твори мистецтва, відрізняти художнє від 

антихудожнього, музичне від антимузичного. Художньо-педагогічний смак у музичному 

творі є продуктом художньо-творчої діяльності педагога. Художньо-педагогічна 

інтерпретація музичного твору є комплексом різних типів інтерпретації, як-от: 

музикознавча, виконавська, художньо-образна, вербально – змістовна, візуально-

асоціативна, інтегральна та акторська. При художньому пізнанні музики завдання слухача 

полягає в тих емоціях і супутніх їм думках, що вникають у нього самого в процесі 

спілкування з музикою в пізнанні особистісного значення твору. Точкою пізнавальної 

активності можуть бути питання типу: «У якому настрої я виконав цей твір?» або «У якій 

драматичній ситуації я виконав би цю музику?» Сприйняття музики неможливе без 

художньо-музичного смаку, тому що це складний емоційний, чуттєво-інтелектуальний 

процес пізнання, оцінки й переживання музичного матеріалу, який живе лише у взаємодії 

зі смаком. Так чому молодь замість класичної музики слухає «вуличну» музику, музику 

різних сучасних напрямків? Це тому, що класичну музику треба не тільки слухати, а ще й 

розуміти; тому що перед слуханням класичної музики повинно мати хоча б невеличкий 

багаж знань про мудрість, історичну епоху, у яку вона зародилася . 

Класичне мистецтво, класична культура – це в широкому розумінні: мистецтво 

періодів найвищого злету художньої культури різних народів. В основі класичної музики 

лежить віковий художній досвід, мудрість різних історичних епох. До музичної класики 

відносять не лише твори великих композиторів, а й кращі зразки народної музичної 

творчості. Класична музика розглядається як змістовне мистецтво, що має велику силу 

естетичного впливу на людей. Класичні твори відрізняються багатством змісту, красою та 

досконалістю форм. Усі ці емоції та почуття від почутого вбирає людина в себе та 

відтворює розвиток музично-художнього смаку. 

Музичний твір – це сукупність естетичної інформації, у якій відтворюються 

переживання, образи та думки, які втілені композитором у музичному творі. У розвитку 

особистості підлітка формування художньо-естетичного смаку є одним з провідних. 

Формування музично-художнього смаку учнів підліткового віку – художній процес. Те, 

що покладено в основу формування емоційної сфери і визначає весь шлях формування 

підлітка [4, с. 16]. 

Виховання нової людини-людини, яка гармонійно єднає в собі духовну, моральну й 

фізичну досконалість, повинно включати всі елементи, що забезпечують її всебічний 

розвиток. Адже воно містить у собі і естетичний, і як провідний компонент його художній 



96 
 

розвиток, тобто розвиток засобами мистецтв. Музичне мистецтво володіє в цьому 

відношенні необмеженими можливостями. Головним чинником формування музично-

художнього смаку учня та студента є музична вимогливість. Постійна педагогічна 

вимогливість підводить учителя до педагогічної майстерності, а учнів та студентів - до 

вміння самостійно обмірковувати, ставити й розв’язувати проблеми. Обміркування 

висунутих новим твором музично-технічних задач у сполученні з наявним досвідом 

призводить до винахідливості в роботі. 
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ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЖИВОПИСНОЇ 

КОМПОЗИЦІЇ 

 

Ганна Паньків 

викладач кафедри музичного та образотворчого мистецтв 

 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

Найголовніша ділянка творчого процесу – композиція – заслуговує на досить 

уважне дослідження. З цим словом пов’язані корінні питання майстерності художника 

(графіка, живописця, декоративно-прикладного мистецтва), його світогляд, інтерес або 

байдужість до спадщини. Вкрай мало розроблена теорія образотворчого мистецтва 

приводить до різних помилкових тлумачень. Продовжує існувати погляд, що композиція є 

предмет вкрай індивідуальний, який залежить від інтуїції художника, і не може бути 

навчальною дисципліною. Але при найближчому розгляді виявляється, що композиція має 

стійкі правила і закономірності. 

Твердження, що композиція не підлягає науково-методичному обґрунтуванню, є 

помилковим, тому що, як правило, композиція твору будь-якого виду образотворчого 

мистецтва, в тому числі живопису, заздалегідь обмірковується. Основи вивчення 

живопису тісно переплітаються із законами композиції. Живопис як самостійна галузь 

мистецтва має свої, тільки йому властиві композиційні правила. 

В даному дослідженні нас інтересують, перш за все, питання просторової побудови 

в аспекті задач композиції та історичний контекст формування типів просторової 

побудови в образотворчому мистецтві. 
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Дискусії по проблемі художнього простору розгортаються в рамках культурології, 

мистецтвознавства, історичної науки. Найбільш відомими дослідниками в цієї сфері є 

М. С. Каган, Б. Раушенбах, Л. В. Мочалов, М. М.Волков, С. М. Даніель, Н. А. Дмитрієва, 

Л. Ф. Жегін. 

Теоретичний аспект проблеми композиції базується на роботах відомих 

дослідників мистецтва (М. Алпатов, Р. Арнхейм, М. Волков, Г. Гадамер, С. Даніель, Ю. 

Лотман, Б. Раушенбах, В. Фаворський та інші). Важливим джерелом можуть бути роботи, 

де теорія композиції аналізується з зору її практичного втілення в процесі створення 

повноцінного витвору образотворчого мистецтва М. В. Алпатов, М. М. Волков, 

В. М. Лазарев, В. А. Фаворський, В. Кандинський, О. І. Кузнєцов, Г. П. Степанов, 

Є. В. Шорохов та інші. 

Типи просторової побудови в живопису (історія питання). Принципи взаємозв’язків 

між компонентами художньої форми, тип їх субординації створюють базу для різних 

систем мови живопису, тобто в процесі творчої роботи вибудовується ціла ієрархія 

зображально-виражальних засобів створіння. 

В основі просторової побудови зображень завжди знаходяться історично обумовлені 

«зображальні формули», які сумарно можна означити як системи: а) ортогональних 

проекцій (Давній Єгипет); б) проекції паралельної (середньовічний Китай та Японія); в) 

проекції зворотної перспективи (Візантія, Давня Русь); г) проекції прямої перспективи 

(Відродження); д) так звана «перцептивна» перспектива.  

Найдавнішим принципом відображення вважається пластично-площинний. В 

«чистому» вигляді він є вільним від всіляких перспективних систем, а значить, – і від 

глибинності, об’ємності, матеріальності зображених об’єктів. Об’єктом зображення 

виступає не реальна форма в просторі, а її знак, який більш менш нагадує форму. Для 

пластично-площинного зображального принципу, що оперує різними типами знаків, 

рішення площини означає гармонійну врівноваженість всіх зображально-виражальних 

елементів, при збереженні єдності сприйняття глядачем загального «тексту» творіння. 

Площинна композиція значно відрізняється від об’ємно-просторової мірою своєї 

умовності. 

В давньоєгипетському живопису не існувало «конфлікту» між трьохвимірністю та 

двохвимірністю зображення. Образ створювався за допомогою двох вимірів, його немов 

«накладали» на площину. Система ортогональних проекцій в настінних розписах 

Давнього Єгипту витікала з певного типу образного мислення. Образи-еталони, образи-

поняття, для яких на перший план виходила знакова система, були вилучені із відношень 

візуально сприйнятого простору, вони тяжіли до позапросторовості й позачасовості. 

Близькі до ієрогліфів, вони пов’язувалися між собою переважно змістом так, як це 

відбувалося із глибинними відношеннями: ближнє зображувалося знизу, віддалене – 

зверху. 

Планіметричне зображення змінюється аксонометричним. З’являється система 

паралельної перспективи, що відображає логіку розвитку та характер композицій 

китайського та японського мистецтва. Сама форма картини – розгорнутого сувою – 

передбачає нефіксованість погляду глядача на окремих предметах. Таким чином 

формується образ, двоїстий для сприйняття: система паралельної перспективи відображає 

неперервність сприйнятого простору, а значить, і його глибини, одначе лінії, що 

передають протяжність простору, в силу своєї паралельності, наче весь час повертаються 
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в площинність картини, підкреслюючи її значення [2, с. 283]. Сприйнята з позицій 

«безкінечності» паралельна перспектива втілює образний еквівалент відстороненої думки 

від предметного світу, якій сповідується споглядальними по своєї суті вченням Давнього 

Китаю.  

За певних умов елементи паралельної перспективи перетворюються у форми так 

званої зворотної перспективи. Така форма відтворення особливо відчутна в мистецтві 

Візантії та Давньої Русі. Зворотна перспектива не пов’язана ані з досвідом раціонального 

знання, ані з досвідом споглядання. Як геометрія зорового сприйняття, вона не продукує 

систему. На відміну від паралельної й прямої перспективи, які передують створенню 

картини, зворотня перспектива є наслідком образного устрою картини. Структура ікони – 

позачасова й поза просторова або «все-часова» й «все-просторова», «її можна сприймати 

як гранично узагальнену форму середньовічного світоустрою» [1, с. 87 ]. 

Зворотня перспектива формується не як система тлумачення та зображення візуально 

сприйнятої дійсності, а як система взаємозв’язків символічних означень, які відповідають 

певним уявним образам. Система зворотної перспективи в художньому цензі – це форма 

«синтаксичного» поєднання зображальних знаків на площині. 

Система прямої (лінійної) перспективи відповідає закономірностям емпіричного 

сприйняття. Картинна площина представляється як уявний переріз видимого світу, що 

знаходиться на певній відстані як від глядача, так і від зображувальних предметів. 

Ренесансна картина, яка є відтворенням прямої перспективи, зображує те, що знаходиться 

за прозорою площиною картини, тобто простір картини – це «продовження» емпірично 

сприйнятого простору. В ренесансній картині панує принцип рівноваги та симетричності 

композиції, перспективні лінії вводять глядача у композиційний діалог на рівні з 

ближніми планами. Точка сходу є місцем, що акцентує увагу на головному. В своєму 

дослідженні «Перспектива як «символічна форма»» Е. Панофський дає таке 

формулювання: «Перспективу можна назвати «символічною формою», завдяки якій певна 

духовна змістовна суть прив’язується до конкретного чуттєвого знаку та внутрішньо 

освоюється цим знаком» [ 3, с. 58 ].  

На певному етапі розвитку людства емпіричний досвід виявляє свої межі і це 

заставляє переглядати принципи авторської просторової інтерпретації світу. Ця тенденція 

дуже яскраво виявила себе у західноєвропейському живопису кінця ХІХ – початку ХХ 

століття (Сезанн, Матісс, Пікассо та ін.).  

Продовженням же пізнавального процесу й експериментальної лінії в мистецтві, 

наступним переходом у розвитку закономірних зв’язків та відношень раціональної лінії 

просторової побудови можна вважати ситуацію співіснування різних систем перспективи. 

Таку ситуацію точно коментує Б. В. Раушенбах у своїй теорії перспективи, де один з його 

висновків звучить так: «…Це могло відбутися лише тоді, коли людина стала більше, ніж 

частиною Космосу. Людина стала самим Космосом. Тоді креслення виділилося як 

самостійний засіб відображення дійсності «насправді», доведений зараз інженерами до 

завершеності. І тоді виділилися експресивні «незвичайні» напрямки в мистецтві, які 

повністю посягнули на устої Ренесансу. Ну, а зараз іде злиття всіх напрямів. Коли людина 

знаходить Космос всередині себе. Коли дитина отримує мудрість старця, а старий стає 

невинним як дитина. Так художник стає інженером, а інженер – художником» [4].  

В рамках культурологічних теорій художній простір представляється ідеальним, 

ілюзорним, образним; виділяється концептуальний та перцептуальний простір. 
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Мистецтвознавчий підхід обумовлює залежність художнього простору від зорового 

сприйняття людини, від співвідношення категорій глибинності та площинності, від задач 

композиції, кольору, світла, жанрів живопису. Історичний аспект проблеми художнього 

простору обумовлюється історично сформованими типами просторової побудови 

живопису. 

Аналіз теоретичних концепцій художнього простору сам по собі не є достатнім й 

вимагає вивчення конкретних творів мистецтва. Такий аналіз необхідно доповнювати 

дослідженнями мистецтва окремих історичних епох. 
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РОЛЬ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Тетяна Поліненко 

Викладач ритміки та хореографії 

Вищий навчальний комунальний заклад «Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

 

Перебудова освітньої системи в Україні передбачає удосконалення та ефективне 

підвищення професійної підготовки майбутнього педагога, який формує особистість 

підростаючого покоління. 

Великим кроком до цього є аудіовізуальні засоби у навчанні, їх практичне 

використання з метою удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів хореографії. 

Сьогодні ці інноваційні форми роботи є одними з перспективних і найбільш затребуваних.  

Аудіовізуальні засоби навчання: радіомовлення, навчальне кіно, і навчальне 

телебачення. Ці засоби використовуються як для представлення навчальної інформації в 

межах заданого етапу навчання (лекція, цикл лекцій), так і для посилення наочної 

інформації, що вивчається при різних формах навчальної діяльності. Це твердження 

базується на дослідженнях учених А. Громцевої, В. Магіна, Д. Матрос, К. Машбіц, 

Н. Мельникової, Ю. Недоречко, Д. Полєва, О. Степанова, С. Христочевського, 

Л. Чеснокової, Т. Чирковської, І. Шахіної, які стверджують, що аудіовізуальні технології 

дозволяють студентам краще зрозуміти та засвоїти навчальний матеріал, активізують 

почуття та мислення. 

Дидактичний аспект аудіовізуальних засобів спрямований на оптимізацію 

навчального процесу, основне завдання якого – активізація пізнавальної діяльності [10]. 
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Т. Рейзенкінд вважає кіномистецтво найактуальнішим засобом естетичного 

розвитку майбутнього фахівця [5]. 

Ю. Усов значення кіномистецтва в сучасній освіті бачить насамперед у можливості 

моделювання реального процесу мислення. Відчуття динаміки образів викликає в глядача 

своєрідне енергетичне поле, в якому він перебуває під час перегляду. Розвиток 

кіноглядача проходить від простої емоційної реакції до рефлексивного процесу 

розгортання образів в емоційно-смислових співвідношеннях, побудови глядацької 

концепції екранного тексту й виробленню позиції – ставлення до побаченого на екрані в 

результаті сприйняття, інтерпретації, естетичної оцінки. [9] Аналізуючи сучасні моделі 

кіновиховання та кіноосвіти, Ю. Усов особливу увагу приділяє навичкам осмисленого 

сприйняття екранних образів, критичному ставленню до них, підвищенню творчої 

активності кіноглядача. [8] 

Педагогічний аспект аудіовізуальних засобів, на думку дослідників (І. Вайсфельд, 

Г. Власкіна та ін.) сприяє реалізації виховної функції кіномистецтва. 

На думку А. Кивирялга, при створенні у студентів мотивації до вивчення теми 

варто використовувати кінофільми, коли усвідомлюється необхідність досягнення 

навчальних цілей, а у студентів з’являється інтерес до навчання. На етапі сприйняття 

навчального матеріалу відбувається пряме почуттєве знайомство з ним. При цьому, 

стверджує автор, доцільно застосовувати у навчанні кінофільми, що викликають у 

студентів активність [3, с. 6]. 

Принципово важливо, що аудіовізуальна наочність стимулює емоційну сферу 

особистості. При використанні якісних аудіовізуальних засобів навчання створюються 

найбільш сприятливі умови для диференційованого й індивідуалізованого навчання. 

Розробляючи аудіовізуальну програму, ми спиралися на спеціальні дослідження 

(Г. Дубовецький, В. Коваль, Є. Перепелиця, І. Трегуб, В.Курочкін, С. Яшанов), які 

показали, що із засвоєної звукової інформації запам’ятовується приблизно 15% її обсягу, 

візуальної – 25%, а під час сприймання аудіовізуальної – 65% [6, с. 9].  

Вибрані навчальні та художні фільми хореографічного спрямування покликані 

розширити можливості викладання, підвищити інформаційну ємність заняття, поліпшити 

засвоєння матеріалу. Синтезуючи найрізноманітніший матеріал, вони здатні створити 

зоровий образ досліджуваного явища. Завдяки органічному поєднанню слова й образу 

виклад навчального матеріалу стає більш різноплановим за змістом. 

Документальність запропонованої навчальної кінематографії, відбиття у фільмах 

хореографічних подій, явищ і процесів у правдивій, точній та виразній формі сприяє 

більш тісному зв’язку теорії й практики. Простота і доступність подачі матеріалу, 

яскравість образів кіно підвищують інтерес студентів до занять, сприяють кращому й 

більш міцному засвоєнню навчального матеріалу. 

Величезне значення під час вивчення цілого ряду предметів хореографічного циклу 

має те, що завдяки телебаченню можна відтворити на екрані історичні події, літературні 

твори, балетні вистави. Використання у навчальному процесі навчальних і художніх 

фільмів дає можливість студентам – хореографам прослідкувати життєвий та творчий 

шлях видатних балетмейстерів, танцівників, побувати на концертах професійних 

ансамблів народного танцю, переглянути сцени з балетних вистав, уривки художніх 

фільмів із використанням хореографічного мистецтва, фрагменти виступів майстрів 

сучасного танцю. 
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Майбутні педагоги-хореографи, переглядаючи навчальні фільми, могли бути 

свідками життя й творчості багатьох прославлених балерин, а також аналізувати 

кінокадри уроків великого педагога А. Ваганової.  

Вивчаючи «Теорію і методику народно-сценічного танцю», студенти мали 

можливість переглянути відеофільм «Життєвий і творчий шлях видатних балетмейстерів і 

танцівників народного танцю», ознайомилися з відеозаписом концертів ансамблів 

народного танцю П. Вірського, І. Моісеєва. Завдяки відеозаписам виступів учасників 

ансамблів народного танцю студенти опановували драматургічну побудову 

хореографічних номерів, лексичний матеріал танців різних регіонів України, відповідність 

музики і костюмів танцювальній лексиці, види хореографії. Крім того, під час 

педагогічної практики вони включали окремі фрагменти художніх фільмів у розроблені 

ними конспекти занять. 

У процесі вивчення історико-побутового танцю, студенти аналізували художні 

фільми «Король танцює», «Амадей», «Залізна маска», «Королева Англії», «Ще одна з роду 

Болейн», «Гусарська балада», завдяки яким ознайомилися з особливостями стилю та 

манери виконання танців різних епох, навчилися розуміти та відчувати характер 

виконання танців, оволоділи лексикою та композиційними формами побутового танцю, 

побачили, як правильно поводитися з аксесуарами, необхідними для побутових танців 

(віяло, плащ, капелюх, шпага, шлейф). Після перегляду студенти відзначили, що 

запропоновані фільми дозволили їм більш повно відчути дух і атмосферу часу, отримати 

найважливіші відомості про місце і значення танцювальної культури різних епох, основні 

естетичні та етичні норми спілкування в парі, вплив костюма на характер, манеру та 

техніку виконання історико-побутових танців. 

Отже, розроблена аудіовізуальна програма, використання якої засноване на 

всебічному врахуванні психофізіологічних можливостей людини, дозволяє: 

- поліпшити якість навчального процесу завдяки зростанню рівня наочності; 

- інтенсифікувати перебіг формування хореографічного досвіду; 

- підвищувати ефективність засвоєння хореографічних знань; 

- індивідуалізувати та активізувати пізнавальну і творчу діяльність студентів. 

Отже, оптимальне застосування аудіовізуальних засобів у навчанні майбутніх 

педагогів-хореографів сприяло вирішенню багатьох дидактичних і виховних завдань. 
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

НА СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 

 

Галина Сапунжі 

магістрантка VI курсу педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Іванова Д.Г. 

 

Глобалізація сучасного інформаційного світу спричинила утвердження 

медіакультури практично в усіх галузях людського життя – виробництві, суспільній сфері, 

освіті, комунікації, мистецтві. 

Саме через засоби масової комунікації (друковані засоби, відео-продукція, 

телебачення, Інтернет, радіомовлення) відбувається процес укорінення цінностей та 

моделей поведінки, що домінують у певний час розвитку суспільства. Зв’язки між 

молодим поколінням та глобальною медіа-системою дуже суперечливі. З одного боку, 

молодь має широкі можливості для поширення кругозору, знайомства з іншим 

культурами, включення в освітній процес на основі сучасних інформаційних технологій. З 

іншого – комерційні засади більшості медіаструктур (відеопрокат, супутникове та 

кабельне телебачення, радіо) створюють умови для проникнення антигуманних, 

антидуховних, аморальних відео-, теле-, радіопрограм до широкого кола молоді.  

Крім того, певні деструктивні наслідки некритичного ставлення до інформаційного 

потоку, зниження якості медійного продукту, можливості широкої маніпуляції свідомістю 

людей загострюють відносини суспільства із ЗМІ, вимагають значної уваги до 

інформаційно-комунікаційного простору всіх соціальних та освітніх інститутів. Медіа 

фактично являє собою систему неформальної освіти та просвітництва різних груп 

населення, суттєво впливає на засвоєння соціальних норм, формування ціннісних 

орієнтацій особистості. 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей впливу сучасних засобів масової 

інформації на соціалізацію підлітків. Засоби масової інформації є одним із основних 

факторів соціалізації, покликаний у всьому цивілізованому світі регулювати та 
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забезпечувати основні права та обов'язки демократично вільної людини. Унаслідок 

науково-технічної революції засоби масової інформації увійшли буквально до кожного 

дому, вони здійснюють практично постійний вплив на учасників будь-якого суспільства 

[5, с. 161-162]. 

ЗМІ відносяться до такого виду соціального спілкування, котрий за своєю 

природою та сутністю є сферою активізації суспільного виховання,творчого становлення 

й розвитку людини, всіх її духовно-моральних сил, що забезпечується культурним 

прогресом суспільства в цілому. Саме через засоби масової інформації (друковані засоби, 

відеопродукцію, телебачення, Інтернет, радіомовлення) відбувається процес становлення 

та популяризації цінностей та моделей поведінки, що домінують на певному етапі 

розвитку суспільства [5, с. 167-168]. Засоби масової інформації - технічні засоби 

створення, запису, копіювання, тиражування, збереження і поширення інформації для 

масової аудиторії [6, с. 213]. 

Середовище сучасного підлітка в деяких випадках переважує вплив вчителів і 

батьків. Однак і середовище людини, в якій відбувається виховання, істотно змінилася. До 

неї увійшли засоби масової інформації, які проникли в різні сфери його життя. Такі 

фактори як телебачення, відео, комп'ютери та інші засоби масової інформації, надаючи 

різноманітну інформацію в наочному зображенні, величезного числа людей володіють 

величезним виховним потенціалом [1, с. 184-185]. 

У міру розвитку супутникового зв’язку, інформаційних технологій, Інтернету 

засоби масової інформації стає важливим фактором не тільки постійних змін в нашому 

способі життя, але й істотно засобом виховання підростаючих поколінь. Засоби масової 

інформації мають неоднозначний вплив на моральну свідомість і поведінку школярів, їх 

взаємини [3, с. 146-148]. Вплив засобів масової інформації на школярів у процесі їх 

розвитку відображається в їх прагненні до активного наслідування кіногероям, в багатстві 

уяви і чуйному сприйнятті побачити подій. Схильність підлітка до фантазії, заміні 

реальному житті уявними подіями в які він сам починає щиро вірити, так само образливі, 

що стає чинником часто виникаючих проблем в соціалізації. Розглядаючи засоби масової 

інформації як фактор соціалізації, треба мати на увазі, що безпосереднім об’єктом впливу 

потоку їх повідомлень є не стільки окремий індивід, скільки свідомість і поведінка 

великих груп людей, які складають аудиторію того чи іншого конкретного засобу масової 

інформації – читачів однієї газети, слухачів певної радіостанції, глядачів тих або інших 

комп’ютерних мереж. Центральні газети, радіо, кабельне телебачення, численні сільські та 

районні газети, телекомпанії, які передають свої програми на весь світ – все це дозволяє 

розглядати засоби масової інформації як чинник соціального виховання [1, с. 196-198]. 

Окрім негативного впливу ЗМІ на молодіжну поведінку, можна виділити декілька 

позитивних моментів: 

 тримають молодь в курсі подій, що відбуваються, таким чином, видаляючи 

«інформаційний голод»;  

 підвищують загальну, в тому числі і політичну культуру населення;  

 служать для взаємного інформування влади та населення;  

 знімають соціальну напругу;  

  створюють характерні для сучасної масової культури ідеальні особистісні зразки 

та норми поведінки, які проектуються на молодіжну субкультуру та теми поведінки [6, 

с. 201-203]. 
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Особливий вплив ЗМІ соціалізацію підлітків визначається декількома обставинами. 

По-перше, ЗМІ виконують рекреативну функцію, оскільки багато в чому визначають як 

індивідуальну так і групову форму проведення дозвілля людей. Ця роль реалізується по 

відношенню до всіх людей, так як  відпочинок на дозвіллі з книгою, в кіно, перед 

телевізором чи комп’ютером відволікає їх від повсякденних турбот і обов’язків [2, с. 156-

157]. З рекреативною тісно пов’язана релаксаційна функція ЗМІ. Для досить великої 

кількості людей різного віку перегляд телепередач, прослуховування музичних записів, 

читання стають своєрідною компенсацією дефіциту міжособистісних контактів, 

відволікаючим фактором при виникненні ускладнень в спілкуванні з оточуючими. Все це 

набуває специфічного відтінку, коли мова йде про підлітків. Нерідко вони, знаходячись 

наодинці, включають телевізор, комп’ютер для того, щоб зняти відчуття самотності [4, 

с. 12-13]. 

Отже, вплив ЗМІ на соціалізацію молоді має суперечливий характер: як позитивні 

так і негативні сторони. Тому неможливо переоцінити вплив сучасних засобів масової 

інформації на формування підростаючого покоління. Слід пам’ятати, що підлітки зараз є 

активними споживачами ЗМІ, тому роботу з ними потрібно і планувати правильно. Тільки 

тоді спілкування з засобами масової інформації у поєднанні з іншими формами набуття 

суспільного досвіду стає могутнім позитивним фактором соціалізації особистості. 

Таким чином, вплив засобів масової інформації на соціалізацію підлітка 

неоднозначний, у зв'язку з чим перебудовуються і сфера дозвілля, і інформаційна сфера, 

змінюються і характеристики навчального процесу; при правильному стилі спілкування 

дорослого з дитиною за допомогою ЗМІ, з одного боку, можна вберегти підростаюче 

покоління від шкідливих впливів медіа, а з іншого – сформувати у нього критичне 

мислення і здатність до дослідницького аналізу одержуваної інформації. 
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НА МУЗИЧНИЙ РОВЗИТОК ДИТИНИ 
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Для початку треба зазначити, що музика і спів зокрема притаманні майже всім 

релігіям. Це стосується як широко розповсюджених монотеїстичних релігій 

(християнство, іслам, іудаїзм), як релігії «без Бога» (буддизм) так і шаманських ритуалів 

або язичницьких африканських природних культів. Але ж ми будемо говорити про наш 

«ареал проживання», тобто слов`янські землі у широкому смислі цього слова. В нашій 

країні існує свобода віросповідання чи його відсутності, тож з’ясуємо чи впливає 

наявність у побуті християнських обрядів на музичний розвиток людини.  

Релігії, маючи, як правило, єдиний центр розповсюдження, сплітаючись із 

народними традиціями на місцевості – набувають свої характерні музичні риси. Виходячи 

с неймовірно широкого розповсюдження християнства, ми маємо можливість 

спостерігати в ньому доволі суттєво різні стилі як гармонії голосів так і 

звуковидобування. Із загальними стилями ми можемо ознайомитись на мал. 1. Також 

наведемо приклад різного звуковидобування. Якщо в мусульманських релігійних обрядах, 

наприклад заклику мули до молитви, або у медитативному співі східних релігій ми не 

спостерігаємо різність стилів та напрямків звуку (звук має бути просто протяжним або 

приємним для вуха), то у християнстві ми можемо говорити про різні стилі 

звуковидобування. Наприклад григоріанський хорал [1], де ми можемо почути строге, 

купольне класичне звучання чи староруський знамений розпів, де ми навіть у професійних 

монахів-виконавців можемо почути звук «в ніс» [2]. Не можна обійти увагою сплав 

співочих традицій у здебільш християнізованої Грузії, де у співах зійшовся православний 

знамений розпів (один голос, тримаючий тон, та оспівуючи його голоса; частково 

візантійське, теж православне, церковне акордове багатоголосся; та суцільно арабський 

обертоновий спів, переважно в соліста, який навіть не можна передати інструментально в 

європейській полутоновій музичній системі [3]. Чому це пов’язано с християнством? Тому 

що є відомості про те, що до 8 ст. народний спів на Кавказі був одно чи двохголоснім з 

обома рівноцінними партіями [4]. 

На даний історичний період християнство має понад 2 тисячоліття 

розповсюдження. Маємо зауважити, що за виключенням африканського нехристиянського 

народного співу, який може мати голосів стільки, скільки учасників співає [5], а також 

тісно пов’язаний із ритуальним танцем на відміну від християнських традицій, саме 

території із християнською ведучою релігією мають найбільш розвинений многоголосий 

спів. Китай, Японія, Корея, Індія, місцевості, де християнство розповсюджене найменш, 

звичайно багато грають та співають у своїм культурнім середовищі, але ці співи менш 

багатоголосі, ніж народні співи Грузії,  Вірменії [6] , Росії [7], України [8] , Білорусі [9].  

Центр розповсюдженні католицького християнства – це Рим, але у народів Західної 

Європи немає таких багатоголосих традицій на цей час. Це пов’язано з тим, що 

розповсюдження християнства робилось із фанатичним винищенням народних традицій 
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та кострами інквізиції, котрі так і не змогли розвинутись поза релігією на більш високий 

виконавчий рівень в галузі багатоголосся. В Італії, Франції, та в інших країнах, де 

лютувала інквізиція із народним багатоголосим співом справи дуже сумні. Збираючись до 

купи люди співають в один голос, або в унісон підспівують солісту. Проте розвинена 

оперна (світська) та театральна професійна музика та співи, танок, солоспіви, церковний 

спів. Слід зауважити, що в Італії середньостатистична талановита на спів людина  співає 

максимально класично, із куполом та високою позицією, без гнусавості, навіть будучи без 

музичного освіти; декілька віків опери та театру як постійної масової розваги навіть у 

простого народу не пройшли даром. 

У нашій країні склалась деяка історична розбіжність між Заходом та Сходом 

країни. Навіть, іноді можна сказати – протистояння. Не вдаваючись у подробиці, 

висновки, які стосуються теми – ті, що Захід країни має більш сильні релігійні 

християнські традиції, ніж Схід, та, виходячи с цього, більш співочого 

середньостатистичного мешканця. Наприклад, у останні декілька років на Сході тільки 

намагаються відроджувати традицію колядування, які нерозривно пов’язані зі співом [10], 

в той час як на Заході вона ніколи не переривалася [11]. Також ми маємо можливість 

прослухати результат семінару по вокалу в місті Чернівці, в якому приймають участь 12 

чоловік, с котрих тільки двоє займаються музикою. Після двохгодинної підготовки вони 

виконали доволі складну пісню каноном а capella, яку вони вперше почули та вивчили 

безпосередньо на семінарі [12]. Це доволі високий рівень як для непрофесіоналів.  

Із інших доводів, якими я маю підкріпити свою думку щодо того, що християнські 

обряди добре впливають на розвиток музичних здібностей людини, я хочу зауважити що 

діти християн зазвичай відвідують воскресні школи, на уроках в яких частіше за все 

вчаться співати. Якщо це не репетиції дитячого хору, то навчання співу відбувається не 

нудно, по нотах, а легко та невимушено, тобто так, як легше сприйняти знання дитячому 

мозку. 

Мал. 1.   

 
Даними висновками я не пропагандую християнську релігію, так як звертатись до 

віри із будь якою корисною метою, будь то музичні здібності, здоров’я чи багатство – 

неприпустимо. Але я хочу зауважити, що дуже корисно, по-перше – підтримувати 

традиції, які вже стали не тільки релігійними але й народними, заради формування творчої 
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особистості, а по-друге – треба викладати дітям будь яке мистецтво більш легко та цікаво, 

щоб не відбивати зацікавленість у предметі.  

 

Література: 

1. Григоріанський хорал. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ismdhz0RJOE 

2. Знамений древнє руський спів . – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppAT0f2YCyM 

3. Грузинське традиційне багатоголосся з обертональним соліруванням.– 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://forum.rus-canary.ru/index.php?topic=779.0 

4. Історична довідка. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=oJZ8gNTR6ic 

5. Африканський народний спів. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=sX0TVAXQRYo 

6. Релігійний спів Вірменії, жіночий хор. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=4yo-yDtonFQ 

7. Народний спів Росії. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=i_9OqIiHZ-Q 

8. Народний спів України. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=HDzuLnzwzCc 

9. Білоруський народний спів. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=VeYqzqAxGuE 

10.  Східна Україна, колядки. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.litsa.com.ua/show/a/13761 

11. Західна Україна, колядки. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://vk.com/im?peers=113112711&sel=134182848&z=video-

39441338_166946051%2F24bbb891953bcbae9c 

12. В контакті: 10. Черновцы, после семинара по вокалу. – [Електроний ресурс]. – 

Режим доступу: https://vk.com/audios33812097?performer=1&q=10.%20Черновцы%2C% 

20после%20семинара%20по%20вокалу.  

 

 

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ  

В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ  

ВИШОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Світлана Фурдуй 

к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки,  

соціальної роботи та фізичного виховання 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

Сьогодні формується суспільство, що базується на знаннях, тому ми повинні 

плекати нашу багату спадщину та культурну різноманітність і водночас впроваджувати 

сучасні європейські норми навчання. Оскільки у сфері вищої освіти переплелися 

дослідницька діяльність, освіта та інновації, вона також є ключем до посилення 
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конкурентоспроможності європейської системи освіти у світовому вимірі. Головними 

завданнями вищої освіти є: забезпечення мобільності студентів та працівників вищих 

навчальних закладів, визнання сучасного навчання за новітніми програмами Європейської 

кредитно-трансферної системи, розбудова системи кваліфікацій для навчання впродовж 

усього життя.  

З’ясовано, що в усіх дискусіях про обдарованість представники різних теоретичних 

концепцій по-різному оцінюють вагу кожного з факторів у її розвитку (генетично 

обумовлений компонент здібностей – Л. Виготський; уважність, зібраність, постійна 

готовність до напруженої роботи, що переростає у схильність до праці, у працьовитість, у 

невгамовну потребу трудитися – А. Петровський; творче мислення – А. Матюшкін; якісно 

своєрідне сполучення здібностей – Б. Теплов тощо). Це впливає і на різноманітність 

підходів у побудові моделей обдарованості. Серед основних виділено такі: трьохвекторна 

модель Дж. Рензуллі, мультифакторна модель Ф. Монкса, п’ятифакторна модель 

А. Таннебаума, інвестиційна модель Р. Стренберга та Е. Григоренко, Мюнхенська модель 

К. Хеллера, триблокова модель В. Тесленко. 

Зауважимо, науковець О. Антонова [1, с. 159] небезпідставно стверджує, що 

поняття обдарованість окреслює значне коло різних значень, а саме: системна якість 

психіки, яка розвивається впродовж високих результатів в одному чи декількох видах 

діяльності порівняно з іншими людьми; спадкові передумови рівня розумового розвитку, 

що характеризує кожну людину; здатність до видатних досягнень у будь-якій соціально-

значимій сфері людської діяльності, а не тільки в академічних галузях; ступінь вираження 

таланту; одне з ключових суб’єктних детермінант активності людини, що забезпечує 

високий рівень цієї активності; досягнення і можливість досягнень (тобто необхідність 

урахування і тих здібностей, що вже проявилися, і тих, які можуть проявитися). 

Науковець Б. Теплов [2, с. 108] підкреслює, що обдарованість визначається як 

інтегральний прояв здібностей з метою конкретної діяльності. Інтелект же можна 

визначити як інтегральний прояв здібностей, знань і умінь. В інтелекті операційні дії 

здібностей доповнюються більш узагальненими операційними схемами, планами і 

програмами поводження, а також знаннями про зовнішній світ, про інших людей і самому 

собі. Талант – є прояв інтелекту у відношенні конкретної діяльності, пізнання природи. 

Духовні здібності – це інтегральний прояв інтелекту і духовності особистості. У своєму 

вищому прояві духовні здібності характеризують генія.   

Слід звернути увагу ще на тлумачення терміну «активність». Сучасні науковці, 

Єрмаков П. Н. і  Лабунская В. А. [3] зазначають, що активність це максимальна діяльність 

особистості, яка бере участь у громадському та ідеологічному житті суспільства.        

Аналізуючи психолого-педагогічні дослідження, ми можемо зробити висновок, що 

підвищення рівня соціальної адаптації обдарованої особистості студента відбувається за 

допомогою їх особистісного соціально активного розвитку на різних рівнях розвитку 

активності, а саме: репродуктивно-наслідувальна активність, за допомогою якої досвід 

діяльності однієї особи нагромаджується через досвід іншої. Засвоєння зразків людиною 

відбувається протягом усього життя, але рівень особистої активності недостатній; 

пошуково-виконавчій активності властивий більший ступінь самостійності. На цьому 

рівні треба сприйняти задачу і самостійно відшукати її розв’язування; творча активність є 

вищим рівнем, обираються нові, нешаблонні, оригінальні способи розв’язування 

поставлених завдань. 
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Визначення змісту соціальної активності як найважливішої риси професіоналізму 

сучасного конкурентоспроможного фахівця соціальної сфери припускає врахування 

особливостей студентського віку і структурних компонентів особистості. Адже відомо, що 

головним соціально-психологічним процесом даного віку є становлення самосвідомості, 

самоідентичності й стійкого образу «Я», відкриття свого внутрішнього світу. Виникає 

потреба у самопізнанні, самовираженні, бажанні виразити свою індивідуальність, потреба 

у самоповазі, отриманні визнання від інших. 

Саме завдяки цілісній ідентичності особистості, довіри до світу, самостійності, 

ініціативності та компетентності розв’язуються важливі завдання обдарованого студента 

щодо самовизначення вибору активного життєвого шляху. Тому вагомою проблемою 

педагогічного процесу має бути щира підтримка, уважне ставлення, особистісний підхід 

викладача-тьютора вищої школи до кожного студента. 

Сьогодні особливо затребувана соціальна обдарованість, що знаходить вираз у 

неабияких організаторських здібностях, в лідерських якостях. Відмінність лідера від 

інтелектуала в тому, що, поряд з неабиякими розумовими здібностями, він здатний 

успішно проявляти себе в кількох областях, тобто має різнобічні здібності. Соціальна 

обдарованість пов’язана, насамперед, з легкістю встановлення і високою якістю 

міжособистісних відносин. Соціальна обдарованість студента повинна бути помічена, 

оцінена за такими параметрами, як його готовність до соціального пізнання, про соціальну 

поведінку, моральні судження, лідерство (соціальна ініціатива, активність, гнучкість, 

відкритість, організаторські здібності). Студент, що володіє соціальною обдарованістю, 

має можливість проявити себе як лідер у студентському самоврядуванні (старостат, 

студентський деканат, студпрофком), у громадських рухах, у діяльності молодіжних 

організацій, у політичному житті міста, краю. 

Для організації студентського самоврядування на кожному факультеті і в даний час 

успішно функціонують: студентський деканат, студентська рада гуртожитку, старостат, 

профбюро, які координують діяльність студентів як у навчальному процесі, так у 

позанавчальний час. Заходи, що проводяться студдеканатами на факультетах: посвята у 

студенти першокурсників, організація «Дня знань» та «Тижня першокурсників», 

організація культурно-масових заходів в проведені  акцій, флеш-мопів, літературних 

зустрічей та тощо. Важливе місце в реалізації активної життедіядбності студента 

відведено естетичне виховання, а саме художнім колективам, турботі про естетику 

побуту, Студентському клубу. Практика показує, що одним з напрямків соціально-

виховної роботи є залучення студентської молоді до участі у художніх колективах, де 

студентам надається можливість реалізувати свої творчі здібності.  

Отже, аналізуючи окреслену проблему, ми наголосимо, що соціальна активність 

обдарованого студента підвищується шляхом постійної спрямованості його до організації 

самонавчання, самовиховання, самоінтеграції, самоактуалізації, само ідентифікації що 

формує його як конкурентоспроможного фахівця соціальної сфери.  
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Так сложилось, что в нашей стране не развиты специальности, в которых музыкант 

может себя реализовать. Есть музыкальное образование, где человека доводят до 

определенного уровня музыкального развития, а потом он выпускается в огромный 

музыкальный мир. И если в процессе обучения студент не зацепился за какие-то 

контакты, или преподаватель не вытянул его в музыкальную среду, или он сам не 

организовал концертную работу или любую другую, – то перед ним встает вопрос: «Что 

делать дальше?» 

Такая проблема действительно существует и есть очень много талантливых 

музыкантов, которые сидят без работы по призванию. Но также есть много музыкантов, 

которые не так талантливы от природы и не обладают сверх музыкальными 

способностями, и у них работа есть. Причина, по которой у них есть работа, – они 

владеют знаниями и навыками не только в музыке, а и в других областях – около 

музыкальных. 

В этой работе мы рассмотрим какими качествами и навыками должен обладать и 

владеть музыкант, чтобы реализоваться в своей профессии, опираясь на современный 

музыкальный рынок и сегодняшнюю действительность. 

Первое и главное качество - исполнительское мастерство. Это основной критерий, 

непосредственное владение музыкальным инструментом. Этот навык можно получить в 

учебных заведениях – музыкальные школы, училища, консерватории, институты, 

колледжи, частные учебные заведения. Человек может организоваться и расписать себе 

учебную программу сам. Сейчас для это существует множество интернет ресурсов. Также 

очень важное умение – адекватная, объективная оценка своего уровня вне зависимости от 

того, на каком этапе находится музыкант. Это обязательный критерий для человека, если 

он хочет профессионально заниматься музыкой – знать точно, что он может, а что нет. 

Подобное понимание ситуации помогает постоянному росту, – например, музыкант чётко 

осознаёт что у него проблемы с ритмикой или с музыкальностью, импровизацией или 

читкой нот. И он, не обманывая себя, решает эти проблемы. В наше время есть 

возможность фиксировать свои результаты на видео и записи, чтобы оценивать себя со 

стороны, что очень полезно. 

Второе качество – знание теории музыки и импровизация. Обязательно изучение 

сольфеджио, гармонии, джазовой гармонии, знание аккордов, обыгрывание аккордов и 

ладов. Это даёт видение музыки в целом и лёгкое освоение любого стиля. Например, есть 

задание написать музыку к фильму в стиле кантри. Для многих музыкантов это будет 
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проблемно, т.к. они работают только с классикой, или только с определёнными 

эстрадными стилями, а хорошее знание вышеперечисленных пунктов даёт разгадку: 

«Кантри это использование миксолидийского лада и движение гармонии тоника – 

субдоминанта – доминанта и характерное звучание инструментов». В современном мире 

нужно стремиться к знанию всех стилей. Опять же профессиональная ситуация: 

музыканту нужно отыграть в бизнес-центре час классической музыки, в то время, как он 

может играть только джаз. «Отлично». Его деньги заработает кто-нибудь другой. 

Успешному музыканту не должно составлять никакой сложности найти ноты и сыграть 

любую программу. 

Третье качество – знание аранжировки и аккомпанемента. В наше время это 

предполагает владение digital audio work station, то есть программами, которые помогают 

создавать музыку – Pro Tools, Cubase , Logic , Fruity loops studio и другие. Это поможет 

создавать музыканту play back – запись аккомпанемента, где понадобятся также знание 

инструментовки (какие инструменты между собой сочетаются и как правильно 

взаимодействуют) и владение вышеперечисленными программами. Это нужно для того, 

что бы находить работу как в коллективах, так и иметь возможность отыграть самому под 

свой же ранее записанный аккомпанемент.  

Это три качества – основа профессионального музыканта, но без развития 

некоторых навыков на сегодняшний день существовать музыканту-профессионалу 

трудно, порой невозможно.  

Подбор репертуара – важный навык знать, в каком месте и в какое время играть 

определенную программу, понимая уместно это в данный момент или нет. А также 

планировать репертуар так, чтобы было возможно играть его в любом составе для работы 

как в камерных условиях, так и на больших банкетах.  

Продвижение себя с помощью интернета и социальных сетей. В наш 

технологический век возможно продвижение на разных интернет ресурсах. Например 

YouTube, благодаря которому уже множество музыкантов сделало себе карьеру и нашли 

свою аудиторию [2]. Теперь у них есть возможность зарабатывать концертами или 

просмотрами на том же сайте и монетизацией за рекламу на их видео. Необходимо уметь 

правильно рекламировать себя в интернете, так как основная потенциальная аудитория 

находится там и от этого во многом зависит успех мероприятия. Если выходить на 

западный рынок, – то обязательно создание страницы артиста или коллектива на 

Facebook. Также эффективный сервис для продвижения Instagram, где можно выкладывать 

фотоотчеты проведенных или предстоящих концертов, для создания эффекта успешности 

и постоянной активности. Обязательно ведение отчетов во всех социальных сетях после 

каждого мероприятия. 

Саморазвитие – нужно быть интересным человеком, быть личностью, тянуться к 

новым знаниям. Владение Adobe Photoshop или Adobe Illustrator позволит самостоятельно 

сделать афишу и не тратить дополнительных средств. Знание иностранных языков 

расширит круг общения и даст возможность работать за границей. Обязательно знание 

английского языка. Приветствуется посещение бизнес тренингов – где человека учат 

зарабатывать и продавать свои умения, подавать себя выгодно. Знать, что отличает людей 

успешных от неуспешных. Иметь навыки коммуникации, чтобы работать с человеком 

было приятно. Также иметь опрятный внешний вид, пунктуальность и очень много других 

разных мелочей, которые играют большую роль при взаимодействии с социумом. 
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Обязательно чтение и изучение биографий выдающихся музыкантов всех времен и 

направлений в музыке. Чтение и изучение биографий выдающихся людей во всех сферах. 

Занятие спортом дает здоровье, необходимое для активной деятельности, самодисциплину 

и внешний вид [1].  

Создание промо видео. Промо видео – это представительный видеоролик, в 

котором вы или ваш коллектив показывает ваш вид деятельности, формат и репертуар. 

Качественное промо – залог успеха, работы и занятости. Видео предоставляется например 

арт-директору заведения где предположительно должен состояться концерт, агенту 

круизных судов и т.д.  

Организация и планирование концертного мероприятия, куда входит финансовое 

администрирование (расчет затрат и возможных прибылей), техническое обеспечение 

(расписывание всей аппаратуры вплоть до каждого шнура) – какое оборудование 

понадобится, где его можно взять и т.д. Построение программы – в какой 

последовательности будут исполняться композиции. 

Навык создания собственного коллектива. Любая группа не работает, если у нее 

нет организации. Сюда водит грамотный подбор участников, создание условий 

сотрудничества с музыкантами, организация репетиций, администрирование, логистика 

(например аренда репетиционной базы должна быть в месте, куда будет удобно 

добираться всем участникам), жанрово-форматная политика, финансовое планирование, 

создание целей и задач, музыкальный менеджмент [2]. 

Коммуникации – взаимодействие с прессой, организаторами. Собрание базы 

контактов и знание по какому вопросу к какому человеку обращаться. Взаимодействие со 

спонсорами. 

Все эти знания, навыки и умения значительно увеличат шансы реализации 

человека как музыканта в современном мире. Обсуждение этой темы будет полезно как 

новичкам, так и профессионалам, потому что путь развития бесконечен.  
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Научный руководитель – к.пед.н., доц. Бухниева Е.А. 

 

На сегодняшний день модернизация образования выдвигает новые требования 

качества образования. Выпускники ВУЗов должны получить систему универсальных 

знаний, которые помогут им стать квалифицированными специалистами; обладать 
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высокими моральными и нравственными качествами; креативностью мышления, 

позволяющей творчески подходить к решению проблем; быть зрелой личностью, 

способной адекватно оценивать окружающую действительность.  

Проблема качества образования затрагивает качество содержания и музыкального 

образования, которое должно обязательно отслеживаться мониторинговыми процедурами, 

а также затрагивает музыкально-педагогический процесс, обеспечивающий ребенку 

прохождение оптимального пути овладения знаниями музыки и о музыке. 

Профессия учителя музыки постепенно уходит из ряда популярных. Причинами 

этого является то, что труд преподавателя мало оплачиваем, имидж учителя стоит на 

низком уровне. Музыкальный интерес детей ограничивается низкопробной музыкой, а в 

специальных музыкальных заведениях отсутствует конкурсная система поступления. Сам 

учитель часто не является примером для подражания, что ведет за собой соответственную 

потерю уважения к нему и потерю интереса к уроку. Некоторые родители считают, что 

музыкальное воспитание – это пустая трата времени. Но на самом деле современному 

поколению не хватает того, чего несет в себе музыка: гармонию, красоту, видение 

прекрасного. Причиной этого есть то, что музыкальная система устарела. Поэтому 

музыкальное образование нуждается в переоценке целей, содержания, методов, форм 

обучения и воспитания и, конечно, внедрение инноваций в музыкальное образование. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков. 

Эмиль Дюркгейм говорит: «Будущее не импровизируется, его можно построить лишь из 

материалов, унаследованных нами из прошлого. Наши самые плодотворные инновации 

состоят чаще всего в том, что мы отливаем новые идеи в старых формах, которые 

достаточно частично изменить, чтобы привести их в гармонию с новым содержанием». 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество 

или изменение». Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало 

введение некоторых элементов одной культуры в другую. Таким образом, инновационный 

процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. В 

целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию 

(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Главной целью преподавателей сделать научный материал доступным и интересным 

для детей. Нововведения в образовании и воспитании – очень сложный, длительный 

процесс. В нем участвуют и на него влияют многие факторы: одним из основных и 

важнейших факторов является учитель (преподаватель). От него во многом зависит успех 

нововведений [2]. Инновации в образовании считаются новшествами, специально 

спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической 

инициативы. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 

совместной деятельности учителя и учащегося [1]. Термины «инновации в образовании» и 

«педагогические инновации», употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и 

введены в категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, 

изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности [2]. 
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В настоящее время в системе музыкального образования начали использовать 

информационные технологии, которые позволяют по-новому использовать на уроках 

музыки текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию и её источники, т.е. 

обогащают методические возможности урока музыки, придают ему современный уровень. 

Видеомагнитофон, компьютер очень удобны не только для усвоения учебного материала, 

но и для активизации познавательной деятельности, реализации творческого потенциала 

ребёнка, воспитания интереса к музыкальной культуре, формирования духовного мира [4]. 

С помощью информационных технологий появляется возможность ввести в изучение 

темы компьютерные музыкальные программы, которые не только позволяют слушать 

музыку в качественной записи, просматривать фрагменты произведений видеозаписи, но 

и дают доступ к большому блоку информации, связанной с миром искусства: живопись, 

музыка, литература, народные промыслы.  

Урок с использованием компьютера, в отличие от традиционного, подразумевает 

несколько иную организацию: в работе делаю акцент на актуальность изучения той или 

иной темы для ребёнка, на связь с жизнью. Задания носят конкретный характер. Цель этой 

работы: привлекать детей к самостоятельному изучению предмета, развивать умение 

ориентироваться в широком объёме информации, анализировать её, выделяя 

существенное, важное для всех участников деятельности. Такая методика рассчитана на 

«продвинутого» ребёнка. Дети должны быть готовы к изучению темы с помощью 

информационной технологии. Отсюда требования к работе с информационными 

технологиями: глубокое знание первичного программного материала, знание компьютера, 

умение работать в данной программе, их общая подготовленность (развитие 

познавательных процессов, качеств личности). 

Еще один современный подход к преподаванию музыкального искусства - это 

использование компьютерных презентаций. Презентации, которые позволяют создать 

информационную поддержку при подготовке, проведении уроков музыке. Данная 

методика подразумевает использование мультимедийного проектора. При  объяснении 

нового материала создание слайдов даёт возможность использовать анимацию, которая 

помогает учителю поэтапно излагать учебный материал, а детям лучше усваивать 

материал. Выделение объектов, передвижение их по слайду акцентирует внимание 

учащихся на главном в изучаемом материале, помогает составлению плана изучения 

темы. 

Итак, в этом мире полном современных технологий внедрение компьютерных 

технологий, по нашему мнению, значительной мерой способствует проявлению интереса 

к музыкальной культуре и образованию, а также ускорит процесс обучения и познания. 

 

Литература: 
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доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5113957/ 

2. Музыкальное воспитание в семье. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://diplomba.ru/work/103554 
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Позакласне читання є складовою частиною навчального предмета «Літературне 

читання» і спрямоване на формування у молодших школярів основ читацької 

самостійності, становлення творчого сприймання художніх творів, їх осмислення та 

повноцінне відтворення змісту. Це різновид читання для якого відведено окреме місце в 

системі початкової освіти.  

Мета позакласного читання – познайомити учнів з дитячою літературою, що 

входить у коло читання сучасного школяра, сформувати інтерес до книги, вміння і 

навички роботи з нею, виховати позитивне ставлення до самостійного читання.  

Основною формою роботи з дитячою книгою є уроки позакласного читання. З 

одного боку, це відносно вільні уроки, на яких розвиваються читацькі інтереси, кругозір 

дітей, їхні почуття, особливості сприйняття художніх образів, дитячі уява та творчість. З 

іншого боку, на цих уроках виконуються певні програмні вимоги, формуються вміння і 

навички, необхідні активному читачеві. Уроки позакласного читання повинні бути 

цікавими, стати святом книги, щоб діти чекають на них з нетерпінням, готувалися 

заздалегідь, на протязі місяця (2-4 класи). Уроки позакласного читання також покликані 

розвивати школярів, виховувати у них творчу активність. Структура уроків надзвичайно 

різноманітна, не вкладається в будь-яку схему, оскільки кожен урок – це творчість 

вчителя й учнів, і чим більше різноманітності, чим більше жвавості і гнучкості вдається 

домогтися на цих уроках, тим більше успіхів досягає вчитель зі своїм класом. Але при 

всьому цьому уроки позакласного читання відповідають певним вимогам, без дотримання 

яких не виконують своїх завдань. 

Для розкриття поняття «читацька самостійність» виникла необхідність розглянути 

поняття «самостійність» і «читач», тому що вони напряму взаємодіють один з одним. 

Сучасний психологічний словник визначає «самостійність» як узагальнену властивість 

особистості, що з’являється в ініціативності, критичності, адекватній самооцінці і почутті 

особистої відповідальності за свою діяльність і поведінку. 

Самостійність особистості пов’язана з активною роботою думки, почуттів і волі. 

Цей зв’язок є двостороннім: 1) розвиток розумових і емоційно-вольових процесів – 

необхідна передумова самостійних суджень і дій; 2) судження і дії, що складаються в 

процесі самостійної діяльності змінюють і формують здатність не тільки приймати 

свідомо мотивовані дії, але і домагатися успішного виконання прийнятих рішень всупереч 

можливих труднощам [5]. 
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Самостійність – це дуже важлива властивість особистості, що характеризується 

двома факторами: по-перше, сукупністю засобів – знань, умінь, навичок, якими володіє 

особистість, щоб вміло визначити діяльність; по-друге, ставленням особистості до 

процесу діяльності, її результатів і умов здійснення, а також складаються в процесі 

діяльності зв’язками з іншими людьми. Ці два фактори взаємопов’язані [6]. 

Формування самостійності молодших школярів вимагає так організувати процес 

навчання, щоб цілеспрямовано залучати учнів до добування знань, виробляти у них 

здатність і потребу діяти незалежно. Вкрай важливим є самостійне читання – добровільне, 

індивідуальне, без безпосередньої допомоги вчителя, бібліотекаря, батьків тощо. У роботі 

з книгою важливим є поєднання таких трьох аспектів: розширення читацького кругозору; 

розуміння й виконання правил користування книгами; вдосконалення самостійної 

читацької діяльності, швидкості і точності орієнтування в доступному колі читання. Тож 

формування самостійної читацької діяльності не може бути спонтанним, миттєвим. 

Відтак, учитель повинен бути терплячим, послідовним, вимогливим і гнучким, інакше всі 

його зусилля не приведуть до позитивного результату. Час не стоїть на місці і роль 

комп’ютера і телебачення в отриманні нової інформації, сприйнятті навколишнього світу, 

з кожним днем стає все вагомішим. Але читання назавжди залишається одним із 

провідних засобів інтелектуального розвитку особистості дитини. Тільки воно дає 

можливість дитині глибше і точніше сприймати й усвідомлювати навколишній світ, 

знаходити своє місце в ньому і робити своє життя духовно багатим. 

Читацька самостійність – це передусім особистісна властивість, яка 

характеризується наявністю у читача мотивів, які спонукають його постійно звертатися до 

світу книг і знаходити відповіді на численні питання, користуватися жанровим і 

тематичним багатством бібліотечних фондів, орієнтуватися в періодичній пресі тощо.  

Якісне виконання вимог діючої програми дозволяє вчителю послідовно і впевнено 

вести учнів по етапах навчання (підготовчий, початковий, основний) до наміченої мети, 

бо головною метою занять з позакласного читання є формування у кожної дитини 

особистої здатності і потреби в самостійному ініціативному читанні, тобто в читанні за 

власним бажанням. Така здатність і потреба в умовах реформування початкового 

навчання розвивається в дітях поступово, але обов’язково з першого класу. 

Важливою умовою успішної організації позакласного читання є розвиток творчих 

здібностей. Це є необхідною умовою формування повноцінної особистості, здатної до 

саморозкриття, самовизначення та саморозвитку. Саме здатність до творчості робить 

людину духовно незалежною, допомагає привносити у світ щось своє, нове, незвичне. 

Значні можливості для творчого збагачення учнів мають різні види уроків позакласного 

літературного читання, у т.ч. нетрадиційні.  

Спілкування з літературою як мистецтвом слова задовольняє природну потребу 

дитини в емоційних переживаннях, створює передумови для самовираження особистості. 

Молодші школярі охоче беруть участь у посильній творчій діяльності, яку організовує 

вчитель на уроках і в позакласний час: підготовка ранків, вікторин, конкурсів на кращого 

читача і т. ін. Літературні ігри – це ігри та вправи з розвитку мовлення: головоломки, ігри 

зі словами (кросворди, чайнворди), вікторини, стилізовані гри («Сильна ланка», «Поле 

чудес», «Розумники і розумниці»). 

Літературні ігри цікаві і корисні молодшим школярам. В їх основі лежить 

упізнавання художніх творів за окремими уривками, відтворення рядків і строф за 
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заданими словами, розгадування імен літературних героїв, прізвищ авторів, назв книг і 

творів за серіями питань (шаради), відтворення героїв книг за описом.  

Літературна творча діяльність посідає особливе місце серед проявів творчості 

молодших школярів. З одного боку, вона вимагає роботи таких психічних процесів, як 

сприймання, образне мислення, уява, мовлення, емоції, активізує почуттєву та 

інтелектуальну складові пізнавальної діяльності молодшого школяра. З іншого активізує 

властиву дітям цього віку надзвичайну емоційність та чутливість до образних вражень, 

багатство уяви, невтомна допитливість, відкритість до навколишнього. 

Літературно-творчому розвитку молодшого школяра сприяють різні види 

мистецтва. Цікавою і привабливою творчою діяльністю для дитини є драматизація, 

інсценізація, читання за ролями, що здійснює комплексний вплив на розвиток 

літературно-творчих здібностей молодших учнів [3]. 

Відомий методист з літературного читання, академік О. Савченко зазначає, що 

стимулювання фантазії дітей позитивно позначається на розвитку самостійності їхнього 

мислення, вмінні міркувати за аналогією, знаходити асоціативні зв’язки, бачити у 

відомому нові риси й особливості. Особливий інтерес у дітей викликають завдання, що 

базуються на прийомах оживлення, перевтілення в інші образи, на вільне фантазування 

(«Перевтілення», «Якби я був...», «Уяви себе…» та ін.). 

Науковці детально розглядали означені методичні прийоми і в минулому. 

Наприклад, С. Русова виділяла драматизацію як «живий необхідний засіб розвитку мови й 

виховання» та радила використовувати елементи театральної педагогіки в навчанні дітей 

раннього віку. Згідно з її поглядом, використання ігор-драматизацій відповідно до 

поставленої мети є доцільним і необхідним у процесі навчання, зокрема заучування слів 

літературних героїв найкраще сприяє збагаченню словника дітей образними 

літературними висловами [4]. Сучасні дослідники також звертають увагу на значний 

потенціал театралізованої діяльності. Так, О. Запорожець [1] довів, що театралізована гра 

вчить дитину перейматися думками, почуттями інших людей, виходячи за коло 

повсякденних вражень у світ людських прагнень і вчинків. Творчий характер 

театралізованої гри полягає в тому, що дитина наслідує те, що бачить, та передає своє 

відношення до побаченого. Входячи в образ, дитина жваво мислить, її почуття 

заглиблюються, вона щиро переживає події. 

Тому буде доцільним визначити й використання театральної педагогіки як 

ефективний засіб навчання молодших школярів, що сприяє розвитку їх природних 

здібностей. 

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що залучення молодших школярів до 

художньої літератури як до мистецтва, розвиток учнів засобами художньої літератури – 

одна з важливих і складних проблем сучасної початкової школи, тому формування 

читацької самостійності, яке реалізується і вдома, і в школі було, є і буде актуальним 

завжди, але сьогодні особливо. Як проводять багато школярів вільний час? Безумовно, це 

– спортивні секції, художні та музичні школи, клуби за інтересами. Але, щоб, не 

дивлячись ні на що, наші діти любили читати, потрібно сформувати у них повноцінну 

навичку читання, вміння читати із задоволенням, а для цього ми, дорослі (батьки, 

вчителі), повинні завжди показувати зразок «культури читання». 

Таким чином, важливою передумовою формування читацької самостійності 

молодших школярів у процесі позакласного читання є інтерактивні прийоми творчої 



118 
 

роботи у зв’язку з прочитаними творами. Майбутній учитель початкових класів повинен 

добре засвоїти теоретичні знання про організацію уроків позакласного читання й 

оволодіти технологією проведення цих уроків. 
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Народна творчість є однією з форм вираження суспільної свідомості, художнім 

пізнанням і відтворенням бачення людини оточуючого її  світу, яка розвивалась і 

вдосконалювалась поступово, протягом багатьох тисячоліть. У творах народного 

мистецтва втілено багатовіковий досвід людей, набутий, звичайно ж, у праці й боротьбі, а 

також їх оцінка різних суспільних явищ, погляди на мораль, розуміння добра і зла. У 

народному мистецтві з великою силою, яскравістю і неповторністю проявлялась 

національна своєрідність кожного народу – особливості світовідчуття і світосприймання, 

мислення і складу характеру, суспільне й побутове життя, родинний уклад, звичаї, повір’я 

тощо [1, с. 255]. 

Пісня – живий голос батьків та дідів. Українська пісенна культура творилася 

віками. І починалась вона з колискових мелодій. Духовність кожної людини саме й бере 

початок з колискової. Ще у свій час Іоанн Златоуст зазначав: «Творити милостиню – діло 

більш велике, ніж чудеса». У своїй мудрості він радив частіше звертатися до тих джерел, 

які наповнюють нас життєдайною снагою. І цією життєдайністю є колискова пісня матері. 

Саме мати звертається не лише до дитини, а й до світу, до всього живого на землі. Тож 

серед колискових – твори не лише про дитину, про сновидіння і зростання, а й про 

«хлібчик дітям на обідчик» та про те, «щоб дитятко спало, щасливим зростало, горенька 

не знало», « щоби росло на потіху, а добрим людям на послугу» і т. ін. Заслужена артистка 

України Алла Кудлай зазначає: «Для мене – коштовна перлина, з якої починається наше 
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духовне життя, – це колискові пісні. Я і себе не уявляю як співачку. Адже колискові 

мелодії – перше джерело, з якого ми черпали почуття краси, музики, звучання. Це 

надзвичайно правдивий, довірливий і світлий витвір людського таланту, людської долі». 

Серед краси пісенної, мелодійної нічого кращого від колискової не знайдеш. 

Солістка оперної студії Валентина Степова так оцінює  роль колискової: «Колискова для 

мене – це перша стежка й чорнобривці, що насіяла мати. І, звичайно, дорога в життя, у 

велике мистецтво. З роками все більше переконуюсь, що співати для мене – це дихати. А 

все починалося з колискової».  

«Народна пісня, а зокрема і колискова, – то крила для мене, а вони завжди зі мною. 

Не дають упасти. Я переконана в тому, що на будь – якому конкурсі переможе народна 

пісня. У ній розум і сила народу, і їх виражає слово Т. Шевченка», – так оцінює народну 

пісню народна артистка України, лауреат Державної премії імені Т. Шевченка Ніна 

Матвієнко.  

Отже, як бачимо, найвища духовна цінність українського народу – пісня – 

безсмертна. Адже вона передається із покоління в покоління, виховує не одне покоління, 

виводячи нас, на основі рідного слова, до високого світового мистецтва. Про непересічне, 

виховне значення української народної пісні писав у свій час Василь Симоненко у поезії 

«Грудочка землі»: 

Ті пісні мене найперше вчили 

Поважати труд людський і піт, 

Шанувать мою Вітчизну милу, 

Бо вона одна на цілий світ. 

Отже, як бачимо, люди, які закохані в пісню окрилюють себе морально і фізично. 

Завдяки цим діянням і живе народна пісня до цього часу. 

Нині, мабуть, мало хто може уявити, що співали наші бабусі й дідусі, прабабусі й 

прадідусі, працюючи на нивах і розкішних полях.  

Пісня і праця – великі дві сили. 

(І. Франко) 

Пісня тиха і тривожна 

Знайде друга в далині. 

(Т. Масенко) 

Вона супроводить нас протягом всього нашого життя, роблячись просто 

невід’ємною його частиною. Над колискою – й над могилою, на весіллі – й на ратнім полі. 

Від язичницьких тризн, від прадавніх маївок, щедрівок, десь у лісі чи на березі річки – до 

кабін космічних кораблів. В час найбільших торжеств, у хвилини самотності. З нею 

штурмували океанські глибини й зоряні висоти. А в часи війни, в чорні дні реакції йшли 

на  штурм чи на страту – з піснею на вустах. Пісня наповнена дивом, палаючим вогнем, 

таємничою силою, що таїться в ній, примушує нас любити і ненавидіти, сміятись і плакати 

і кидає в бій, на смерть. В горі й радості, в праці та відпочинку пісня висвітлює наше 

життя, робить його поетичним, легшим, привабливішим, зігріває душу, піднімає настрій. 

Вона, то скроплює душу росою, то запалює вогнем. В ній поєднана пісенність української 

мови та чарівність мелодій. Саме в пісні відбито велич, невичерпні багатства нашої 

української нації, в переплетінні епох, передано боротьбу мужніх козаків проти 

загарбників, тяжкі випробування, що випадали на долю нашого народу, неоціненне, 

буденне просте життя, ніжне кохання, тяжку долю народу. Сучасне молоде покоління,на 
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жаль, обділене народною піснею. Матері не завжди співають малим дітям колискові, 

забавлянки, пісеньки з пританцівками, пісні – заклички. А саме такі пісні – суттєва 

складова не тільки фольклору, а й народної педагогіки. Саме у народній пісні у повні 

розкриваються краса і велич українського народу. Народні пісні чи колискові, чи 

обрядові, чи історичні – усі вони глибокі за змістом. Вони вчать любити рідну землю, 

батьків і працю. Традиційно в народній практиці родинного виховання набувала пісня. 

Надіємося, що і в наш час набуватиме популяризації українська пісенна спадщина серед 

дітей і молоді. Саме виступи хорів в навчальних закладах, у школах і вищих вузах мають і 

матимуть художньо – просвітницьке спрямування. Місія таких виступів – це, в першу 

чергу, формування шанобливого ставлення до української мови, поезії, втілення в життя 

української національної ідеї. 

Прихильники української пісні, зокрема, Надія Данилевська, Валентина Команчук, 

Оксана Білозір, Вадим Крищенко та інші, пропонують в Україні запровадити окреме 

Свято української пісні. Свято сприятиме формуванню у молоді любові до своєї України, 

співучої мови народних традицій.   

Пісня створена народом – це наше найцінніше духовне надбання. Тому наше 

завдання – зберігати ці скарби, примножувати і популяризувати їх, що б не всохло коріння 

і зацвіло насіння.  
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